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דבר המנכ"ל
מתנדבים ומתנדבות יקרים,
שנת  2017הייתה שנה רצופה באירועים ,פעילויות ,פרויקטים ועשייה משמעותית בכל סניפי
האגודה למלחמה בסרטן.
השנה נפרדנו מד"ר פרנסין רובינסון ז"ל ,שהחלה להתנדב באגודה לפני למעלה מ 20-שנה,
ושייסדה וניהלה בהתנדבות את פרויקט 'להיראות טוב להרגיש טוב יותר'® של האגודה .כיום,
ממשיכים אלפי חולים ומחלימים ליהנות מהפרויקט החשוב ,פרי יוזמתה של אישה יקרה
זו .יהי זכרה ברוך.
המאבק במחלת הסרטן בישראל ,אותו מובילה האגודה למלחמה בסרטן ,דורש מאמצים
רבים הכוללים השקעה בפיתוח ,בקידום המחקר ,בציוד ,בקידום בריאות הציבור ובהסברה,
במטרה להגדיל את מספר המחלימים ולשפר את איכות חיי המטופלים .מראשית הקמתה,
ממלאת האגודה למלחמה בסרטן תפקיד מרכזי בכל אחד מתחומים אלו.
במהלך השנה ,האגודה מעניקה עשרות מלגות מחקר לרופאים במרכזים רפואיים ולחוקרים
במכוני המחקר ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ .כמו כן ,האגודה משקיעה רבות בשדרוג
מערך הטיפול האונקולוגי ושיפור השירות לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם – באמצעות מימון
פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע בעשרות מרכזים רפואיים ,מצפון ועד דרום.
תחום ההסברה וקידום הבריאות מהווה נדבך משמעותי בפעילותינו הענפה .לאורך השנה,
מופקות ומתעדכנות חוברת הסברה ומידע ,בכל הקשור למחלות הסרטן ,דרכי המניעה
והאבחון המוקדם .כחלק מהפעילות לעידוד אורח חיים בריא ,האגודה מקיימת פעילויות
והרצאות במגוון מוסדות וארגונים ,העוסקות במניעת נזקי עישון ,חשיפה מבוקרת לשמש,
כללים לחיים בריאים ועוד .פעילות המתנדבים בתחום ההסברה ,הינה חשובה והכרחית
למען העלאת המודעות הציבורית.
התמיכה הבלתי מתפשרת בחולים ,במחלימים ובבני משפחותיהם באה לידי ביטוי במגוון
פרויקטים שמפעילה מחלקת השיקום והרווחה של האגודה – בהן פרויקט 'יד להחלמה'®,
במסגרתו מאות מתנדבות שהחלימו מסרטן השד ,עוברות הכשרה מיוחדת המאפשרת
להן לעמוד לצד נשים המתמודדות עם המחלה כעת; פעילות 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'
המתקיימת בהשתתפות צעירים שמתמודדים עם מחלת הסרטן ,כשהם מתחילים את חייהם
העצמאיים כמבוגרים ,מעניקה להם תמיכה מקצועית ע"י הצוות הפסיכו-סוציאלי של האגודה
ועוד ועוד ,כפי שתקראו בחדשון זה.
מתנדבי האגודה היקרים ,ברצוני להודות לכם על הזמן ,החריצות ,ההשקעה והמסירות הרבה
לטובת החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם .הושטת היד ,ההירתמות והעשייה הברוכה
למען המאבק בסרטן ראויה לכל הערכה .אני בטוחה שגם בשנה הקרובה נמשיך לפעול
יחדיו ,בתקווה שנגיע ליום בו נצליח למגר את מחלת הסרטן.
בתודה ובהערכה,
מירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
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הוקרה

הוקרה
במגזין הטכניון – סתיו  2017פורסמה כתבה בנושא מחקרו של
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,על ההיסטוריה
של התפתחות הטיפול בסרטן בישראל .בכתבה ,הסביר פרופ' רובינזון
כי סיכויי ההחלמה מסרטן בישראל הוכפלו בתוך חמישה עשורים,
וכי מחקרו מצביע על מגמה ברורה – עלייה דרמטית בשיעור
ההחלמה בעתיד .המחקר נערך בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט,
בשיתוף פרופ' ליטל קינן בוקר ,סגנית מנהלת המרכז לבקרת
מחלות במשרד הבריאות ,ויו"ר הועדה למניעה וגילוי מוקדם של
האגודה למלחמה בסרטן.

האגודה למלחמה בסרטן מברכת את פרופ' דינה בן יהודה על מינויה
לדיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית  -הדסה בירושלים.
פרופ' בן יהודה חברה בחבר הנאמנים ובוועדת עדכון בנושא
המטואונקולוגיה באגודה למלחמה בסרטן .כמו כן ,מנהלת במסירות
רבה הראויה לכל הערכה את פורום הממאירויות ההמטולוגיות באתר
האגודה למלחמה בסרטן.
אנו מאחלים לה הצלחה בתפקידה כאישה הראשונה שמונתה
לדיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית  -הדסה ,וסמוכים
ובטוחים כי מקצועיותה וכישוריה יוצאי הדופן ,בשילוב עם כישוריה
האנושיים ,יובילו להצלחתה גם בתפקיד חשוב זה.
צילום :תומי הרפז
צילום :יח"צ אסף הרופא

האגודה למלחמה בסרטן מברכת
את פרופ' אבישי סלע ,על כך שקיבל
תעודת הוקרה מטעם מרכז הסרטן,
בעל המוניטין הבינלאומי MD -
 ANDERSON CANCER CENTERעל ביצוע
 FELLOWSHIPבתחום האורואונקולוגי
והמשך עבודתו בתחום.
פרופ' אבישי סלע חבר בוועדת
העדכון של האגודה למלחמה בסרטן
בתחום אורולוגיה ומנהל במסירות
רבה הראויה לכל הערכה את פורום
סרטן הערמונית ,הכליה ושלפוחית השתן באתר האגודה.
בשם האגודה למלחמה בסרטן ,ברצוננו לברכו על קבלת התעודה
ולברכו להמשך עשייה פורייה ומוצלחת.
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לזכרה של ד"ר פרנסין רובינסון
האגודה למלחמה בסרטן מרכינה ראש בצער רב ובהערכה
שאין לה גבול ,על פטירתה של ד"ר פרנסין רובינסון ,שייסדה
וניהלה בהתנדבות את פרויקט 'להיראות טוב להרגיש טוב יותר'®
באגודה למלחמה בסרטן.
ד"ר פרנסין רובינסון ,בת  68במותה ,אם ל 3-וסבתא לנכדים ,בעלת
תואר שני במדעי המדינה ,בספרות אנגלית ו PH.D-בניהול חינוכי.
פרנסין החלה להתנדב באגודה לפני  21שנים לאחר שהחלימה
מסרטן השד ,כדי לסייע לנשים שמתמודדות עם המחלה במסגרת
פרויקט 'יד להחלמה' ® של האגודה.
באחד מביקוריה בארצות הברית ,נחשפה לפרויקט
'  ,'Look Good, Feel Betterוהחליטה להקים אותו בישראל,
במסגרת האגודה למלחמה בסרטן .עם חזרתה לארץ ,החלה בגיוס
קוסמטיקאיות ,שהסכימו להתנדב ולהעניק טיפולים קוסמטיים
אישיים למטופלות ,בעת קבלת הטיפולים בבתי החולים או
בקהילה .במקביל ,גייסה תרומות מחברות קוסמטיקה .פרנסין
הצליחה להוביל את הפרויקט בהתנדבות ,במסירות וללא לאות,
במקביל לעבודתה כראש המחלקה ללימודיים כלליים במכון
הטכנולוגי בחולון.
עם השנים ,ביוזמתה של פרנסין ,התרחב הפרויקט לתחומים
נוספים :איפור ,טיפוח השיער ,שימוש בפאות ,טיפול קוסמטי
למתבגרים ,גברים ,וגם לאימהות לילדים חולים .בזכות פועלה
וחזונה ,אלפי חולי סרטן בכל שנה נהנים מפינוק מבורך והפוגה
נעימה ,בתוך שגרת הטיפולים המתישה .הפרויקט פועל כיום בכ40-
מרכזים רפואיים ברחבי ישראל ,בסניפים של האגודה למלחמה בסרטן
ובמרכזים קהילתיים ,כאשר כל הפעילות ניתנת לחולים ללא תשלום.

נוספת .למרות התקופה הקשה והטיפולים ,פרנסין המשיכה לפתח
את הפרויקט ,ליזום ,לגייס ,להתעניין ולקדם .תמיד הסתכלה
קדימה ,על הסדנה הבאה ,ועל המאפרת הבאה שתגייס לשירות.

פרנסין הקפידה להגיע מדי שבוע ,במסירות ובהתמדה ,ובהתנדבות
מלאה ,כדי לבקר את אחד המרכזים בהם פועל השירות ברחבי
הארץ .תמיד נשארה חדורת מוטיבציה וגייסה את היצירתיות
והמעוף שלה לעשייה מתמדת.

"אני אומרת תודה לאל על מה שיש לי ,ותודה לאל שאפשר לעזור
לאחרים" ,ענתה פרנסין במסגרת ראיון איתה לאחר זכייתה ב'מגן
שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים' ב.2014-

לפני מספר שנים חזרה מחלת הסרטן ,ופרנסין יצאה להתמודדות

נזכור אותה כך תמיד .יהי זכרה ברוך.
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חידושים במחקר

חידושים במחקר
מחקרים חדשים באדיבות מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן ,בניהולה של מירב דמארי ,המאויש במידעניות האמונות על ספרות
מקצועית עכשווית ומקושרות למאגרי מידע עדכניים בארץ ובעולם.
לקראת מבצע 'הקש בדלת' ה ,57-תורגמו ע"י מרכז המידע של האגודה המחקרים הבאים:

אכילת אגוזים מפחיתה את הסיכון להישנות ותמותה
מסרטן המעי הגס

במחקר זה נערכה סקירת ספרות ומטא-אנליזה (סיכום
סטטיסטי של תוצאות מחקרים) מתוך מאגרי מידע רפואיים (כגון:
 )Pubmed, Web of Science, Embaseבין השנים  1962עד .2014
 13מחקרי תצפית אשר בדקו את הקשר בין עישון נרגילה ומחלות
הסרטן נכללו במטא-אנליזה ,סה"כ  2717נבדקים ו 5027-אנשים
בקבוצת הביקורת .בכל המחקרים שהוכללו נערכה בדיקת איכות
של שיטת המחקר.
לא נכללו במחקר זה מחקרים בהם לא ניתן היה להפריד בין עישון
נרגילה לבין צורות עישון אחרות ,וכן לא נכללו מחקרים בהם נמצא
גורם סיכון אחר אשר מעלה סיכון לסרטן.
על פי עיבודים סטטיסטיים ,נמצא כי עישון נרגילה מעלה את הסיכון
לסוגי סרטן רבים :הסיכון לסרטן ריאות היה גבוה פי  4.5והסיכון לסרטן
הוושט פי  3.6בקרב מעשני נרגילה לעומת אילו שלא עישנו נרגילה.
הסיכון לסרטן שלפוחית השתן היה גבוה פי  ,2כך גם לגבי הסיכון
לסרטן קיבה .כמו כן ,הסיכון לסרטן חלל הפה והלוע היה גבוה פי
 2.6והסיכון לסרטן הערמונית היה גבוה פי  4בקרב מעשני נרגילה
לעומת אלו שלא עישנו נרגילה.
החוקרים מציינים ,לסיכום ,כי קיים מתאם חיובי בין עישון נרגילה
לבין עלייה בסיכון לסוגי סרטן שונים ,וממליצים על מחקרים נוספים
בתחום לאישוש הממצאים.
המחקר פורסם בכתב העת  Tobacco Controlביולי .2017

מחקר שהוצג בכנס של ( ASCOהמפגש השנתי של איגוד האונקולוגים
הקליניים בארה"ב) מצא כי אכילת אגוזי עצים (כל סוגי האגוזים
למעט בוטנים) ,מפחיתה משמעותית את הסיכון לחזרת סרטן אצל
חולי סרטן מעי שלב  3שעברו טיפולי כימותרפיה .המחקר כלל 826
חולי סרטן מעי גס שלב  3שהשתתפו בניסוי קליני והתבקשו לענות
על שאלון לאחר השלמת הטיפולים הכימותרפיים .בשאלון נשאלו
המטופלים על הרגלי התזונה שלהם ,לרבות צריכת אגוזים ואם
כן – מאיזה סוג .אגוזי עצים כוללים שקדים ,אגוזי לוז ,אגוזי מלך,
מקדמיה ,פקאן ועוד ,ואילו אגוזי אדמה הם בוטנים ומוצריהם ,כמו
חמאת בוטנים .החוקרים התעניינו במיוחד בצריכת אגוזים מאחר
וידוע כי הם מפחיתים את הסיכון לחלות בהשמנת יתר ,סוכרת 2
ומפחיתים את העמידות לאינסולין.
מהממצאים עולה כי צריכה של  56גרם או יותר של אגוזים בשבוע,
הפחיתה את הסיכון לחזרת הסרטן ב 42%-ואף הפחיתה את הסיכון
לתמותה ב ,57%-זאת לעומת מטופלים שלא אכלו אגוזים .היתרונות
של אכילת אגוזים היו זהים גם בהתחשב בגורמי השפעה נוספים על
חזרת מחלת הסרטן ,לרבות גיל החולה( BMI ,אינדקס מסת הגוף),
מין המטופל ושינויים גנומיים נפוצים בגידול.
בבחינה של אכילת אגוזי עצים בלבד – נמצא כי צריכה של לפחות
 56גרם לשבוע של אגוזי עצים ,הורידה את הסיכון לחזרת סרטן
המעי ב 46%-ואת הסיכון לתמותה ב 53%-לעומת חולים שלא צרכו
אגוזים .לא נצפתה ירידה משמעותית בסיכון לחזרת סרטן או בסיכון
לתמותה אצל מטופלים שאכלו בוטנים או חמאת בוטנים (אגוזי אדמה,
בשמם הנרדף) ,לבין מטופלים שלא צרכו אותם.
לסיכום ,החוקרים הסיקו כי הפחתת הסיכון להישנות מחלת סרטן
המעי הגס והפחתת הסיכון לתמותה ,כרוכה רק באכילת אגוזי
עצים לסוגיהם.
המחקר הוצג במאי  2017במסגרת כנס .ASCO

צריכה מרובה של קטניות יכולה להפחית את הסיכון
לסרטן ערמונית

מחקר חדש שנערך בסין קובע שצריכה מרובה של קטניות מפחיתה
משמעותית את הסיכון לחלות בסרטן הערמונית .החוקרים ערכו ניתוח
על של  8מחקרים (סיכום סטטיסטי של תוצאות מחקרים) ,שבוצעו
ברחבי העולם (אירופה ,צפון אמריקה ואסיה) בהם נבדק הקשר בין
צריכת קטניות והסיכון לחלות בסרטן הערמונית.
במחקרים נכללו  281אלף גברים ,מתוכם זוהו כ 10,000-מקרי סרטן
ערמונית .המשתתפים התבקשו לדווח על נתונים אישיים שכללו
בין השאר גיל ,משקל גוף ,והרגלי אורח חיים ,ביניהם עישון וצריכת
אלכוהול ,וכן הרגלי תזונה ,בהם גם צריכת קטניות כגון סויה ומוצריה,
אפונה ,עדשים ,שעועית ועוד .במחקרים בוצע מעקב של  7שנים
בממוצע אחר המשתתפים.
משקלול ועיבוד סטטיסטי של הנתונים עולה ,כי על כל צריכה של

עישון נרגילה מגביר את הסיכון לסוגי סרטן שונים

מחקר חדש מקנדה בדק את הקשר בין עישון נרגילה לבין מחלות סרטן.
מחקרים שונים כבר הוכיחו כי קיים קשר בין עישון נרגילה לבין סיכונים
בריאותיים כגון :מחלות ריאה ומחלות זיהומיות שונות ,אולם קיים מידע
מועט בלבד לגבי הקשר הישיר בין עישון נרגילה לבין מחלות סרטן.
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לסיכום ,החוקרים מציינים כי תעסוקה יושבנית הינה גורם סיכון
לסרטן השד שניתן לשינוי באמצעות תכנון הפסקות מכוונות במהלך
יום עבודה .עם זאת ,נדרשים מחקרים נוספים בתחום.
המחקר פורסם בכתב העת  ,ACTA ONCOLOGICAינואר .2017

 20גרם קטניות מסוגים שונים ביום ,חלה הפחתה של  3.7%בסיכון
לחלות בסרטן ערמונית .בנוסף ,צריכה יומית של  100גרם קטניות
מסוגים שונים הפחיתה את הסיכון לחלות בסרטן ערמונית ב,17.2%-
לעומת אלו שלא צרכו קטניות כלל .כמו כן ,צריכה יומית גבוהה של
קטניות הדגימה הפחתה של  15%בסיכון לחלות בסרטן הערמונית,
לעומת צריכה נמוכה שלהם.
שקלול של תוצאות המחקרים שנערכו באירופה העלה שצריכה
גבוהה של קטניות מסוגים שונים הפחיתה ב 36%-את סיכון לחלות
בסרטן הערמונית ,וצריכה ספציפית של סויה ומוצריה הפחיתה את
הסיכון באוכלוסייה זו ב .11%-ניתוח כלל נתוני המחקרים העלה קשר
בין צריכה גבוהה וסיכון מופחת של  15%לחלות בסרטן הערמונית.
לסיכום ,החוקרים טוענים שצריכה יומית גבוהה של קטניות מסוגים
שונים קשורה בסיכון מופחת לחלות בסרטן הערמונית ,והם סבורים
שיש להמשיך לחקור את ההשפעה המיטיבה של קטניות על ההפחתה
של הסיכון לחלות בסרטן הערמונית.
המחקר פורסם בכתב העת  Oncotargetבמהדורת יולי .2017

מחקר חדש :תפירת 'חליפה טיפולית' בהתאם לגובה
הסיכון ,יכולה לחסוך תחלואה מאוחרת ולשפר סיכויי ריפוי

מחקר חדש ,רב מרכזי ,במימון האגודה למלחמה בסרטן ,דן בטיפול
במחלת הודג'קין .המחקר נערך על ידי פרופ' אלדד דן מנהל מכון
בנק הדם ויחידת האפרזיס בקריה הרפואית רמב"ם ,בשיתוף עם
פרופ' אסנת בארי ,מרכז רפואי רבין-בילינסון ופרופ' אורה פלטיאל,
מרכז רפואי הדסה .המחקר התקיים במרכזים הרפואיים :הדסה,
שערי צדק ,קפלן ,יצחק שמיר ,רבין-בילינסון ,רמב"ם ,בני ציון ומרכז
רפואי לגליל ,ובהשתתפות  360חולים .מסקנת המחקר קבעה כי על
פי קביעת רמת הסיכון של החולה ,ותפירת חליפה טיפולית בהתאם
לגובה הסיכון ,ניתן לחסוך תחלואה מאוחרת מחד ולשפר את סיכויי
הריפוי מאידך.
המחקר פורסם בכתב העת המדעי .British Journal of Hematology

תעסוקה יושבנית וסרטן השד

חוקרים משוודיה ביקשו לבדוק את הקשר בין תעסוקה יושבנית
לבין סרטן השד בקרב נשים בכל הגילאים .מחקרים שונים הראו
זה מכבר כי אורח חיים יושבני  -המאופיין בישיבה ממושכת ,ללא
קשר לרמת הפעילות הגופנית  -מעלה את הסיכון למחלות שונות,
ביניהן גם מחלות סרטן.
במחקר השתתפו קרוב ל 30,000-נשים מתוך רישום האוכלוסין
בשוודיה ,בגילאים  64-24אשר נבחרו באופן אקראי ,והסכימו לענות
על שאלון אשר כלל שאלות שונות לגבי גיל ,השכלה ,היסטוריה
משפחתית של סרטן השד ועוד .כמו כן ,התבקשו הנשים לרשום את
כל מקומות העבודה במהלך חייהן ,והאם הן עסקו בפעילות גופנית
תחרותית במהלך חייהן הבוגרים .על פי נתוני השאלונים ,החוקרים
סיווגו את מקומות העבודה של הנשים למקום עבודה יושבני ,מקום
עבודה שאינו יושבני ,או מעורב (יושבני ולא יושבני לסירוגין).
החוקרים עקבו אחר נשים אילו במשך  24שנים ,משנת ,2013-1992
במהלך שנים אילו מילאו הנשים שאלון דומה נוסף .במהלך תקופת
המעקב חלו בסרטן השד  1506נשים;  423מתוכן חלו לפני גיל .55
על פי עיבודים סטטיסטיים ונטרול גורמים שונים כגון היסטוריה
משפחתית של סרטן שד ,גיל ,גיל הולדה של ילד ראשון ,משקל
גוף ,פעילות גופנית תחרותית ועוד ,נמצא כי היסטוריה של תעסוקה
יושבנית העלתה את הסיכון לסרטן שד ב ,20%-זאת לעומת היסטוריה
של תעסוקה שאינה יושבנית או תעסוקה מעורבת .עוד מציינים
החוקרים כי נעשתה השוואה בין שתי קבוצות הגיל ,ונמצא כי הקשר
בין תעסוקה יושבנית וסיכון לסרטן השד היה גבוה ב 54%-בקרב
נשים בנות  55ומטה ,לעומת מבוגרות יותר.

מחקר חדש :אכילת ירקות ופירות מפחיתה את הסיכון
לחלות בלימפומה שאינה הודג'קין

במחקר שפורסם לאחרונה ,נבדק האם צריכת פירות וירקות מקטינה
את הסיכון לחלות בסוגי סרטן דם ולימפה ,לרבות לימפומה מסוג
הודג'קין ,לימפומה שאינה הודג'קין ,מיאלומה ולוקמיה מיאלואידית
חריפה .המחקר נערך ביוון כמטא אנליזה (סיכום סטטיסטי של
תוצאות מחקרים) ,וסקר  10מחקרים מאירופה ,ארה"ב ויפן ,בהם
נבדק הקשר בין צריכת פירות וירקות ,לבין הסיכון לחלות בסרטן
הדם והלימפה.
מממצאי המחקר עולה כי עיקר ההשפעה של צריכת ירקות ופירות
התבטאה בהפחתת הסיכון לחלות בלימפומה שאינה הודג'קין,
כדלקמן :צריכה של לפחות  2פירות הדר ביום או לפחות  5בשבוע,
הביאה לירידה של  15%בסיכון לחלות בלימפומה שאינה הודג'קין.
צריכה של לפחות כוס ירקות אחת הביאה לירידה של כ11%-
בסיכון לחלות .צריכה של  5-6מנות שבועיות של ירקות מצליבים
כמו כרוב ,כרובית וברוקולי ,הביאה לירידה של  16%בסיכון לחלות
בלימפומה שאינה הודג'קין .על פי המחקר ,לא נמצא קשר בין
צריכת פירות וירקות לבין הסיכון לחלות בסוגי סרטן דם ולימפה
אחרים .משתתפים אשר דיווחו על צריכה יומית של לפחות  6מנות
פירות וירקות ,הפחיתו את הסיכון שלהם לחלות בלימפומה שאינה
הודג'קין ב.21%-
המחקר פורסם אונליין באוגוסט  2017ויפורסם במהדורת פברואר
 2018בכתב העת המדעי .Leukemia & Lymphoma

7

בנייה ,מכשור ופיתוח

בנייה ,מכשור ופיתוח
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהקמה ,בשיפוץ ובהפעלה של מחלקות אונקולוגיות במרכזים רפואיים ברחבי הארץ ,ומסייעת
במימון רכישת ציוד חדיש ומשוכלל למרכזים רפואיים ובמכונים אונקולוגיים.
סיוע זה מתאפשר כאשר מתקבלת באגודה תרומה מיועדת .האגודה לא לוקחת תקורה ומוודאת שהמוסד הרפואי אליו מופנית
התרומה לא ייקח תקורה ,כך שהתרומה עוברת במלואה.

רכישת מכשיר  USלמכון דימות השד במרכז הרפואי יוספטל באילת

האגודה למלחמה בסרטן העבירה סיוע שנועד לרכישת מכשיר  USלמכון החדש לדימות השד .מכשיר האולטרסאונד משלים את בדיקת
הממוגרפיה ,כאשר הרדיולוג סבור שיש בכך צורך.

עובדת המכון ליד מכשיר ה US-של המכון החדש לדימות השד.

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה יחד עם ד"ר אלדר ברקוביץ ,מנהל המרכז הרפואי יוספטל
ועובדות המכון.
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שירותים רפואיים ופרויקטים חדשניים
לשיפור השירות והטיפול בחולי הסרטן
האגודה למלחמה בסרטן מממנת תקנים לתקופה של חמש שנים ,תוך התחייבות המרכז האונקולוגי להמשיך במימון התקן לאחר מכן.
בזכות השקעה זו שודרג כל המערך הרב-מקצועי של הטיפול הפסיכו-אונקולוגי בחולי סרטן ברחבי הארץ .בין השאר הוקמה רשת
של אחיות אונקולוגיה בקהילה ,אחיות סטומה ,אחיות ועובדות סוציאליות לתיאום הטיפול בסרטן השד ,וצוותים פסיכו אונקולוגיים
הזוכים גם להכשרה מקצועית מתמשכת ,שאותה מעניקה להם האגודה למלחמה בסרטן.
המרכז מאז הקמתו .סיוע ניתן בתחום זה גם למחלקות לפדיאטריה
אונקולוגית במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים.

שירותי סיעוד – האגודה מממנת תקנים לאחיות מתאמות שד ותקנים
לאחיות לטיפול תומך במרכזים הבאים :המרכז הרפואי לגליל בנהריה,
המרכז הרפואי וולפסון בחולון ,הקריה הרפואית לבריאות האדם
רמב"ם בחיפה ,הוספיס גליל עליון ,שירותי בריאות כללית ,המרכז
הרפואי הלל יפה בחדרה והמרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.

בנק הדם הטבורי הציבורי הארצי – הוקם בשיתוף שירותי הדם
של מגן דוד אדום ,בסיוע תרומה נכבדה של אגודת הידידים של
האגודה למלחמה בסרטן בלונדון בראשות ורד אהרון .השירות הארצי
מופעל באמצעות שירותי הדם של מד"א ,בסיוע האגודה למלחמה בסרטן.
במסגרת סיוע זה נרכש מקפיא לשימור דם טבורי לזכרה של
נטלי שעיה ז"ל ,וכן ממומן חצי מהתקן של טכנאית המעבדה להפעלת
בנק הדם הטבורי.

מתאמות הטיפול בסרטן השד – האגודה ממשיכה לממן תקנים
מיוחדים לאחיות ולעובדות סוציאליות ,הפועלות כמתאמות טיפול
בחולות סרטן שד ,בכל שלבי האבחון ,הטיפול והמעקב .מטרת
הפרויקט שיזמה האגודה היא ללוות את הנשים החולות ,להעניק
להן מידע ,תמיכה וסיוע ,ובכך להקל משמעותית את התמודדותן
עם המחלה .שירות זה ניתן כיום במרכזים רבים ברחבי הארץ.
בחלק מהמרכזים השירות כבר נקלט ,והאגודה ממשיכה בעדכון
הצוותים ,הנפגשים במטה האגודה לאורך השנה .בזכות האגודה
נוצרה רשת ארצית של נשות מקצוע הנמצאות בקשר מתמיד עם
חולות סרטן השד.

שירותים לטיפול תומך בחולי סרטן בשלבים מתקדמים של המחלה –
האגודה ממשיכה להפעיל את השירות הפליאטיבי הביתי
ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל (הוספיס-הבית) הממוקם בבניין ההוספיס
האשפוזי במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ,שהוקם על ידי האגודה
ומופעל כיום בסיוע תרומה נכבדה מצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל,
שהושגה באמצעות אגודת הידידים של האגודה בלונדון ,בראשות
ורד אהרון ,ובטיפולם המסור של מרטין פייזנר וג'ונתן מוריס.
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה גם לתמוך בתכניות המשלבות
טיפול רפואי פליאטיבי וטיפול סיעודי ופסיכו-חברתי ,הניתנים
בהוספיסים ובשירותי הוספיס-בית ברחבי הארץ ,ונועדו להעניק טיפול
תומך בחולי סרטן בשלבי מחלה מתקדמים .התכניות מופעלות גם
במרכזים רפואיים ובמרפאות קהילתיות ברחבי הארץ ,בסיוע האגודה.

שירותים פסיכואונקולוגיים – האגודה ממשיכה לממן תקנים של
עובדות סוציאליות במרכזים הרפואיים הבאים :המרכז הרפואי העמק
בעפולה ,הקריה הרפואית רמב"ם בחיפה ,המרכז הרפואי הלל יפה
בחדרה ,המרכז הרפואי וולפסון בחולון ,המרכז הרפואי הדסה עין
כרם בירושלים ,המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע והמרכז הרפואי
פדה פוריה בטבריה.
האגודה ממשיכה גם במימון תקנים לפסיכולוגים במכונים האונקולוגיים
במרכזים הבאים :המרכז הרפואי העמק בעפולה ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם רמב"ם בחיפה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף
הרופא) בבאר יעקב ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ,המרכז
הרפואי הלל יפה בחדרה והמרכז הרפואי פדה פוריה בטבריה.

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

שירות דיאטניות – שירות הדיאטניות ממשיך לפעול בסיוע האגודה,
במרכז הרפואי ברזילי באשקלון.

להלן הפרויקטים שבהם תומכת האגודה השנה:
•המשך פעילות וביסוס המערך הרב מקצועי לטיפול בחולה בסוף
החיים – במרכז הרפואי יצחק שמיר.
•שילוב טיפול בדיקור סיני למטופלים המקבלים שטיפות של
שלפוחית השתן ב BCG-או בשיטת סינגרו – במרכז הרפואי בני ציון.

השתלת מח עצם – האגודה סייעה 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 הפעלתו של
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•הקמת שירות אונקו-גנטי במחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים –
בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
•טיפול גוף ונפש באמצעות פסיכומוטוריקה וטכניקות הרפיה – בקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
•טיפול פסיכולוגי קבוצתי לחולים אונקולוגים והמטולוגים דוברי רוסית
במערך האונקולוגי – בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
•תכנית התערבות עם ילדות ונערות לקראת תהליך שימור הפוריות
במערך ההמטו-אונקולוגי ילדים – בקריה הרפואית לבריאות
האדם רמב"ם.
•זיהוי צרכים והתערבות בתחום המיניות בקרב חולים עם גידולי שד,
מערכת העיכול ומערכת השתן ושימור פוריות במערך האונקולוגי –
בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
•תכנית התערבות עם הילד המקבל קרינה במערך ההמטו-אונקולוגי
ילדים – בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
•טיפול בחדר סנוזלן לילדים חולי סרטן במערך ההמטו-אונקולוגי
ילדים – בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
•פסיכותרפיה קבוצתית לסבים וסבתות שכולים – במרכז הרפואי
שניידר.
•התערבות בשעת משבר לבני משפחות המטופלים – במרכז
הרפואי ע"ש שיבא.
•התערבות תזונתית בחולי סרטן ראש-צוואר במכון לרדיותרפיה
אונקולוגית  -במרכז הרפואי ע"ש שיבא.
•טיפול פסיכולוגי לדוברי ערבית במערך ההמטו-אונקולוגי – במרכז
הרפואי שניידר.
•אחות מתאמת שד במכון מור ,מחוז דן פתח תקוה ,מרכז רפואי
רבין במרכז רפואי בילינסון והשרון – בשירותי בריאות כללית
מחוז דן פ"ת.
•מודל מרפאת שיתוף ,אחות מתאמת שד בקהילה ,היחידה לטיפולי
בית – בשירותי בריאות כללית מחוז ת"א יפו.
•אחות מתאמת שד בקהילה  -במרפאה מייעצת באשקלון ,שירותי
בריאות כללית מחוז דרום.

•עו"ס למחלקה האונקולוגית במרפאה האונקולוגית אשפוז יום -
במרכז הרפואי בני ציון.
•פסיכולוג במרפאת צעירים באונקולוגיה  -במרכז דוידוף לחקר
הסרטן ,מרכז רפואי רבין-בילינסון.
•ליווי ותמיכה למשפחות ששכלו ילד למחלת הסרטן בשנה הראשונה –
במרכז הרפואי הדסה עין כרם.
•הערכה גריאטרית לחולים המקבלים טיפול כימי ו/או קרינתי במכון
שרת לאונקולוגיה  -במרכז הרפואי הדסה עין כרם.
•שיקום קוגנטיבי לילדים ונוער שסיימו טיפול בלוקמיה  -במרכז
הרפואי הדסה עין כרם.
•תכנית לליווי מטופלים ע"י סטודנטים לרפואה  -במרכז הרפואי
הדסה עין כרם.
•התערבות עובדת סוציאלית במרפאה האורו־אונקולוגית – במרכז
הרפואי וולפסון.
•טיפול פסיכו-אונקולוגי ליחידה הגניקו־אונקולוגית ,במכונים
האונקולוגיים וההמטולוגיים – במרכז הרפואי וולפסון.
•סדנא לחולים' :כוחה של יצירה' – בבית אידי מעגן בבאר שבע.
•פלדנקרייז לשיפור התנועה והיציבה  -בבית אידי מעגן בבאר שבע.
•רק לעצמי לספר ידעתי  -לכתוב לעצמי ,לכתוב לנשמה  -בבית
אידי מעגן בבאר שבע.
•שיפור מיומנות הזיכרון באמצעות משחקי חשיבה  -בבית אידי
מעגן בבאר שבע.
•סבים ,נכדים ומה שביניהם  -בבית אידי מעגן בבאר שבע.
•עו"ס במחלקה לאף אוזן גרון  -מתן מידע והתערבות רגשית למטופלים
המאושפזים במחלקה על רקע סרטני – במרכז הרפואי מאיר.
•רצף טיפולי פליאטיבי-אינטגרטיבי מהמכון האונקולוגי (לין) למטופלים
המופנים להוספיס בית במסגרת השירות האונקולוגי (לין) והוספיס
בית (במרחב חיפה והגליל המערבי) – במרכז הרפואי לין.
•הפעלת קבוצת תמיכה לבני משפחה של חולים – במרכז הרפואי
לגליל עליון בנהריה.
•עו"ס למרפאה האונקוגנטית במכון הגנטי  -במרכז הרפואי לגליל
עליון בנהריה.
•אחיות אונקולוגיות  -במכבי שירותי בריאות.
•התערבות פרטנית וקבוצתית לנשאיות  BRCAובני משפחותיהן,
במחלקה לבריאות השד  -במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
•פסיכולוג למרפאת מחלימים  -במרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי.
•הרחבת פרויקט מרפאת מחלימים המחלקה האונקולוגית – בקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
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שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים
ובקהילה בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה זה שנים רבות בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי ,לשיפור השירות לחולי הסרטן ולבני
משפחותיהם – באמצעות מימון פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע (אחיות ,עובדות סוציאליות ,דיאטניות ועוד) .בזכות סיוע זה
הוקמה תשתית מכובדת וחשובה של שירותים פסיכו־סוציאליים ושירותי סיעוד ייעודיים בתחום המערך האונקולוגי .כיום מאושרים
תקנים רק לשירותים חדשים שהוקמו לאחרונה .השנה תומכת האגודה במימון תקנים במרכזים הרפואיים ובקהילה ,כמפורט להלן:
הוספיס גליל עליון :אחות אחראית.

המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :פקידת רישום ומעקב במכון
האונקולוגי ,פסיכולוג במחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים ,אחות
טיפול תומך אונקולוגי במרכז הסרטן.

המרכז הרפואי רבקה זיו ,צפת :פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי,
עובד סוציאלי במכון הקרינה החדש.

המרכז הרפואי ברזילי ,אשקלון :דיאטנית; פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.

המרכז הרפואי לגליל ,נהריה :אחות מתאמת טיפול תומך במכון
האונקולוגי ובמחלקת אשפוז אונקולוגי; עובדת סוציאלית מתאמת
שד ופקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.

המרכז הרפואי קפלן ,רחובות :פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי; עובדת סוציאלית מתאמת לשימור פוריות ושירות
גינקולוגי לחולי סרטן.

המרכז הרפואי פדה פוריה ,טבריה :פסיכו־אונקולוג לחולים אונקולוגיים;
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,חיפה :פסיכולוג במרפאת
מחלימים במערך האונקולוגי; פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי;
אחות מתאמת אונקולוגיה למחלימים מסרטן שד ומסרטן המעי הגס
במערך האונקולוגי.

המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים :מתאמת מחקר קונסורציום BRCA

במרכז לייעוץ ואבחון גנטי; פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע :עובדת סוציאלית לשירות סוציאלי
לחולים קשישים דוברי רוסית ,פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.

המרכז הרפואי העמק ,עפולה :עובדת סוציאלית לטיפול תומך בחולי
סרטן במצב מחלה מתקדם במחלקות :אונקולוגיה ,המטולוגיה,
פנימיות ונשים; פסיכולוג רפואי לעבודה עם חולים דוברי רוסית,
המשפחה והצוות הרפואי למכון ההמטולוגי.

בית אידי-מעגן ,באר שבע :עובדת סוציאלית.
שירותי בריאות כללית :עובדת סוציאלית במכון השד בטבריה.

המרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה :פסיכולוג ועובדת סוציאלית לטיפול
בחולים ובני משפחותיהם באשפוז יום אונקולוגי ,פסיכולוג למטופלות
המחלקה הגינקו-אונקולוגית; פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי,
פסיכולוג במכון ההמטולוגי ,אחות מתאמת שד ביחידה האונקולוגית.
המרכז הרפואי מאיר ,כפר סבא :פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,תל אביב :פקידת רישום
ומעקב במכון האונקולוגי ,עובדת סוציאלית לשירות הפליאטיבי.
המרכז הרפואי וולפסון ,חולון :אחות מתאמת שד למחלקות דימות,
כירורגיה ,ואונקולוגיה; עו"ס רצף טיפולי במחלקה לגינקו-אונקולוגיה;
אחות מתאמת טיפול תומך פליאטיבי אונקולוגי עם הרחבה למיון;
עובדת סוציאלית ביחידה הפליאטיבית – למכון ההמטולוגי ביחידת
האשפוז ,למכון האונקולוגי ולמחלקת האשפוז.
המרכז הרפואי יצחק שמיר ,באר יעקב :ייעוץ מיני פסיכולוגי במכון
האונקולוגי; פקידת רישום ומעקב במחלקה האונקולוגית.
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אירועים וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק בקיומם של עשרות כנסים וימי עיון מקצועיים המתקיימים לאורך השנה ברחבי הארץ .מתנדבי
הסניפים של האגודה מאיישים דוכני הסברה בכנסים וימי עיון אלו.

כנס מחלימים מסרטן של האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף המועצה הלאומית למניעה ,אבחון וטיפול
במחלות ממאירות

הכינוס השנתי של האיגוד לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה ISCORT -
ינואר  ,2017אילת
הכינוס השנתי ה 16-של האיגוד עסק בשינויים המהותיים שעבר
הטיפול האונקולוגי המודרני בסרטן ,ובמרכזם הטיפול האימונותרפי,
ונידונו התפתחויות בנושא סרטן שד ,סרטן הריאה ,סרטן מערכת
העיכול ,מלנומה ,רדיותרפיה ועוד .בכינוס השתתפו מומחים מובילים
מהארץ ומהעולם ,והוא שימש במה להצגת עבודות מחקריות מובילות
והזדמנות לשיתוף ועדכון הידע המקצועי .הכנס נפתח בדברי ברכה של
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,שהעניקה את פרסי האגודה
לשני מתמחים מצטיינים :לד"ר מיכל צרפתי ,ולד"ר מחמוד אבו-אמנה.
ד"ר מיכל צרפתי משמשת כאחראית מתמחים ומהווה מודל חיקוי
לרופאים צעירים בהיותה קלינאית מוכשרת המפגינה מסירות
ואכפתיות ,בעלת גישה אנושית כלפי החולים ובני משפחותיהם.
ד"ר מחמוד אבו-אמנה ,מפגין יכולת ניתוח מצוינת של הסיטואציה
הקלינית ,מטפל בחולים במקצועיות ובאמפתיה ומקיים קשרי עבודה
מצוינים עם הצוות הרב מקצועי של המערך האונקולוגי ,תוך גילוי
חריצות ומסירות רבה ,בשילוב רכישת ידע נרחב בתחום האונקולוגיה.

פברואר  ,2017בית האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף המועצה הלאומית למניעה,
אבחון וטיפול במחלות ממאירות ,קיימה כנס בנושא מחלימים,
בהשתתפות ד"ר קווין אופינגר ,מרצה אורח מארצות הברית ,ומייסד
מרכז המחלימים מסרטן  MSKבניו יורק .מטרת הכינוס הייתה לדון
בצעדים האפשריים למניעת תחלואה ולנקיטת צעדים העשויים
לסייע להתמודדות טובה יותר של המחלימים.
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,שיזם והוביל את
הכנס ,העביר הרצאה בנושא 'מחלימים מסרטן  -עבר ,הווה ועתיד'.
הרצאות נוספות שהועברו בכנס' :מחלימים מסרטן בישראל :נתונים
מרישום הסרטן הלאומי' בהנחיית פרופ' ליטל קינן בוקר' ,מה ניתן
ללמוד מילדים מחלימים לגבי מבוגרים' בהנחיית פרופ' יצחק יניב,
'טיפול פסיכוסוציאלי במחלימים' בהנחיית פרופ' מירי כהן' ,מצב
בריאות ,התנהגויות מקדמות בריאות ואיכות חיים של נשים שורדות
סרטן שד בישראל' בהנחיית פרופ' מיכל סדצקי' ,פוריות של
מחלימים' בהנחיית פרופ' מחמוד חליחל' ,שירות קרדיו אונקולוגי'
בהנחיית ד"ר זאזא יעקובישוילי' ,האתגר בטיפול בקשישים מחלימים
מסרטן' בהנחיית ד"ר יקיר רוטנברג' ,מודל מרפאת אחות למחלימים
מסרטן' בהנחיית פרופ' גיל בר סלע' ,מצבים אונקולוגיים המחייבים
שיקום' בהנחיית ד"ר יצחק זיו נר' ,הניסיון במרפאת המחלימים
ע"ש ד"ר ישראל (רולי) יובל ז"ל' בהנחיית ד"ר עופר כספי' ,המלצות
תזונתיות למחלימים מסרטן' בהנחיית התזונאית יעל שפאץ',פעילויות
האגודה למלחמה בסרטן למחלימים' בהנחיית מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® של האגודה בהנחיית
פרופ' נעמה קונסטנטיני ו'המוקד הטלפוני לחולים ולמחלימים של שירותי
בריאות כללית הפועל בסיוע האגודה ,בהנחיית האחות מלי קושא.

הכנס השנתי של האגודה למלחמה בסרטן לרופאי
המשפחה
מאי  ,2017מלון כפר המכביה ,רמת גן
חברי הוועדה המדעית :ד"ר רונן ברנר ,ד"ר רענן ברגר ומירי זיו.
הכנס נפתח בדברי ברכה של פרופ' שלמה וינקר ,יו"ר איגוד רופאי
המשפחה,
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הכנס הבינלאומי השני לקרדיו-אונקולוגיה

ד"ר וילמוש מרמרשטיין ,יו"ר איגוד האונקולוגים ומירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן .בכנס זה ,הוענקו לראשונה פרסי
האגודה למלחמה בסרטן למתמחים מצטיינים ברפואת המשפחה:
ד"ר היילי רוס ,קיבלה תעודה על טיפול מסור ,מקצוענות בעבודה,
נועם הליכות ,תפקוד והשתלבות מצוינים .ד"ר רוס ,בעלת ידע
רפואי נרחב ויכולת תקשורת מצוינת עם מטופליה ועמיתיה ,מגלה
עניין בהוראה ובמחקר ,ומהווה מודל לחיקוי למתמחים וסטודנטים.
לד"ר מוחמד ח'טיב הוענקה תעודה על פועלו ,מעורבותו ותרומתו,
ובזכות עיסוקו במחקר ,מנהיגותו ,השתלבותו בעבודת הצוות ונועם
הליכותיו.
הכינוס חולק לשלושה מושבים :המושב הראשון עסק בחידושים
בהמטו-אונקולוגיה ,בחידושים באונקולוגיה של סרטן הריאה וסקירה
כללית חדשות מהסל .המושב השני עסק באימונואונקולוגיה ,וכלל
הרצאות בנושאים כגון סוגיות עיקריות במעקב הנדרש לאחר טיפול
אימונואונקולוגי וביומרקרים מנבאים בתחום האימונואונקולוגיה.
המושב השלישי עסק בנושא זכויות חולי הסרטן בביטוח הלאומי,
רשלנות רפואית ורפואה מתגוננת.
בסיום הכנס התקיים 'שולחן עגול' בהנחיית ד"ר רענן ברגר ,מנהל
המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,ופרופ' אמנון להד,
ראש החוג לרפואת משפחה באוניברסיטה העברית ,ויו"ר המועצה
הלאומית לבריאות הקהילה.
האגודה למלחמה בסרטן רואה חשיבות רבה בקיום הכנס השנתי
לרופאי המשפחה ,המסייע בעדכון הצוותים המקצועיים המטפלים
בחולי הסרטן ובמחלימים בקהילה.

יוני  ,2017מלון דן פנורמה ,תל אביב
ביוני  2017התקיים הכנס הקרדיו-אונקולוגי הבינלאומי השני ,במלון דן
פנורמה ,ת"א .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,בירכה את המשתתפים בפתיחתו
של הכנס .בכנס נטלו חלק מומחים מחו"ל ומהארץ ,והתקיימו דיונים
בפאנל בהשתתפות הקהל .השתתפו בפאנל :ד"ר זאזא יעקובישוילי,
מנהל שירות הקרדיו-אונקולוגיה במערך לקרדיולוגיה במרכז הרפואי
רבין-בילינסון ,פרופ' דן גילון ,מנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית
במרכז הרפואי הדסה ,פרופ' דניאל לניהן ,נשיא האגודה הבין-לאומית
לבריאות הלב וכלי הדם של צפון אמריקה ,פרופ' רן קורנובסקי ,יו"ר
מועצת הקרדיולוגיה במרכז הרפואי רבין-בילינסון ,פרופ' פיה רענני,
ראש החוג להמטולוגיה והמטולוגיה אונקולוגיה במרכז הרפואי רבין,
ופרופ' רינת ירושלמי ,מנהלת יחידת השד ,מרכז דוידוף לחקר הסרטן
ומנהלת פורום סרטן השד באגודה למלחמה בסרטן.

הכנס השנתי של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

יולי  ,2017קריית שדה התעופה
את הכנס השנתי פתחה בדברי ברכה ליויה כסלו ,יו"ר העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי ,והאחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,התייחסה לנקודות ציון
בולטות בקידום המאבק במחלת הסרטן בישראל .כמדי שנה ,חולקו
פרסי הצטיינות על ידי האגודה למלחמה בסרטן לאחיות אונקולוגיות.
מלי קושא ,מנהלת הסיעוד של קופת חולים מאוחדת ,זכתה בפרס
הוקרה על פועלה הנרחב בפיתוח מגוון שירותים לחולי סרטן בשרותי
בריאות כללית .מלי סייעה בהקמת מוקד האחיות האונקולוגי הראשון
למטופלים בשירותי בריאות כללית ומוקד אונקולוגי למחלימים
מסרטן ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן .הפרס השני הוענק
לעירית שוורץ אטיאס ,מנהלת הסיעוד במחלקה האונקולוגית ,המרכז
הרפואי שניידר לרפואת ילדים ,שזכתה בתעודת הוקרה על מחקרה
בנושא' :הקשר בין דחק ,תקווה ותמיכה חברתית של הורים לילדים
חולי סרטן ,לבין תקוותו ורווחתו הסובייקטיבית של הילד החולה'.
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ספטמבר  ,2017המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים
המפגש נפתח בברכתה של פרופ' תמר פרץ ,מנהלת מכון שרת
לאונקולוגיה במרכז הרפואי הדסה עין-כרם .למפגש הוזמן מארה"ב,
פרופ' ריצ'רד שילסקי ,המדען הראשי וסגן נשיא  ,ASCOעל מנת לפתוח
בישראל מוקד נוסף של מחקר .הגעתו של פרופ' שילסקי ארצה מומנה
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן .מטרות הביקור היו להציב את ישראל
בחזית המחקר העולמי ,תוך השקת מחקר  ,TAPURוהעמקת הקשר
ויצירת שיתופי פעולה חדשים עם ארצות הברית .פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,ייצג את האגודה במפגש זה .מירי זיו,
מנכ"ל האגודה ,נפגשה עם פרופ' שילסקי ,שהגיע למטה האגודה יחד
עם פרופ' תמר פרץ ,מנהלת מכון שרת לאונקולוגיה במרכז הרפואי
הדסה עין-כרם ,וד"ר אלברט גרינשפון שיזם את הפעילות.

ד"ר האו לצד מירי זיו ,מנכ"ל האגודה.

בגבעתיים ,שם נפגש עם מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה סרטן.
במהלך הביקור ,הציגה מירי זיו בפני ד"ר האו את פעילותה הענפה
של האגודה למען החולים ונגד המחלה .לאחר מכן ,ליוותה אותו
לסיור במערך האונקולוגי ,במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.

ביקור ד"ר האו ( (Dr. Xishan Haoנשיא האגודה הסינית
למלחמה בסרטן ( )CACAבמטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים

כנס החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית

נובמבר  ,2017בית מטי ,מטה האגודה ,גבעתיים
תכנית הכנס עסקה במפגש שבין סרטן להיריון .ד"ר אילן ברוכים,
יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה-אונקולוגית הנחה את האירוע.
הרצו והשתתפו בכינוס :פרופ' עמי פישמן ,מנהל אגף נשים ויולדות,
מרכז רפואי מאיר ,ד"ר אורה רוזנגרטן ,מנהלת היחידה לאונקולוגיה
גינקולוגית ,מרכז רפואי שערי צדק ,ד"ר יפעת כדן ,יחידת גינקולוגיה
אונקולוגית ,מרכז רפואי מאיר ,ד"ר מירב ברזילי ,מרכז רפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,פרופ' תמר ספרא ,מנהלת השירות האונקו-
גינקולוגי ,מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,פרופ' גידי קורן ,מנהל
 ,MOTHERRISK ISRAELמכון המחקר מכבי שירות בריאות ומרכז רפואי
יצחק שמיר ,ד"ר אפרים סיגלר ,מרכז רפואי כרמל ,ד"ר צבי ואקנין,
סגן מנהל מחלקת נשים ,מרכז רפואי יצחק שמיר ,ד"ר עידו לסקוב,
רופא בכיר ביחידה לגינקולוגיה אונקולוגית ומרפאת צוואר הרחם,
ביה"ח ליס לנשים ויולדות ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי,
וד"ר ארי רייס ,רופא בכיר ביחידה לגניקולוגיה אונקולוגית ,הקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.

באוקטובר  ,2017נחת בישראל ד"ר האו ,נשיא האגודה הסינית
למלחמה בסרטן .במהלך ביקורו ,הגיע ד"ר האו לבית מטי ,מטה האגודה

מימין לשמאל :מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,לילי לב-בילר וחנה ידיד ,לשכת מנכ"ל האגודה וד"ר האו.
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ימי העיון של האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
במסגרת תמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן בפעילותה של האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה ,מתקיימים ימי עיון מקצועיים בבית
מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,וכמו כן מוענקים פרסי האגודה למלחמה בסרטן ומופק מידעון הנשלח לכל חברי האגודה.

יום עיון משותף לחברי האגודה לפסיכואונקולוגיה
והעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי –
'רפואה אינטגרטיבית וסרטן :הטוב ,הרע והמכוער'

בנשים המתמודדות עם סרטן שד בנגב ועל בניית מערך תמיכה
רציף וקבוע עבורן.
פרופ' דינה בן יהודה ,מנהלת האגף ההמטולוגי ,המרכז הרפואי הדסה
עין כרם העבירה הרצאת מבוא בנושא 'רפואה משלימה כטיפול בזמן
מחלת הסרטן :השילוב הנכון בין רפואה קונבנציונלית לרפואה משלימה'.
בהמשך התקיים דיון בסוגיות קליניות על ידי פאנל מומחים .הנושא
הכללי התמקד ב'דילמות במפגש בין רפואה קונבנציונלית ומשלימה'.
השתתפו בפאנל :ד"ר עופר כספי ,מנהל הרפואה האינטגרטיבית
ומרפאת המחלימים ממחלות הסרטן ע"ש ד"ר ישראל (רולי) יובל,
מרכז דוידוף ,מרכז רפואי רבין-בילינסון ,ד"ר משה פרנקל ,מנהל
השירות האינטגרטיבי ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי מאיר,
עו"ס לבנת וידר ,מנהלת יחידת העובדים הסוציאליים במכון שרת
ואסנת שר ,אחות ביחידה לטיפול אינטגרטיבי במכון האונקולוגי ,המרכז
הרפואי מאיר .בהמשך התקיים פאנל מחקרי ,במסגרתו הוצגו ממצאי
מחקרים בתחום .השתתפו בפאנל המחקרי :ד"ר יאיר מימון ,מומחה
לרפואה סינית ,חוקר ראשי במרכז טל לאונקולוגיה ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,תל השומר ,ד"ר נח סמואלס ,המנהל הרפואי של מרכז
טל לרפואה אונקולוגית אינטגרטיבית ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
תל השומר וד"ר משה פרנקל ,מנהל השירות האינטגרטיבי ,המכון
האונקולוגי ,המרכז הרפואי מאיר .יום העיון הסתיים בהרצאתה של
טלי חרותי סובר ,עורכת מדור שוק העבודה בעיתון  The Markerבנושא:
'פייק ניוז ,פייק דוקטור :תעשיית התארים המפוברקים בישראל'.

יוני  ,2017בית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן ,גבעתיים
פרופ' מירי כהן ,יו"ר האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה בירכה
והעניקה את פרסי האגודה לפסיכואונקולוגיה הניתנים באדיבות
האגודה למלחמה בסרטן ,יחד עם מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
עבור מחקר ופרויקט מצטיינים .פרס מחקר מצטיין לשנת  2017הוענק
לרעות ורטהיים ,פסיכולוגית במכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,תל השומר ,על מחקרה בנושא 'התנהגות הסתרה עצמית
בקרב בני זוג אשר אחד מהם מתמודד עם מחלת הסרטן'.
פרס על מחקר מצטיין הוענק לסואר מחול חורי ,מהמחלקה להמטו-
אונקולוגיה ילדים ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,על
מחקרה בנושא 'הקשר בין משאבים אישיים וחברתיים ואסטרטגיות
התמודדות לבין איכות חיים ,מצוקה ותפיסת עתיד :השוואה בין
אימהות לילדים חולי סרטן במגזר היהודי והערבי'.
פרס הפרויקט המצטיין לשנת 2017הוענק לבטי כהן וצוות העובדות
הסוציאליות מהשירות לעבודה סוציאלית במרכז הרפואי סורוקה.
הפרס הוענק כאות הערכה והוקרה על פרויקט פרייס הנעשה
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,המקדם טיפול פסיכוסוציאלי
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כינוסים בינלאומיים
כנס בינלאומי למנהיגי קבוצות חולים ממרכז אירופה
ואסיה המעורבים בטיפול בסרטן ,ווינה ,אוסטריה

מפגש ארגוני חולים בינלאומי ,מדריד ,ספרד

במרץ  2017נערך מפגש ארגוני חולים בינלאומי במדריד ,ספרד,
שארגנה חברת רוש פרמצבטיקה .המפגש מסייע לעמותות למלא
את ייעודן ע"י למידה והפרייה הדדית ,כמו גם מתן הזדמנות להיכרות
עמותות מכל רחבי העולם ,ומתחומי מחלה שונים .את האגודה ייצגו
דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה ,וורד יוהל ,מתנדבת
באגודה המתמודדת עם מלנומה ומשתתפת בקבוצת התמיכה
'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'.

בחודש ספטמבר  2017התקיים מפגש בינלאומי למנהיגי קבוצות
חולים ממרכז אירופה ואסיה שמעורבים בטיפול בסרטן .הכנס נערך
ע"י חברת פייזר .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה הוזמנה להשתתף בכנס.
המפגש התמקד בשיתוף תובנות חשובות ודיון על האפשרויות
והאתגרים בתמיכה וסיוע לחולי סרטן ,בהתמודדות עם המחלה.

הכנס האירופאי השנתי ה 13-של אירופה דונה –
הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן ,לובליאנה,
סלובניה

כנס הוועידה האירופאית על עישון ,פורטו ,פורטוגל

במרץ  2017התקיים בפורטו ,פורטוגל ,כנס הוועידה האירופאית על
עישון ,בחסות האגודה הפורטוגלית למאבק בסרטן .את האגודה ייצגה
ד"ר אביטל פאטו בן-ארי ( )EdDמנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות.

באוקטובר  2017התקיים הכנס האירופאי השנתי ה 13-של ארגון
אירופה דונה – הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן ,בלובליאנה,
סלובניה .את האגודה למלחמה בסרטן ייצגו רינה דיכל ,אחות
אונקולוגית באגודה למלחמה בסרטן ,ומומחית קלינית בטיפול
פליאטיבי ואתי קמחי לוי ,מתנדבת 'יד להחלמה'® .בכנס השתתפו
נציגות מעשרות מדינות ברחבי אירופה ,ובמהלכו הועברו הרצאות
שדנו במחויבות של היבשת להילחם בסרטן ובשיפור חייהן של נשים
המתמודדות עם סרטן השד.

סדנה של ארגון 'אירופה דונה'  -הקואליציה
האירופאית למאבק בסרטן השד ,מילאנו ,איטליה

ביוני  2017התקיים הכנס השנתי של ארגון 'אירופה דונה' –
הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן ,המיוצג בישראל על ידי
האגודה למלחמה בסרטן .בכנס ,שכלל הרצאות בתחום סרטן
השד ,השתתפו נציגות מעשרות מדינות ברחבי היבשת וביניהם
רוני זולדן ז"ל ,מתנדבת 'יד להחלמה'®.
בנובמבר  ,2017נפטרה רוני זולדן לאחר התמודדות עם מחלת הסרטן.

סדנת הדרכה בחסות אירופה דונה ,מילאנו ,איטליה

בחודש נובמבר  2017התקיימה סדנת הדרכה לחולות סרטן שד
של אירופה דונה ,במילאנו ,איטליה .בסדנה השתתפו רונית דבי לב
וטינה קונצ'ק ,מתנדבות 'יד להחלמה'®.

כנס ארגוני חולים בנושא סרטן שד ,ווינה ,אוסטריה

ביוני  2017התקיים כנס ארגוני חולים ,בנושא סרטן שד ,בווינה
שבאוסטריה .מירב דמארי ,מנהלת מערך המידע באגודה ,השתתפה
בכנס והעבירה הרצאה בנושא 'השפעה על קובעי מדיניות הבריאות'.
הכנס נערך ע"י חברת רוש פרמצבטיקה.

מפגש פסגה של מנהיגים בתחום המאבק בסרטן
של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה ,)UICC-מקסיקו סיטי,
מקסיקו

בחודש נובמבר  2017התקיים מפגש פסגה של מנהיגים בתחום
המאבק בסרטן של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה .)UICC-המפגש
( ,)The 2017 World Cancer Leaders Summitהתקיים במקסיקו
סיטי ,מקסיקו ,בהשתתפות כ 300-המנהיגים המובילים בעולם
בתחום המאבק בסרטן .הכנס התמקד בדרכים לשיתוף פעולה
בנושא המחויבות הגלובלית למניעת סרטן ברמה הלאומית והגלובלית
להשגת ירידה בתמותה עד שנת  .2025מירי זיו ,מנכ"ל האגודה,
הוזמנה להשתתף בכנס חשוב זה ,בו נכחו גם נשיא מקסיקו ,שר
הבריאות של מקסיקו ,מלכת ספרד ,נסיכה מירדן ,ואנשי מקצוע
מובילים בתחום המאבק בסרטן.

משתתפות הכנס הבינלאומי בנושא סרטן השד.
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'הקש בדלת'
טקס חגיגי לסיכום מבצע 'הקש בדלת' ה 56-ושנת הפעילות 2016
במרץ  2017התקיים בתיאטרון גבעתיים טקס סיכום מבצע 'הקש
בדלת' ה ,56-בהשתתפות כ 400-איש ,במעמד רן קוניק ,ראש העיר
גבעתיים ,שותפים לעשייה מסניפי האגודה הפזורים ברחבי הארץ,
חוקרים ,נציגי מערכת החינוך ,מורים ,תלמידים ומתנדבי האגודה.
את האירוע החגיגי הנחתה שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת הסניפים
באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'.

מימין לשמאל :שיר בוטל-צור ,מירי זיו ,שולה זק ויונית מגנזי.

בחלק האומנותי של האירוע ,הופיעה להקת הנוער הייצוגית של תיכון
בליך ,רמת גן ,שביצעה את ריקוד הפנתר הוורוד והכובסות.
תעודות הוקרה הוענקו לבנק מזרחי טפחות וחברת אל-על על שיתוף
פעולה ראוי להערכה עם האגודה ,ולרובי כהן ,מתנדב האגודה בסניף
בת ים ,שבתביעות ייצוגיות שהגיש ,תרם את סכום התשלומים
שנפסקו לאגודה.

פרופ' אליעזר רובינזון.

בטקס הוצג פרויקט 'המרוץ לחיים ולתקווה'  -פרויקט בינלאומי של
האגודה האמריקנית למלחמה בסרטן ,שהאגודה למלחמה בסרטן

נשאו דברים :רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים ,פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן ,ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,שסקרה את פעילות
האגודה במהלך השנה החולפת.
במהלך הטקס ,התקיימה חלוקת גביעי ההצטיינות לשנת  2016שבה
הוזמנו לבמה ,נציגי בתי הספר המצטיינים במבצע 'הקש בדלת',
לקבל את הפרסים מחברי הנשיאות הנכבדים – פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה ,ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה ,רן קוניק ,ראש עיריית
גבעתיים ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה .בהמשך ,נערכה חלוקת מענקי
המחקר של האגודה למלחמה בסרטן ,במטרה לפתח כלים ישימים
שישמשו את החברה והקהילה הרפואית במיגור המחלה ,שיפור
דרכי הטיפול ואיכות החיים של החולים .פרופ' אבישי סלע ,מהמרכז
הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא) ,החבר בוועדת המחקר של האגודה,
העניק את המלגות לחוקרים ופרופ' גיל אסט ,הודה בשם החוקרים
על תמיכתה המתמשכת של האגודה בחקר הסרטן.

טקס הענקת גביעי ההצטיינות לשנת .2016
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קיבלה את הזכות להובילו בישראל ונערך לראשונה ,בשנת ,2016
בעיר מודיעין.

הוקרה על עשייה עשירה ופעילות ענפה למען החולים ונגד המחלה,
לאורך כל תקופתה באגודה למלחמה בסרטן.

במהלך האירוע ,התקיימה פרידה משולה זק ,יו"ר סניף מודיעין,
שהודיעה על פרישתה לאחר  17שנות התנדבות .שולה קיבלה מגן

יונה אלון ,יו"ר סניף חולון ,נשאה את ברכת המתנדב ולסיום התקיימה
הרצאה חווייתית של רונית טוירמן מחברת ד"ר התלהבות.

סדנת הכנה לרכזי מבצע 'הקש בדלת' ה57-
מניעה וגילוי מוקדם של סרטן העור' בהנחיית פרופ' שלום אבשלום,
מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית המרכז הרפואי מאיר' ,נזקי עישון
וחקיקה בנושא' בהנחיית פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה
בחברה הערבית' ,פעילויות מחלקת שיקום ורווחה' בהנחיית
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה,
'מיומנויות עמידה מול קהל' בהנחיית ד"ר יוסי בר ,אוניברסיטת חיפה,
ו'תקשורת בין אישית' בהנחיית דורית עוזיאל ,המרכז הבינתחומי.

באוגוסט  2017נערכה סדנת הכנה לקראת מבצע 'הקש בדלת'
ה ,57-שיועדה לרכזי המבצע .פתחה את הסדנה בדברי ברכה
שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע
'הקש בדלת'.
הועברו הרצאות בנושאים' :פעילויות האגודה למלחמה בסרטן'
בהנחיית מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן' ,תזונה ופעילות
גופנית' בהנחיית ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,)EdDמנהלת מחלקת
הסברה וקידום בריאות באגודה' ,מבוא כללי על מחלת הסרטן,

מתן גוב ארי ,מחלים מסרטן ,שיתף את הנוכחים בסיפורו האישי.
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טקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת' ה 57-במשכן הנשיא
ב 2באוקטובר  ,2017נערך בבית הנשיא בירושלים ,הטקס המסורתי
לפתיחת שנת הפעילות של האגודה ומבצע 'הקש בדלת' .בטקס
נכחו נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין ורעייתו נחמה ,שר הבריאות
הרב יעקב ליצמן ,יו"ר האגודה פרופ' אליעזר רובינזון ,סגן יו"ר האגודה
ליאון רקנאטי ,ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם ומתנדבי האגודה
מ 70-סניפים ברחבי הארץ .את הטקס הנחתה מנכ"ל האגודה
מירי זיו ,שגם סקרה את פעילותה של האגודה ואת תרומתה לשיפור
בשיעורי ההישרדות ולירידה בשיעורי התמותה ממחלת הסרטן
בישראל .בראש מבצע 'הקש בדלת'  2017עמדה ליאורה עופר ,יו"ר
מליסרון ועופר השקעות.

ד"ר צופיה ענבר.

פרופ' אליעזר רובינזון.

מירי זיו.

משמאל לימין :נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין ,נחמה ריבלין ,ליאורה עופר ועדינה
בר שלום.

הטקס המרגש כלל הופעה של הזמרת עינת שרוף שהחלימה מסרטן
השד וסיפור התמודדות אישי של ד"ר צופיה ענבר ,שחלתה בסרטן
כנערה וכיום היא רופאה מומחית להמטו-אונקולוגיה ,המסייעת
לחולים במאבק במחלתם.
נשיא המדינה מר ראובן ריבלין אמר בטקס" :המחלה הזו על כל סוגיה,
אינה מבחינה בין דם לדם וגובה את חייהם של צעירים ומבוגרים,
נשים וגברים ,מכל חלקי החברה .על כן דרושה לנו במיוחד ויותר
מתמיד ,התגייסות רחבה ככל הניתן למאבק בסרטן .אנחנו יודעים
כי אם מה שידוע היום ייושם ,ניתן להפחית את שיעורי התחלואה
והתמותה מסרטן בכחמישים אחוז בקרוב .אם נאמץ אורח חיים

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין וח"כ הרב יעקב ליצמן.
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מבצע 'הקש בדלת' שפועל ברציפות כבר  57שנים מוכיח שאפשר
גם אחרת .מאות מתנדבים נחושים ,רבבות תלמידי בתי ספר מסורים,
נוקשים על דלתותיהם של אזרחי ישראל .ואזרחי ישראל פותחים את
הדלת ,את הכיס ואת הלב ,וחושפים את הצדדים העמוקים ביותר
של הערבות בחברה הישראלית"

בריא ,נגביר את המודעות הציבורית ,נקדם תגליות מדעיות פורצות
דרך ,ונתמוך בחולים ובני משפחותיהם ,ידינו תהיה על העליונה".
עוד הוסיף נשיא המדינה כי" :השנה כבכל שנה ,אירוע ההזנקה של
מבצע 'הקש בדלת' ,הוא אירוע מרגש ,אירוע שיא .בעולם המודרני,
לעתים שולטת תחושת זרות וניכור ,תחושת היעדר הקשר בין האנשים.

מדברי ד"ר צופיה ענבר
בגיל  ,15באמצע כיתה י' ,התחלתי להרגיש רע ,התעלפתי,
ירדתי במשקל ,הזעתי בלילות .מהר מאוד אובחנתי כסובלת
מסרטן .אולי אם האירוע הזה לא היה קורה ,חיי היו ממשיכים
במסלול אחר ,לוקחים אותי לכיוונים אחרים ,מלמדים אותי
דברים שונים ,אבל זה אכן קרה.

מקבלה לנתינה
"כבוד הנשיא ורעייתו ,כבוד שר הבריאות ,קהל נכבד.
תודה על ההזמנה ועל האפשרות לדבר כאן מולכם ביום חשוב זה.
אובחנתי כסובלת מסרטן בלוטות הלימפה ע"ש הודג'קין בהיותי
רק בת  .15למרות שהגבתי לטיפולים מצוין ,ולמעשה "הבראתי"
מהמחלה ,סבלתי השנה מהישנות של הסרטן ,כ 21 -שנה אחרי
שהתגברתי עליו.

בגיל  15.5מסלול חיי נטה לכיוון אחר .נחשפתי לעולם חדש
ומאוד לא טיפוסי לילדה בגיל ההתבגרות  -עולם המחלה ,בתי
החולים ,הטיפולים .קיבלתי טיפולים כימותרפיים בבית החולים
איכילוב במשך  8חודשים.

קשה לתאר למי שלא חלה בסרטן איך זה להיות בת  ,15ילדה
בריאה ועליזה עד אותה אבחנה ,שמודיעים לה שהיא חולת
סרטן .קשה להעביר את הרגשות הקשים והתחושות שחשתי
כשהבנתי שהסרטן חזר ,אבל לדעתי זאת לא הסיבה שבגללה
אני פה אתכם בערב זה.

במהלך התקופה ,הרגשתי שקיבלתי המון  -קיבלתי אהבה
מהמשפחה והחברים ,קיבלתי עזרה בבית הספר ,קיבלתי
עזרה מהצוות הרפואי ,כל פעם שפגשתי את הרופא שלי
קיבלתי חיזוקים ,קיבלתי תמיכה נפשית מהצוות המדהים של
המחלקה ההמטו-אונקולוגית .אני חשה שהייתי ברת מזל -זו
הייתה שנה קשה אבל בזכות הרבה אנשים טובים עברתי
אותה בצורה טובה.

הגעתי לפה היום כדי לשתף אתכם בקצרה בסיפור חיי ולנסות
להעביר דרכו מסר שחשוב לי מאוד אישית.
אני נולדתי בבת ים ,גדלתי ,למדתי ועברה עלי ילדות נעימה.
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תכונות האופי ,החששות ,נקודות האור  -נשארים עשרות שנים
אחרי שהכימו' כבר יוצא מהגוף.

יש משהו במחלה הזו ,בהתמודדות איתה ,עם הטיפולים,
עם הפחדים ,שגורם לך לרצות להבריא ,לרצות להיות חזק,
להראות לסביבה שלך שאתה יכול ,כך הרגשתי .על כן מיד
בסיום הטיפולים הרגשתי צורך עז לתת.

השנים חלפו וכאשר הייתי צריכה לבחור את מסלול ההתמחות
שלי ברפואה ,היה לי ברור שאני רוצה להמשיך בדרך בה
בחרתי בחיים .בחרתי להתמחות בהמטולוגיה ,תחום העוסק
באבחון ובטיפול בממאירויות של הדם ושל בלוטות הלימפה.
הצורך ליצור קשר עם המטופלים ,לתמוך ,לעזור כמו שעזרו
לי עדיין בער בי.

אחרי כל מה שהסרטן גרם לי להרגיש ואחרי כל האהבה והעזרה
שקיבלתי ,החלטתי עם עצמי שאני רוצה לעזור ולתרום (זו
אפילו לא החלטה מדעת) .רציתי לעזור לכמה שיותר אנשים
לעבור בהצלחה את מה שאני נאלצתי לעבור ,וכך להמשיך
ולהשתקם בעצמי.

בנימה אישית ביותר ,אני רוצה לספר ברשותכם שבאותן
שנים של בחירת דרכי המקצועית ,נאלצתי לחוות שוב את
המחלה עם הבן אדם הקרוב אלי ביותר ,אבי .ליוויתי אותו
ותמכתי בו בעת נאבק במחלתו שלו ,סרטן מח העצמות ,עד
שנפטר מהמחלה.

הייתי נפגשת עם ילדים שאובחנו עם סרטן לאחרונה ,מספרת,
מעודדת ,מחזקת אותם ואת המשפחות ולומר לכם את האמת -
הרגשתי נפלא! כל שיחה כזו ,כל חיוך של ילד ,כל מבט רגוע
של הורה עזר לי בהחלמה שלי ,חיזק אותי ,עודד אותי ונתן לי
הרגשת סיפוק אדירה.

לצערי ,לפני כשנה ,בעודי בהתמחות אובחנתי שנית עם סרטן
בלוטות הלימפה ונאלצתי לעבור שוב טיפולים כימותרפיים.
שוב הייתי בצד הנזקק והמקבל והיו שם המון אנשים טובים
ויקרים שעזרו לי.

הסרטן שאני חוויתי ,והרצון העז להמשיך לעזור לאנשים
לעבור את מה שאני עברתי ,כנראה השפיע עלי בבחירת
המקצוע שלי ,בבחירת הייעוד שלי בחיים .החלטתי שאני
רוצה ללמוד רפואה.

אין צורך לציין שלמרות התקופה הקשה ,שפגעה בי מהרבה
בחינות ,שבתי מיד בסיום הטיפולים לעבודתי כמתמחה
בהמטולוגיה וכעת השאיפה שלי היא להקים מרפאת מחלימים
במחלקה בה אני עובדת בבית החולים ואני עובדת בימים אלו
על פרויקט שיקומי למחלימים.

בשנים שלאחר המחלה הרגשתי צורך "להישאר" שם בסביבה
הזו  -המקבלת ,הנותנת .עזרתי לילדים חולים להשלים את
לימודיהם  -פרויקט מדהים של האגודה למלחמה בסרטן.
השתתפתי בסדנה להכשרת תומכים לחולים של האגודה .הייתי
שותפה בהקמת קבוצה שנקראת "יוצאים לחיים" שמיועדת
למחלימים בני  20-30בהתמודדות עם החזרה לשגרת החיים
שלהם .הייתי חלק מהקבוצה הראשונה ,קיבלתי המון תמיכה
מהחברים ונתתי לאחרים ,הייתי שותפה באיסוף כספים במבצע
'הקש בדלת' ,נתתי הרצאות בבתי ספר ועוד ועוד.

הסרטן והמאבק בו – האישי ,המשפחתי ,של מטופליי ובכלל –
לימד אותי המון על החיים שלנו ועל ההתמודדויות שאנחנו
צריכים לעבור.
כנראה שככה הם החיים שלנו  -נעים בין קבלה לנתינה בכל
התחומים בחיים .אני מאחלת לי ולכולם שנשכיל תמיד לעזור
לאחר כי זה לא פחות מההרגשה הנפלאה של קבלה".

סרטן זו מחלה שבניגוד למחלות אחרות גם כאשר מבריאים ממנה
היא ממשיכה ללוות אותך לשארית חייך -החוויות ,ההשפעה על

תודה.
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'הקש בדלת'

מסיבת עיתונאים לפתיחת מבצע 'הקש בדלת' ה57-
במסיבת העיתונאים ,שהנחתה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
השתתפו פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
פרופ' ליטל קינן בוקר ,סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד
הבריאות ,פרופ' רונית סצ'י-פאינרו ,ראש המעבדה לחקר סרטן
וננו-רפואה באוניברסיטת תל אביב וליאורה עופר ,יו"ר מליסרון
ועופר השקעות ,שמכהנת בתפקיד יו"ר מבצע 'הקש בדלת' ה.57-

לקראת מבצע 'הקש בדלת' ה ,57-קיימה האגודה למלחמה בסרטן
מסיבת עיתונאים חגיגית ,בשיתוף משרד הבריאות ,בה הכריזה
רשמית על פתיחת מבצע ההתרמה השנתי .באירוע ,שהתקיים
כמיטב המסורת בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,פורסמו ע"י
רישום הסרטן הלאומי של משרד הבריאות ,הנתונים המעודכנים
ביותר על מחלת הסרטן בישראל.
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עיקרי הנתונים שהוצגו במסיבת העיתונאים:

•בשנת  ,2014סוגי הסרטן הנפוצים ביותר באוכלוסייה הערבית
היו דומים לאלה שבאוכלוסייה היהודית .בגברים ערבים היו סרטן
הריאה ,סרטן המעי הגס והחלחולת וסרטן הערמונית השכיחים
ביותר ,וכך גם בגברים יהודים ,אם כי בסדר שונה.
•בנשים ערביות היו סרטן השד ,סרטן המעי הגס והחלחולת וסרטן
הרחם השכיחים ביותר בשנת  ;2014ביהודיות היו אלה סרטן השד,
סרטן המעי הגס והחלחולת וסרטן בלוטת המגן .ברוב סוגי הסרטן
היו השיעורים (מתוקננים לגיל ,ל )100,000-נמוכים יותר בנשים
ערביות לעומת יהודיות ,להוציא את סרטן הקיבה ומיאלומה נפוצה.
המצב דומה גם ביחס ללימפומת הודג'קין.
•השינויים בדמוגרפיה ובמדדים כלכליים וחברתיים והאינטראקציות
ביניהם משפיעים באופן ישיר על הבריאות ועל התחלואה
באוכלוסייה החשופה להם .האוכלוסייה הערבית בישראל ,חשופה
לתהליכי שינוי דמוגרפיים ,חברתיים ,כלכליים ,תרבותיים ואחרים,
שמתבטאים בין היתר בהגברת העיור והתיעוש ,עליית רמת
ההשכלה וההכנסה ,ירידה בצפיפות הדיור ,שינוי במעמד האישה,
ירידת הפריון ומעבר מתזונה מסורתית לתזונה מערבית .לכל אלה
השפעה מידית וישירה על מדדי בריאות שונים ,החל מהארכת
תוחלת החיים וצמצום תמותת התינוקות וכלה בעליית שיעורי
ההיארעות של גורמי סיכון למחלות כרוניות (למשל ,השמנה),
ושל מחלות כרוניות (למשל ,סוכרת ,מחלות לב וכלי דם ,סרטן).
•סרטן הוא מחלה שכיחה בגיל מבוגר .תוחלת החיים באוכלוסייה
הערבית בישראל עלתה מאוד בעשורים האחרונים .עם זאת,
עדיין מדובר באוכלוסייה צעירה יותר בהשוואה לאוכלוסייה
היהודית .על פי הנתונים ,האוכלוסייה הערבית עדיין מציגה
שיעורי היארעות נמוכים יותר מאלה של האוכלוסייה היהודית
עבור רוב סוגי הסרטן (למעט מספר סוגים ,הבולטים ביניהם
הם סרטן הריאה וסרטן הגרון בגברים ערבים) ,אולם השיעורים
עולים עם הזמן .לעתים ,קצב השינוי גבוה יותר בערבים בהשוואה
ליהודים (סרטן הלבלב) ולעתים גם מצטמצמים פערי ההיארעות
בין ערבים ויהודים (סרטן המעי הגס והחלחולת בגברים ובנשים;
סרטן השד וסרטן הרחם בנשים).

מסקנות מן הנתונים:

האוכלוסייה הערבית בישראל עדיין מציגה שיעורי היארעות נמוכים
עבור רוב סוגי מחלות הסרטן ,אולם השינויים הדמוגרפיים ,החברתיים
והכלכליים שהיא עוברת ,מובילים לשינויים במדדי בריאות ובהתנהגויות
בריאות ,המשפיעים גם על תמונת התחלואה בסרטן ,שהיא דינמית
ומשתנה .נראה כי בשנים הקרובות ימשיכו שיעורי ההיארעות לעלות
באוכלוסייה זו ,ותמונת התחלואה תתקרב לזו הנצפית באוכלוסייה
היהודית.
האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2018 | 62

מחקר חדש לחיזוי כמות המחלימים בשנת 2024

האונקולוג פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,שכיהן
בעבר כנשיא ארגון הסרטן הבינלאומי (ה ,)UICC-דיווח על מחקר חדש
'הקש בדלת'
ושנת הפעילות
בדלת' ה56-
לסיכום מבצע 'הקש
טקס חגיגי
2016לחיזוי ההחלמה מסרטן עד שנת
ביוזמתו,
בישראל
לראשונה
שנערך
במרץ  2017התקיים בתיאטרון גבעתיים טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת' ה ,56-לעיני  400משתתפים ,במעמד רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים,
פרופ'
אליעזר
פרופ'
שותפים.2024
המחלקהאת האירוע החגיגי
וצוותומתנדבי האגודה.
פרידמן תלמידים
לורנסהחינוך ,מורים,
נציגי מערכת
רובינזון,חוקרים,
הפזורים ברחבי הארץ,
האגודה
לעשייה מסניפי
הנחתה שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת הסניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'.
הלאומי
המרכז
עם
בהתייעצות
גרטנר,
במכון
לביוסטטיסטיקה
נשאו דברים :רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים ,פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר ה אגודה למלחמה בסרטן ,ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר ה אגודה למלחמה בסרטן
החולפת.
האגודה במהלך השנה
ועםאת פעילות
שסקרה
למלחמה בסרטן,
לסרטןה אגודה
ומירי זיו ,מנכ"ל
 Istitutoבאיטליה,
Superiore
de Sanita
הברית
בארצות
במהלך הטקס ,נערכה חלוקת גביעי ההצטיינות לשנת  2016שבה הוזמנו לבמה ,נציגי בתי הספר המצטיינים במבצע 'הקש בדלת' ,לקבל
המחקר
מסקנת
למלחמה
האגודה
המחקר
ראש עיריית גבעתיים
האגודה ,רן קוניק,
בסרטן.סגן יו"ר
ליאון רקנאטי,
רובינזון ,יו"ר האגודה,
במימוןאליעזר
הנכבדים – פרופ'
אתהנשיאות
ערכומחברי
את הפרסים
ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה .בהמשך ,נערכה חלוקת מענקי המחקר של ה אגודה למלחמה בסרטן ,במטרה לפתח כלים ישימים שישמשו את
שהתקבלה ,הראתה כי ניתן לחזות שמספר המחלימים עתיד לגדול
בלמעלה מ  -10,000איש ואישה לשנה ולהגיע ב 2020-ל329,000-
וב 2024-ל .380,000-כלומר ,בשנת  2024יהיו  380אלף ישראלים
מחלימים מסרטן.
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'הקש בדלת'

סקר חדש :הציבור הישראלי אמביוולנטי ביחס
לניסויים קליניים

לנבא הארכה משמעותית של חיי החולים .סרטן המוח גליובלסטומה
ידוע כסרטן אלים במיוחד .על אף כל הטיפולים שמציעה הרפואה
המודרנית 97% ,אחוז מהחולים הולכים לעולמם בתוך כ 14-חודשים
מיום האבחנה ,ביניהם רבים שנפטרים בתוך חודשים ספורים .עם
זאת שלושת האחוזים הנותרים מקרב המאובחנים עשויים לשרוד
שלוש שנים ואף יותר.

סקר דעת קהל שיזמה האגודה למלחמה בסרטן ,במיוחד לקראת
מבצע 'הקש בדלת' ,בנושא ההתייחסות למחקרים קליניים ,חושף
תמונת מצב מעניינת .הסקר נערך על ידי מכון איפסוס בהשתתפות
 508נשים וגברים בגילאי  18ומעלה ,במדגם ארצי המייצג את
האוכלוסייה בישראל ,במימון האגודה למלחמה בסרטן.

במחקר החדש ,ביקשו פרופ' רונית סצ'י-פאינרו ועמיתיה לבדוק
מה מבדיל בין השורדים לבין שאר החולים .במסגרת המחקר,
ביצעו החוקרים ריצוף גנומי של דנ"א וכן רנ"א ,לדגימות שנלקחו
מהחולים .הריצוף חשף תבנית גנומית בת שבעה גנים ,שביטויים שונה
משמעותית אצל החולים ששרדו זמן רב ,בהשוואה ליתר החולים.
כלומר ,החלבונים שהגנים הללו אחראים עליהם ,נמצאו בחסר או
בעודף אצל חולים שנפטרו תוך זמן קצר .בנוסף ,החוקרים ,שבראשם
עמדו חברי המעבדה ד"ר גליה טירם ושירן פרבר ,מצאו שאחד
החלבונים ( )P-selectinהמשמש כקולטן ,מבוטא ביתר על פני תאי
הגליובלסטומה ,ויכול לשמש מטרה לננו-חלקיקים ייחודיים שיובילו
תרופות באופן סלקטיבי לגידול וימנעו את תופעות הלוואי לרקמות
בריאות .ניסוי עם ננו-חלקיקים אלו בעכברים במודל לגליובלסטומה
העלה כי יצירת איזון בשניים מתוך  7החלבונים הללו – כלומר הבאתם
לרמה נורמלית ,על ידי ייצור מוגבר או לחלופין חסימת הגן האחראי –
כבר מאריך משמעותית את חייהם .מסקנות דומות עלו ממחקרה של
פרופ' סצ'י-פאינרו על סרטן אלים נוסף ,סרטן הלבלב.

עיקרי התוצאות:
•התפיסה לגבי התועלות של ניסויים קליניים הינה אמביוולנטית
ומגלה כי לציבור הישראלי רגשות חיוביים ושליליים במקביל.
כמחצית מהמדגם סבור שהמשתתפים הינם 'שפני הניסיונות'
של החוקרים ואילו המחצית השנייה סבורים שיש למשתתפים
תועלת ממשית מהניסוי.
•רוב המשתתפים במדגם ( )80%יודעים שהמטופל יכול להפסיק
את השתתפותו בניסוי בכל עת.
•שיעור של כ 60%-מהמשתתפים סבורים שהטיפולים בניסויים
קליניים יכולים להזיק למטופלים ,השאר חושבים שהטיפולים לא
יכולים להזיק אך יתכן שכלל לא יועילו.
• 44%מהמשתתפים ציינו כי מחקרים קליניים הם הדרך היחידה
למצוא טיפולים חדשים לחולים.

מחקר חדש :פריצת דרך בסרטן המוח וסרטן הלבלב

מחקר חדש במימון האגודה למלחמה בסרטן ,קרן ה ERC-וקרן Kahn
שנערך על ידי פרופ' רונית סצ'י-פאינרו ,ראש המחלקה לפיזיולוגיה
ופרמקולוגיה בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,ראש המעבדה לחקר
סרטן וננו-רפואה באוניברסיטת תל אביב ,הביא לפריצת דרך בחקר
סרטן המוח האלים  -גליובלסטומה.
המחקר מצא ,שאיזון של  7גנים במערכות מודל של גליובלסטומה ,עשוי

שיתוף פעולה עם רשת שופרסל
רשת נוספת שהתגייסה השנה להשתתף במבצע ההתרמה ,היא
רשת שופרסל ,שאפשרה לציבור הקונים לתרום בקופות הרשת.
ההתרמה התקיימה בכל סניפי שופרסל ברחבי הארץ.
בפעילות זו גויסו כ.₪ 390,000-
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סניפים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים בכ 70-סניפים הפרוסים ברחבי הארץ .מתנדבי האגודה המסורים והנמרצים יוזמים במשך
השנה פעילויות רבות לטובת חולי הסרטן ובני משפחותיהם ולקידום מטרות האגודה למלחמה בסרטן .בין הפעילויות :כנסים ,ימי עיון ,הרצאות,
דוכני הסברה ויוזמות לקידום בריאות הקהילה ,מפגשי תמיכה ומגוון מופעים ואירועים ,שהכנסותיהם קודש למאבק במחלת הסרטן .חלק
מאירועים אלה הפכו ברבות השנים למסורת.
דבר שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת':
פעילויות האגודה לא היו מתאפשרות ללא גיוס משאבים ,וגם
בתחום זה הרחבתם את העשייה :ערכתם מיפוי קופות התרמה
ביישובכם ,הובלתם את מבצע 'הקש בדלת' ,ורתמתם עוד
בתי ספר ובני נוער בתנועות הנוער לעשייתנו ולטובת מבצע
ההתרמה השנתי.
מתנדבים יקרים ,אלמלא חריצותכם ,הלב הגדול שלכם ועשייתכם
הענפה ,לא היינו יכולים להוציא לפועל את פעילותנו בקהילה.
ברצוני לחזק אתכם ולהודות לכם על פועלכם.
המשך עשייה פורייה לכולנו.

יו"רים ,רכזים ומתנדבים יקרים,
זו העת לסכם עוד שנה מלאת עשייה בסניפי האגודה למלחמה בסרטן
ברחבי הארץ ,ולהודות לכם על המסירות והתמיכה במטרותינו.
בפרק שלפניכם ,ניתן להבין כמה משמעותית עשייתכם בקהילה,
הכוללת פעילויות רבות שתכליתן שמירה על בריאות הציבור,
ומתן סיוע לחולים ,למחלימים ולבני משפחתם.
השנה ,הרחבתם את פעילות הרווחה לחולים ומחלימים ,באמצעות
הוצאה לפועל של חוגים ,פעילויות העשרה וקבוצות תמיכה,
בהובלה ובליווי מקצועי של מחלקת שיקום ורווחה.
בנוסף ,יצרתם שיתופי פעולה עם גורמים בקהילה ,יזמתם
פעילויות הסברה יצירתיות ומגוונות ,וסייעתם במאות הרצאות
הסברה ,במסגרות חינוכיות ברחבי הארץ ,בהובלה ובליווי מקצועי
של מחלקת הסברה וקידום בריאות.

שיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת סניפים באגודה
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'.

אירועים ,שיתופי פעולה ,כנסים ויוזמות ברחבי הארץ
יום הוקרת תודה למתנדבי הצפון

המתנדבים נהנו מטיול חווייתי בחיפה שכלל תצפית על הגנים
הבאהיים ,סיור באתרים היסטוריים ,ביקור בקסטרא ,וסיור
באוטובוס ברחבי העיר .הכנס שהתקיים בבית הגפן – מרכז תרבות
ערבי-יהודי ,אורגן ע"י פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות החברה הערבית
באגודה ,נעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה ותמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי הצפון באגודה.

בינואר  2017נערך כנס עבור מתנדבי סניפי הצפון של האגודה כאות
תודה והערכה על העשייה במבצע 'הקש בדלת'  .2016המפגש
התקיים בשיתוף פעולה בין סניפי הצפון ,סניפי המגזר הערבי וסניף
חיפה ,ובמהלכו הוצגו נתוני המבצע ונעשתה חשיבה משותפת והפקת
לקחים ,לקראת מבצע 'הקש בדלת' .2017

צילמים :צביקה מונר
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כנס סניפי הצפון

תודות :עיריית חיפה וברכה סלע ,מזכירת העיר על תרומת האוטובוסים
והמדריכים ,אסף רון ,מנכ"ל בית הגפן על האירוח ,מסעדת מקסים
על הכיבוד ,קונדיטוריית שמו על תרומת הקישים ורשת ארומה על
תרומת הקינוחים ובית הגפן על האירוח הלבבי.

ביולי  2017נערך הכנס השנתי של סניפי הצפון ,חיפה והחברה
הערבית של האגודה .הכנס ,אותו אירח סניף כרמיאל ,בשיתוף
סניף חיפה ,התקיים בבית יד לבנים בעיר ,בהשתתפות כ150-
מתנדבים מכל רחבי המחוז שהגיעו בהסעות מאורגנות מטעם
האגודה .האירוע נפתח בהרצאתה של אריאלה ליטביץ שרמן,
עו"ס מחוזית צפון באגודה ,בנושא 'פעילויות הרווחה של
האגודה למען החולים והמחלימים' .בהמשך ,נערכו הרצאה
ודיון בנושא מבצע גיוס התרומות 'הקש בדלת' בדגש על 'הקש
בדלת' למבוגרים ,וניתנו המלצות לניהול ההתרמה ביישובים
השונים .את הדיון הנחו פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה
בחברה הערבית ,תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה
ועו"ס אריאלה ליטביץ שרמן .במעמד זה ,נפרדו נציגי ומתנדבי
האגודה מסילבי פרטוק ,יו"ר סניף קריית שמונה היוצאת ,שקיבלה
מגן הוקרה על פעילותה רבת השנים למען החולים ונגד המחלה.
לסיום ,נהנו המתנדבים מהרצאתו של כרמל בהט בנושא 'אומנות
המכירה' .להקת המחול של עמותת אולימפיה ,בהובלת המתנדבת
אנה לסקוב ,ולהקת נון סטופ הופיעו בפני המתנדבים שנהנו גם
מארוחת בוקר ,שמרביתה נתרמה על ידי עסקים מקומיים .כיבדו
בנוכחותם :מר עדי אלדר ,ראש העיר כרמיאל ,מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים
באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'.

כנס סניפי המרכז והדרום

בינואר  2017נערך כנס סיכום מבצע 'הקש בדלת'  2016של סניפי
הדרום והמרכז באגודה ,בהשתתפות כ 40-יו"רים ,רכזים ומתנדבים
שפעלו במסגרת המבצע.
סניף באר שבע אירח את הכנס בבית אידי-מעגן ,הפועל בסיוע
ובשיתוף האגודה ,ובאדיבות ד"ר טלי סמסון ,מנהלת הבית.
בכנס הוצגו על ידי שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ,נתוני מבצע 'הקש בדלת' לשנת 2016
והועלו לדיון נקודות לשימור ולשיפור מבצע ההתרמה ובניית תהליכי
עבודה לשנה הבאה.

תרמו להצלחת הכנס :אראלה פרידמן ,מדריכת יוגה-צחוק ומתנדבת
'יד להחלמה'® ,להקת נוער ישראלי ,להקת קסם הגוף ,איש ההגברה
דביר טסלר ,הצלם דיאגו מיטלברג ,סילבי קנטורק ,רכזת אירועים
בעירייה ובתי העסק פרי הדמיון באר שבע ,וניל וקינמון ,זר מעדנים
ואווז הזהב ויעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע .
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כנס מתנדבים  -סניפי המרכז והדרום

תודות :אבלין דסה ,יו"ר סניף כרמיאל ,שרה שרון ובלהה הרשקוביץ',
רכזות סניף כרמיאל וכל מתנדבי הסניף הנוספים אשר עמלו על
האירוע ,נעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה ,יצחק כהן ,יו"ר יד לבנים ,הצלם
והמתנדב צביקה מונר ,עיריית כרמיאל ולבתי העסק מרכז מזון יהודה,
קונדיטוריית דודו אוטמזגין ,עידו אירועים ,שופרסל דיל  -מעלה כמון,
דהן פירות וירקות ,קפה ארומה  -סניף כרמיאל ומסעדת המטעמים.

בספטמבר  2017התקיים כנס סניפי המרכז והדרום של האגודה,
בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים .הכנס היה בסימן הכנה למבצע
'הקש בדלת' ה 57-והרמת כוסית לשנה החדשה .מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן פתחה את האירוע בדברי ברכה והודתה
למתנדבים על עשייתם הברוכה לאורך השנה .שיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת',
העבירה סקירה בנושא פעילות האגודה ועדכונים בנוגע למבצע
הקרוב .דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה העבירה הרצאה
בנושא פעילויות מחלקת שיקום ורווחה של האגודה .בנוסף ,נהנו
המשתתפים מהרצאתו של עידו גולדנברג ,יועץ ארגוני ומסדנת
יוגה צחוק חווייתית.
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דוכני התרמה של תנועת הצופים

יום עיון אזורי

ביוני  2017התקיים במועדון ס.ג.ו.ל בפתח תקווה יום עיון אזורי
בהשתתפות הסניפים :פתח תקווה ,ראש העין ,כפר סבא ,הוד השרון,
רעננה והרצליה .בכנס נכחו מתנדבים ותיקים וחדשים .הנושאים
שהועלו במהלך הכנס עסקו בפעילויות האגודה ,שיתוף הפעולה
בין הסניפים ,פעילויות רווחה ועוד .את הכנס אירח סניף פתח תקווה
בראשותו של חיים אליהו ,יו"ר הסניף .תודות :מתנדבי סניף פתח תקווה.

חניכי תנועת הצופים ,משבט חופים  -גדוד ו' בעתלית ,העמידו דוכן
לימונדה בעיר שאת כל הכנסותיו תרמו למען המאבק בסרטן.
ביוזמה ברוכה זו ,נמכרו מאות כוסות של לימונדה לציבור הרחב.
תודות :המדריכה גלי כץ ,ורכזות השבט ירין טיבי וחופית אברמובסקי.
באירוע אחר של הצופים ,שנערך בקריית אונו ,חניכי שבט און
בעיר ארגנו הפנינג אשר כלל דוכני מכירה ,שכל הכנסותיו הועברו
לאגודה למלחמה בסרטן.

בינואר  2017קבוצת תלמידות כתה ה' ,מבית הספר הדרור-תל"י במבשרת
ציון הקימו דוכן למכירת פריטי יד שנייה .הדוכן ,אשר הוקם בסמוך לקניון
הראל ביישוב ,אויש על ידי התלמידים ,ונמכרו בו בגדים ומשחקים .את
כל ההכנסות מפעילות זו ,תרמו התלמידים לאגודה למלחמה בסרטן.

ערב מסיזומבה במטה אשר

יוזמה של תלמידות בית הספר דרור-תל"י

ביולי  2017נערך בשבי ציון ערב מסיזומבה שכל הכנסותיו הוקדשו
לאגודה למלחמה בסרטן .את הערב ארגנה תמרה עידן ,מדריכת
זומבה מקצועית המתגוררת במועצה האזורית מטה אשר .אירוע זה
נועד להעלאת המודעות וגיוס תרומות עבור האגודה .למעלה מ100-
נשים השתתפו ,רקדו ותרמו בערב המוצלח ,שבו השתתפו מדריכי
זומבה בכירים מכל רחבי הארץ.
האירוע נערך באדיבות הועד המקומי שבי ציון שתרם את האולם.

תרומתה של תמר

במרץ  ,2017תמר יונש ,תלמידת כתה
ו' מבית הספר סטודיו אנקורי תל אביב,
חגגה בת מצווה .לכבוד המאורע המיוחד,
החליטה תמר לתרום את כל ההכנסות
מבת המצווה לאגודה ,לטובת ילדים
המתמודדים עם מחלת סרטן .כאות
הערכה על תרומתה הנדיבה הוענקה
לתמר תעודת הוקרה מטעם האגודה.

פרויקט בנות המצווה

במרץ  ,2017במסגרת פעילות בנות המצווה ,נרתמו תלמידות
שכבת ו' ,בבית הספר נעמי שמר בפתח תקווה ,למען מטרות
האגודה למלחמה בסרטן .הבנות הקדישו מזמנם והכינו ערכות הסברה
של האגודה ,בהתנדבות מלאה ,שבהמשך חולקו בכל רחבי הארץ.

'הקש בדלת' ביישוב עדי

מדי שנה ,מתגייס היישוב עדי ,שבמועצה האזורית עמק יזרעאל,
לטובת מבצע 'הקש בדלת' .השנה ,הוביל היישוב בהיקף התרומות
שגייס למען המאבק במחלת הסרטן .ביישוב התקיימו מספר הרצאות
לחניכי תנועות הנוער ,בשיתוף המדריכה סמאח סואעד ,שהעבירה
הדרכות לכלל החניכים מכל הגילאים .תודות :גל ,רכז הנוער של
היישוב וכל תושבי עדי.

'הקש בדלת' בנהריה בשיתוף ארגון של"מ

גם השנה ,מתנדבי ארגון של"מ (שירות לאומי למבוגר) התגייסו למען
מבצע 'הקש בדלת' בנהריה.
המתנדבים המסורים בהובלתה של יוכי דוברצקי ,זוכת מגן שר הרווחה
והשירותים החברתיים ורכזת סניף של"מ בעיר ,הוציאו לפועל את
ההתרמה בעיר ,וסייעו לתלמידי בתי הספר ,ובהתרמת המבוגרים.
תודות :איתן לבני ,מהצוות המוביל של הסניף ורעיה כהן ,אחראית
ההתרמות בקרב אנשי העסקים בעיר.
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'הקש בדלת' במועצה אזורית מגידו

במסגרת מבצע ההתרמה השנתי 'הקש בדלת' ,התגייסו תושבי
המועצה אזורית מגידו למען מטרות המבצע ,והקימו דוכני התרמה
במספר מוקדים ברחבי המועצה.

דוכן התרמה של צופי הוד השרון

סניף מכבי הצעיר בגדרה עם פעילות למען
האגודה

בנובמבר  2017ארגנה שלוחת געש של צופי הוד השרון ,אירוע מכירת
מאפים ,שכל הכנסותיו הוקדשו לאגודה למלחמה בסרטן .תודות:
עמית בן צבי ,רשג"דית ,עדי מירנקר ,מדריכה בתנועה ותלמידי כיתת ו'.

בדצמבר  2017חניכי כיתות ג'-ה' של תנועת הנוער מכבי הצעיר
בגדרה נרתמו לסייע למען מטרות האגודה במסגרת 'יום וורוד'.
החניכים ,יחד עם הוריהם ,הקימו דוכני מכירה של עוגות ועוגיות
בצבע וורוד ,והתרגשו לספר לעוברי והשבים בגדרה על המטרה
שלמענה קיימו את המיזם .כל התרומות שנאספו ביוזמה זו הועברו
לאגודה למלחמה בסרטן ועמותת חיים.

אירוע מסיזומבה עם ג'וני מחולה

בנובמבר  2017התקיים במרכז הקהילתי בכפר יאסיף אירוע 'המסיזומבה
של ג'וני מחולה' ה ,6-שכל הכנסותיו הוקדשו לאגודה למלחמה בסרטן.
ג'וני חנא מחולה ,מדריך הסברה באגודה ומדריך זומבה מקצועי ,בחר
בדרך מיוחדת זו להנציח את אמו ז"ל ,אשר נפטרה לאחר התמודדות
עם מחלת הסרטן .עשרות נשים וגברים נהנו מאירוע אנרגטי ומרגש.
במקום חולקו חומרי הסברה בנושא 'אורח חיים בריא' ו'גילוי מוקדם של
סרטן השד' כחלק מהעלאת המודעות לנושא .תמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי הצפון בירכה והודתה לג'וני על התנדבותו רבת השנים באגודה.
תודה לספקים ובתי העסק ,Siwar Elias Photography :המרכז הקהילתי
והמועצה המקומית כפר יאסיף ,מסעדת ליאלינאAneel For Men, ,
 ,FA Academy, Nelly Haute Couture, Hanan Beauty Clinicקארמא
למתנות ,דפוס בובה ,סטודיו ראבעה מורקוס ,מכון קרקלה  -קאנטרי וספא,
סטודיו רשא בחיפה ,נעימה מוסא  -קישוט אירועים ו.Almadar Website-
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פעילויות הסברה ,רווחה ותמיכה וגיוס משאבים לפי סניפים
סניף אבן יהודה

סניף אופקים

לקראת ראש השנה  ,2017התכנסו מתנדבי הסניף בביתם של
שוש גרנות ,יו"ר הסניף המסורה ובעלה צביקה .במטרה לציין את
קבלת השנה החדשה .המתנדבים שרו יחד עם יורם שחר ,נגן אקורדיון.

בסניף אופקים ,בראשותו של רפי בטיטו ,יו"ר הסניף היקר ,נמשכת
הפעילות לרווחת החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם בעיר .השנה
התקיימו סדנאות במסגרת הפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב
יותר'® של האגודה ,בשיתוף חברת איל מקיאג' .לאורך השנה ,מקיים
הסניף ביקורי חולים במרכזים הרפואיים באזור ובקהילה.

פעילות הסניף

ראש השנה

פורים

במרץ  ,2017לקראת חג הפורים ,מתנדבים מסניף האגודה באופקים,
בראשותו של רפי בטיטו ,יו"ר הסניף ,ארזו משלוחי מנות וחילקו
אותם לחולי סרטן תושבי העיר .באיסוף ובחלוקה השתתפו גם
תלמידים מבית הספר מרחבים שנרתמים רבות למען פעילויות
האגודה באופקים.

'הקש בדלת'

באוקטובר  2017נערך כמיטב המסורת ,מבצע 'הקש בדלת' של
האגודה ביישוב בהובלת שוש גרנות ,יו"ר הסניף .ביום ההתרמה,
תלמידי כיתות ח' מבית הספר הדסים ומתנדבי הסניף ,עברו בין בתי
התושבים והתרימו למען המאבק בסרטן .תושבי אבן יהודה קיבלו
את המתנדבים באהבה ותרמו ברוחב לב למטרה החשובה .בנוסף,
קיימו המתנדבים יום התרמה בכפרי הגמלאים פרוטיאה בכפר וגני
שרונים ,ביוזמת שוש גרנות והמתנדבים מרטה וינקלר ויצחק קפלן.

'יום המעשים הטובים'

במרץ  ,2017במסגרת אירועי 'יום המעשים הטובים' הארצי ,עובדי
המכון לפיזיותרפיה והמכון לריפוי ועיסוק באופקים החליטו לשפץ
ולצבוע את מתחם האגודה בעיר .רפי בטיטו ,יו"ר הסניף ,הודה
לעובדים על היוזמה הנפלאה.
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'הקש בדלת'

במבצע ההתרמה השנתי ,השתתפו מאות תלמידים ממספר בתי
ספר באופקים כגון אשלים ,מקיף אזורי מרחבים ,מקיף כללי אופקים
והגבעה ,ששיתפו פעולה עם סניף האגודה המקומי ,בהובלת רפי בטיטו,
יו"ר הסניף .בסיום המבצע ,העניק רפי תעודות הוקרה בשם האגודה,
למנהלות המבצע מטעם בתי הספר.

יום עיון במפעל ABT

בתחילת  2018התקיים יום עיון במפעל  ABTבעיר .יום העיון אורגן ע"י
רפי בטיטו ,יו"ר הסניף .אתי אוחיון ,מנהלת המכון האונקולוגי במחוז
דרום ,העבירה הרצאה בנושא 'גילוי מוקדם ומניעת סרטן השד',
ובהמשך שיתפה קלודין לסרי ,מתנדבת 'יד להחלמה'® בסיפורה האישי.

סניף אילת

ונגד המחלה .התלמידים משכבות ח' עד י' ,הצליחו לגייס סכום של
 ₪ 36,420לטובת פעילותה הענפה של האגודה .נורה ביטון ,מתנדבת
האגודה באילת ,ליוותה את התלמידים לאורך כל הדרך ושיבחה
אותם על התנדבותם.

'הקש בדלת'

במסגרת מבצע ההתרמה השנתי 'הקש בדלת' ,יצאו לא פחות מ600-
תלמידים מבית הספר גולדווטר באילת להתרים למען החולים

סניף אשדוד
'עוטפים בחום את חולי הסרטן'

פעילות הסניף

סניף האגודה באשדוד ,פועל לאורך כל השנה למען מטרות האגודה,
עם צוות מתנדבים מסור בהובלתו של משה בנאי ,יו"ר הסניף .בסניף
פועלות קבוצות תמיכה בשפה העברית והרוסית ,חוג צ'י קונג ,סדנאות
'מחלימים לחיים בריאים'® ,ו'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® .מדי
שנה ,מקיים הסניף את מבצע 'הקש בדלת' בעיר בסיוע מתנדבים
רבים ובתמיכת ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי.

לאורך השנה ,מתקיימת בסניף פעילות במסגרת הפרויקט הארצי
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' של האגודה ,שבו מתנדבי האגודה
מחלקים כובעים ופריטי צמר לחולי סרטן במחלקה האונקולוגית,
המרכז הרפואי קפלן.

טיול בדרום
בינואר  2017ארגן סניף אשדוד טיול לדרום הארץ לחולים,
למחלימים ולמתנדבי הסניף ,בהדרכתו של שמואל משה ,מדריך
טיולים .הטיול נפתח בגבעת תום ותומר בפאתי קיבוץ נגבה ,שם
נערך טקס נטיעת עץ באתר זיכרון לחללי אסון המסוקים .בהמשך,
נפגשו משתתפי הטיול עם ברוך כהן ,קצין הביטחון של קיבוץ מגן,
שסיפר למשתתפים על המצב הביטחוני ביישובים הסמוכים .ארוחת
הצהריים נערכה בקיבוץ עלומים .לאחר הארוחה ,שמעו הנוכחים
על סיפור הלחימה והגבורה של תושבי קיבוץ בארות יצחק במהלך
מלחמת השחרור .הטיול המהנה נחתם בקיבוץ סעד ,שם צפו
בפריחת הכלניות שהייתה בעיצומה.
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דוכני הסברה

יזם משה בנאי ,יו"ר הסניף היקר והמסור ,יחד עם מתנדבי הסניף .את
הערב הנחתה אירמה צור ,מתנדבת הסניף ופעילה חברתית מוכרת
באשדוד .האירוע כלל ארוחת ערב עשירה ,הופעה של האחים צנחני
והגרלה גדולה .תעודות הצטיינות הוענקו למקיף א' ומקיף יא' על
תרומתם והשקעתם הרבה במסגרת מבצע 'הקש בדלת' ה .57-תודה:
הצלם אסף מימון על צילום האירוע .כיבדו בנוכחותם :ד"ר יחיאל לסרי,
ראש העיר אשדוד ,שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ומכובדים נוספים.

באפריל  2017הוקם דוכן הסברה של האגודה למלחמה בסרטן
בשוק העירוני .את הדוכן איישו מתנדבי האגודה בסניף אשדוד
בהובלת משה בנאי ,יו"ר הסניף .המתנדבים חילקו לציבור הקונים
בשוק חוברות ועלוני מידע של האגודה בנושאים כגון 'התנהגות
חכמה בשמש'® ונזקי עישון .במהלך השנה ,הוקמו דוכני הסברה
נוספים במסגרת אירועים מקומיים כגון :יום בריאות בנמל אשדוד,
יום הורים במקיף ג' ועוד.

טיול ברמת הגולן

באפריל  2017יצאו חולים ,מחלימים ומתנדבי סניף אשדוד לטיול
ברמת הגולן בהדרכתו של שמואל משה ,מדריך טיולים .הטיול כלל
ביקור במצפה השלום ,סיור בתל סאקי וסיפור מלחמת יום הכיפורים
במקום .בהמשך ,הגיעו המשתתפים לתל פארס ,תצפית קונטרה
ועמק הבכא .את הפסקת הצהריים עשו בקיבוץ אורטל שם נהנו
מארוחת צהריים.

ערב הוקרה למתנדבים

ביוני  2017נערך ערב הוקרה למתנדבי הסניף במסעדת גחלים.
בערב זה ,הוענקו תעודות הוקרה למתנדבים בולטים במהלך שנת
הפעילות .תעודות הוקרה הוענקו למתנדבים :אלגרה קריספל,
צדקה חדד ,משה בן שיטרית ,ולבני משפחתם של אתי ודוד גבאי ז"ל,
שהתנדבו בסניף שנים רבות.

פטירתו של משה צ'שלה

ביולי  2017הלך לעולמו משה צ'שלה ,מהמתנדבים הבולטים בעיר
אשדוד ,שבין היתר פעל שנים רבות כמתנדב בסניף האגודה המקומי.
צ'שלה ,שזכה ב'אות הנשיא' ובתואר 'יקיר העיר' אשדוד ,היה איש מוכר
ומוערך בעיר .הידיעה על מותו התקבלה בעצב רב על ידי מתנדבי
סניף האגודה וכל תושבי אשדוד .משה בנאי ,יו"ר סניף אשדוד ,שלח
איגרת תנחומים למשפחה בשם האגודה .יהי זכרו ברוך.

סיור בירושלים

בספטמבר  2017יצאו מתנדבי הסניף ,חולים ומחלימים ,לטיול
בירושלים ,בהדרכתו של שמואל משה ,מדריך טיולים .התחנה
הראשונה בטיול הייתה ביישוב הר אדר ,שם קיבלו המשתתפים
סקירה על הקרבות הקשים שהתנהלו באזור במלחמת השחרור
ועל כיבוש המקום במלחמת ששת הימים .התחנה הבאה הייתה
גבעת התחמושת ,שם זכו הנוכחים לסייר באתר ההנצחה ולשמוע
סיפורים על השנים שבין שתי המלחמות ( .)1948-1967הטיול נחתם
בתפילה והתייחדות בכותל המערבי.

נשף התרמה

בדצמבר  2017נערך באולמי  Belle Merנשף ההתרמה השנתי בחסות
חברת אדמה שכל הכנסותיו הועברו לפעילות האגודה .את האירוע
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סניף אשקלון
דוכן הסברה

במרץ  2017נערך במלון לאונרדו אשקלון כנס הדרום
לטיפול בחולה האונקולוגי .בכנס השתתפו מיטב המומחים
בתחום האונקולוגיה מהמרכז הרפואי ברזילי .מתנדבי
סניף האגודה באשקלון בהובלת שמעון זיו ,יו"ר הסניף
הנמרץ ,איישו דוכן הסברה במקום וחילקו למשתתפי
הכנס חומרי הסברה מטעם האגודה.

הרצאות

באוקטובר  ,2017התקיימה הרצאה לעובדות חברת
החשמל באשקלון בנושא 'סרטן השד – גילוי מוקדם
ומניעה' .את ההרצאה העבירה נילי אוחנה ,אחות מתאמת
שד ,יחד עם דליה כהן ,מתנדבת 'יד להחלמה'® ששיתפה
בסיפורה האישי .שמעון זיו ,יו"ר הסניף המקומי ,אייש
דוכן הסברה במקום.

סניף באר שבע
'היום הבינלאומי ללא עישון'

במאי  2017צוין ברחבי הארץ 'היום הבינלאומי ללא עישון' .מתנדבי
סניף באר שבע הציבו ביום זה דוכן הסברה בקניון הנגב בבאר שבע.
הדוכן כלל חומרי הסברה של האגודה שעסקו בנזקי העישון ,נזקי
הנרגילה ,מידע בנושא גמילה עצמית מעישון ועוד .במקום התקיים
גם יריד אומנים .תודות :זיו דגן ודנה קרפף מדריכות הסברה באגודה.

חלוקת משלוחי שי לקראת שבועות

במאי  2017התקיים מבצע חלוקת חבילות שי ,בשיתוף סניף באר שבע
של האגודה ובנק הפועלים – סניף ערד .חבילות השי שהועברו מסניף
הבנק חולקו על ידי מתנדבי סניף האגודה במחלקות האונקולוגיות
במרכז הרפואי סורוקה .תודות :יוכי ביטון ,גל ,יובל סבוראי ,ורותם סלמי,
מתנדבות הסניף ,יעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע ולצוות הסיעודי
במחלקה האונקולוגית ילדים.
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חלוקת חבילות שי לקראת ראש השנה

מרוץ הלילה של באר שבע

בספטמבר  2017בנק הפועלים תרם לסניף האגודה בבאר שבע כ250-
אריזות שי עבור המחלקות האונקולוגיות במרכז הרפואי סורוקה.
מתנדבי ונציגי האגודה יחד עם נציגי בנק הפועלים חילקו את האריזות
לחולים ולאנשי הצוות במחלקות .תודות :שושנה סהר ,אשרת אדרי
ושרית רזליו ,נציגות בנק הפועלים ,אורנה נירנברג ורותם סלמי מתנדבות
הסניף ,הייג'ר אבו שארב ,רכזת החברה הערבית בדרום והיאם אבו גליון,
מתנדבת סניף החברה הערבית בדרום.

באפריל  2017התקיים מרוץ הלילה של העיר באר שבע .צוות סניף
באר שבע ,בהובלתה של יעל קוזיול ,רכזת הסניף ובליווי מדריכות
ההסברה באזור הדרום ,השתתפו בהקמת דוכן הסברה בנושאים 'אורח
חיים בריא'' ,נזקי עישון' ו'חכם בשמש'® .מעיין פיינגולד ,עמית שקרצ'י,
דפנה קרפף ,וזיו דגן מדריכות ההסברה והמתנדבת יובל סבוראי
חילקו חומרי הסברה למבקרים בדוכן ולמשתתפים .מאיה אברהמי,
מדריכת הסברה של האגודה באזור הדרום ,אף השתתפה במרוץ.

'הקש בדלת'
לקראת פתיחת מבצע ההתרמה ה ,57-נערכה פגישה מקדימה
בלשכתו של מר רוביק דנילוביץ ,ראש העיר באר שבע .בפגישה
נכחו :עמית ריינגולד ,רמ"ט הקש בדלת מטעם עיריית באר שבע,
סילבי קנטורק ,רכזת אירועים בעירייה ,ד"ר חפצי זוהר ,מחזיקת
תיקי הרווחה והחינוך בעירייה ,משה קליינמן ,יו"ר סניף באר שבע,
יעל קוזיול ,רכזת הסניף ,ומאי אברהמי ובר בן הרוש רכזות המבצע.
דנילוביץ איחל בהצלחה לנציגי האגודה והמתנדבים וקרא לציבור
התושבים לפתוח את היד והכיס למען המאבק במחלה .ביום המבצע,
אלפי תלמידים וחניכי תנועות נוער בבאר שבע השתתפו במאמץ
ההתרמה ועברו בין בתי התושבים שתרמו ברוחב לב.
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אירועי חנוכה
בדצמבר  ,2017התכנסו חולים ,מחלימים ומתנדבי הסניף המקומי
להדלקת נר ראשון של חנוכה .המשתתפים נהנו מסופגניות ושאר
מטעמי החג .בהמשך החג ,שיתוף פעולה בין סניף האגודה באופקים
לבין סניף באר שבע של האגודה ,בא לידי ביטוי בחלוקת אריזות
שי וכובעי צמר שנתרמו מסריגתן של נשות יד לבנים בבאר שבע.
תודות :רפי בטיטו ,יו"ר סניף אופקים ,יעל קוזיול ,רכזת סניף באר
שבע ,מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום ושריל ישי ,אחראית הפעלות
לימודיות במחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים במרכז הרפואי סורוקה.

הפנינג חנוכה
בדצמבר  ,2017בנר אחרון של חנוכה ,התקיים הפנינג צבעוני
וחגיגי לחולים ,מחלימים ובני משפחתם .האירוע נערך ביוזמת סניף
האגודה בבאר שבע ,ביוזמתו ובהובלתו של משה קליינמן ,יו"ר הסניף,
ובשיתוף המפיק שגיא אפשטיין ,שנרתם בהתנדבות מלאה ,וגייס את
מקום האירוע ,בתי העסק והמפעילים .למסיבה הגיעו מאות חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם מבאר שבע ,אופקים והסביבה .המשתתפים
באירוע נהנו ממתקני מתנפחים ,מעגל מתופפים ,שירה בציבור ,קוסם,
הצגת ילדים ומתחם משחקים .כיבדו בנוכחותם :ד"ר חפצי זהר ,סגנית
ראש העיר ,אתי כהן ,מנהלת אגף הרווחה בעירייה ,שיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט 'הקש בדלת' ,וכוכבי הפועל
באר שבע בכדורגל תומאש פקהארט ומתן אוחיון שחילקו חתימות
ועוררו עניין רב בקרב הנוכחים .תודה מיוחדת :רפי בטיטו ,יו"ר סניף
אופקים על גיוס האוטובוס מאופקים לטובת החולים ,המחלימים ובני
משפחתם שהגיעו ונהנו מההפנינג.

פעילות חנוכה במרכז הרפואי סורוקה
בדצמבר  ,2017במסגרת ימי החנוכה ,הגיעו נציגי האגודה למלחמה בסרטן
בבאר שבע ובאופקים למבצע חלוקת אריזות שי וכובעי צמר במרכז
הרפואי סורוקה .נציגי האגודה חילקו למטופלים במקום כובעי
צמר שנתרמו מסריגתן של נשות יד לבנים בבאר שבע .הפעילות
שהתקיימה במסגרת פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ,הייתה
בהובלת יעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע ,בשיתוף רפי בטיטו,
יו"ר סניף אופקים ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה.
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סניף אזורי בית שאן  -עמק המעיינות
הפנינג צדקה

ניידת ממוגרפיה בבית שאן

ביוני  2017התקיים הפנינג צדקה
ביוזמת בית הספר אורט פסגות –
מקיף דתי בית שאן .באירוע נערכה
הגרלה של מוצרי חשמל ונופש
זוגי בפראג ,תרומת בתי עסק
מהאזור .בנוסף ,הועמדו במקום
דוכני מכירה של מוצרי מזון.
מתנדבות האגודה בסניף בית
שאן-עמק המעיינות ,בהובלת
רחל דדון ,יו"ר הסניף הנמרצת,
איישו דוכן הסברה עם עלוני מידע,
וקראו לציבור המשתתפים לתרום
למען קידום פעילותה של האגודה.

בינואר  2017ובנובמבר  2017הגיעה לעיר בית שאן ניידת הממוגרפיה
של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף אסותא – מרכזים רפואיים.
הניידת החלה לעבוד משעות הבוקר המוקדמות ,כאשר מתנדבות
סניף בית שאן-עמק המעיינות הציבו לידה דוכן ממותג עם חומרי
הסברה ,סייעו לצוות הניידת בכל שעות הפעילות וענו על שאלות
באכפתיות ובמקצועיות.
רחל דדון ,יו"ר הסניף יחד עם פנינה לוינס ,רכזת הסניף ,היו אחראיות
על הארגון ויצירת הקשר עם הניידת וקופות החולים.

פרויקט לילות לבנים

זו השנה השלישית שסניף האגודה בעיר משתף פעולה עם פרויקט
לילות לבנים – סדרת אירועי קיץ למען בני הנוער בעיר .מדי ערב,
במהלך חודשי הקיץ ,הגיעו מתנדבי האגודה לאירועים ,שם לקחו
חלק בהקמה ותפעול דוכני הסברה בנושאים כגון 'מניעת עישון',
'תזונה נכונה'' ,חכם בשמש'® ועוד .מתנדבות הסניף בישלו והגישו
מטעמים ביתיים ובריאים לבני הנוער ,ששמחו ונהנו מהמיזם החינוכי.

טקס יקירי העיר בית שאן

במאי  ,2017במסגרת אירועי יום ירושלים ,התקיים במתחם הסראיה
בבית שאן טקס הענקת אותות 'יקיר העיר בית שאן' .רחל רוזיו,
מתנדבת האגודה מסניף בית שאן-עמק המעיינות זכתה בכבוד
השנה .ראש העיר בית שאן ,מר רפאל בן שטרית ,בירך את רחל
והודה לה על עשייתה הענפה.
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טיול מתנדבים

גם השנה ,כמיטב המסורת ,נהנו מתנדבי סניף בית שאן ומחלימים
תושבי העיר ,מטיול שנתי בהדרכתו של מורה הדרך סמי אלפסי.
המשתתפים שמעו סיפורים מרתקים על ההיסטוריה של תל אביב-
יפו ואתריה .עיריית בית שאן בהובלתו של מר רפי בן שטרית ,ראש
העיר ,סייעה ותמכה בהפקת הטיול.

באירוע אחר ,העניקה רחל דדון תעודת הוקרה לגיל אובניש ,בעלים
ומנכ"ל חברת שלדג הממוקמת בבית שאן .גיל ,שתורם בהתמדה
ולאורך שנים לקידום מטרותיה של האגודה ,העביר לסניף את
התרומה הראשונה במסגרת מבצע ההתרמה השנתי .מתנדבות הסניף
המשיכו במאמץ ההתרמה והגיעו גם למתחם צים סנטר בבית שאן.
בתי העסק במרכז הקניות תרמו ביד רחבה למען המאבק במחלה.
לקראת יום ההתרמה ,הועברו הרצאות בבתי הספר השונים בבית
שאן ,בהם למדו התלמידים על חשיבות אורח חיים בריא ,מניעת נזקי
עישון ו'התנהגות חכמה בשמש'®.

הרמת כוסית לראש השנה

בספטמבר  2017התקיים מפגש הרמת כוסית לקבלת השנה החדשה.
במפגש נכחו רחל דדון ,יו"ר הסניף ,מתנדבי סניף בית שאן – עמק המעיינות
ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה .במהלך האירוע נערך
סיכום פעילות השנה החולפת והצגת התוכניות לקראת השנה הבאה.

'הקש בדלת'

כשבוע לפני מבצע ההתרמה המסורתי 'הקש בדלת' ,התייצבו
נציגי האגודה בסניף בית שאן–עמק המעיינות ,בהובלת רחל דדון,
יו"ר הסניף ,בלשכתו של רפאל בן שטרית ,ראש העיר בית שאן.
בפגישה נכח גם מנשה מוסאי ,מנהל אגף החינוך בעירייה .במהלך
הפגישה ,הוענקה לראש העיר תעודת הוקרה מטעם האגודה ,על
שיתוף הפעולה הפורה עם הסניף האזורי בכל הקשור למאבק נגד
המחלה ולמען החולים.
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חנוכה

בדצמבר  2017נפגשו מתנדבים ומחלימים להדלקת נר שישי של
חנוכה בסניף ,סביב שולחנות ערוכים בכיבוד עשיר מעשה ידי
המתנדבות .רחל דדון ,יו"ר הסניף ,הציגה בפני המתנדבים סרטון
שריכז את כלל הפעילות בסניף בשנה החולפת .בנוסף ,סיכמה רחל
את מבצע 'הקש בדלת' .את הערב ליוו בנגינה ושירה מירי אלקין
ובתה יהודית ,אשר הופיעו בהתנדבות ותרמו לאווירה המשמחת
בקרב המתנדבים והמחלימים.

ערב פרידה ממזל אלחמיאס

השנה נערכה פרידה ממזל אלחמיאס ,מתנדבת ותיקה ופעילה
בסניף האגודה בבית שאן  -עמק המעיינות .מזל ,שעברה להתגורר
לצד יקיריה בכפר ורדים ,סיימה את דרכה בסניף לאחר פעילות של
שנים רבות למען ציבור החולים והמחלימים בעיר .מתנדבי הסניף,
בראשותה של רחל דדון ,יו"ר הסניף ,הודו למזל על היותה חברה
אוהבת ונאמנה בצוות המתנדבים ועל עשייתה המבורכת לאורך השנים.

כחודש לאחר סיום המבצע ,מתנדבות סניף בית שאן  -עמק המעיינות
ערכו סבב חלוקת תעודות הוקרה למנהלי בתי הספר אשר לקחו
חלק נכבד בהתרמה .רחל דדון ,יו"ר הסניף הודתה לכל המתנדבות
אשר יצרו את הקשרים והביאו לתרומה מצוינת ומכובדת.

סניף בת ים
מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בינואר  2017התקיים מבצע 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' ,במרכז הרפואי וולפסון ,ביוזמת סניף בת ים,
בהובלתה של יהודית מנצור ,יו"ר הסניף המסורה.
מתנדבי הסניף חילקו במחלקה האונקולוגית כובעים
אשר נסרגו על ידי גמלאיות ממועדון הקשישים בניהולה
של שמחה מוסטקי .בנוסף ,חולקו כובעים נוספים על
ידי פעילות במועדון במחלקה האונקולוגית של המרכז
הרפואי שניידר.
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צילום :דוברות העירייה

פעילות בבית הספר שרת

ביוני  2017נרתמו תלמידי כיתות ד' 1וד' 3בבית הספר שרת בבת ים,
לטובת אירוע התרמה והעלאת המודעות לאגודה למלחמה בסרטן.
התלמידים ,בראשות המורות שולי רבה ומיטל כהן ,גייסו כ₪ 2,100-
לטובת המאבק בסרטן.

חלוקת מארזי שי בוולפסון

בספטמבר  ,2017לקראת ראש השנה ,מתנדבי הסניף ערכו
חלוקת מארזי שי לחולים שנתרמו ע"י בתי העסק קסם התבלין
וא.א שיווק פירות וירקות ,במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי
וולפסון .תודות :מתנדבות הסניף אתי הקטר ורעיה אזוגי.

הסברה ביום עיון

בדצמבר  ,2017במסגרת יום עיון בנושא 'התמודדות עם סרטן
השד' במרכז הרפואי וולפסון ,הוקם דוכן הסברה של האגודה על
ידי מתנדבות סניף בת ים בהובלתה של יהודית מנצור ,יו"ר הסניף.
המתנדבות חילקו חומרי הסברה ,קרם לשיער מתנת א .משי בת ים
וכובעי צמר שנסרגו במסגרת הפרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'.

'הקש בדלת'

באוקטובר  ,2017כמיטב המסורת ,פתח מר יוסי בכר ,ראש העיר בת
ים את מבצע ההתרמה בעירו ,והעניק את התרומה הראשונה במבצע
ליהודית מנצור ,יו"ר הסניף .מנצור ומתנדבות הסניף :רעיה אזוגי
ושרה סיטון ,הגיעו ללשכתו של בכר והודו לו על תמיכתו בפעילות
האגודה בעיר .כל משתתפי המפגש קראו לציבור התושבים בבת ים
לתרום למען פעילות האגודה ביום ההתרמה השנתי.
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סניף גבעתיים
פעילות הסניף
סניף גבעתיים בהובלת דליה סולקין ,יו"ר הסניף היקרה ,פועל
למעלה מ 20-שנה למען המאבק בסרטן ,וזוכה לשבחים בקרב
הקהילה .בסניף נערכות בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן השד על
ידי בכירי הרופאים הכירורגיים ,שמגיעים ממרכזים רפואיים שונים
במרכז הארץ .במשך השנה ,מתקיימת מסורת של אירועי ימי הולדת
למתנדבי הסניף ,אשר תורמים מזמנם למען פעילות האגודה בעיר,
ובנוסף נערכת בו פעילות איסוף קופות.

טקס סיכום 'הקש בדלת' 2016
במרץ  2017התקיים טקס לסיכום מבצע 'הקש בדלת' לשנת .2016
הטקס נערך בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,בהשתתפות
מר רן קוניק ,ראש עיריית גבעתיים ,יוני רובינשטיין הנמרץ ,סגן
ראש מנהל החינוך בעירייה ,שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ,מנהלות מחלקות
חינוך ,מנהלות בתי ספר ,רכזות חברתיות ותלמידים שהשתתפו
ונרתמו למען המבצע .דליה סולקין ,יו"ר הסניף ,הודתה לכל
העוסקים במלאכה והעניקה יחד עם ראש העיר תעודות הוקרה
לבתי הספר המצטיינים .בטקס המכובד הופיעו נגן וזמרת ,תלמידי
בית הספר לאומנויות תלמה ילין.

'הקש בדלת'
זו השנה השלישית שגני הילדים בגבעתיים נוטלים חלק במבצע 'הקש
בדלת' של האגודה .יוזמה זו מתבצעת הודות לשיתוף פעולה בין סניף
האגודה המקומי בהובלת דליה סולקין ,יקירת העיר גבעתיים ויו"ר סניף
האגודה המקומי ,יוני רובינשטיין ,סגן ראש מנהל החינוך בעירייה ,וועד
הורי גני הילדים .קרן ברנד ,נציגת גן אלה ריכזה בהתנדבות מבצע זה
שבו תרמו הורי הילדים בגן לטובת מטרות האגודה .ביום ההתרמה,
השתתפו מאות תלמידים מ 9-בתי ספר :אלון ,אמונים ,בורוכוב ,בן
גוריון ,ברנר ,כצנלסון ,אורט ,שב"צ וקלעי .בבוקר המבצע ,הגיעו נציגי
התלמידים אל לשכתו של מר רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים ,אשר
הדגיש בפניהם את חשיבות המבצע .בנוסף לאלו ,גם תנועות הנוער
הצופים ,בני עקיבא והנוער העובד והלומד התגייסו למבצע ההתרמה
והעמידו דוכנים בצמתים מרכזיים בעיר.
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סניף דימונה
פעילות הסניף
סניף האגודה בדימונה בהובלת אברהם אזרזר היקר ,זוכה מגן
שר הבריאות ויו"ר הסניף המסור ,משמש כבית חם עבור חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם בדימונה וביישובים הסמוכים לה.
הסניף מציע מגוון רחב של פעילויות תמיכה מגוונות לצד חוגים
כמו תכשיטנות ,יוגה וקבוצות תמיכה .בסניף נערך אחת לשבוע
פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ,בו מתנדבות הסניף,
נפגשות לשעתיים וסורגות פריטים מצמר שהסניף המקומי קיבל
בתרומה .את התוצרים של הפרויקט מחלקות המתנדבות בבתים
של חולי סרטן בדימונה ובירוחם.
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שיתוף פעולה עם גן רעות

במשך השנה ,מתקיים שיתוף פעולה מבורך בין סניף האגודה לבין
גן רעות בעיר ,אליו מגיעים מתנדבי האגודה בכל חג וחוגגים בצוותא
עם הילדים .בחג החנוכה  2017הגיעו מתנדבי הסניף לגן שם קיימו
יחד עם הילדים טקס הדלקת נרות.

יום כיף

בפברואר  ,2017במסגרת יום המשפחה ,התקיים יום כיף למתנדבי
הסניף ומחלימים במלון הרודס ים המלח .יום הכיף כלל ארוחת
בוקר ,ארוחת צהריים ושימוש חופשי בכל מתקני המלון ,באדיבות
מלון הרודס .תודה מיוחדת :חברת יהודה הסעות בע"מ על תרומת
האוטובוס ליום הכיף.

במערכת הבריאות בישראל .אברהם אזרזר ,היו"ר הוותיק של סניף
דימונה ,זכה בפרס המכובד בזכות עשייה ענפה של למעלה מ 50-שנה
במאבק בסרטן .לרגל זכייתו במגן שר הבריאות אמר אזרזר" :יותר ממה
שאני נותן ,ההתנדבות נותנת לי.
אני רואה בה משימה להעלות
חיוך על פני החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם .בשבילי זה
ייעוד .זו שליחות .אשרי שזכיתי
לתת ולו מעט אושר" .נציגי
האגודה למלחמה בסרטן,
בהם מירי זיו ,מנכ"ל האגודה,
ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
הסניפים באגודה ורמ"ט
מבצע 'הקש בדלת' ,הגיעו
לאירוע ובירכו את אזרזר
לרגל קבלת האות.

'יום המעשים הטובים'

במרץ  2017התקיים ברחבי הארץ 'יום המעשים הטובים' .ביום זה,
הגיעו כ 40-תלמידים מתיכון אלטמן אשר ניקו וגזמו את הגינה ,וצבעו
את המעקות בסניף האגודה המקומי.

זכיית אברהם אזרזר במגן שר הבריאות

במרץ  2017התקיים בכנסת טקס 'מגן שר הבריאות' לשנת ,2017
במעמד יעקב ליצמן ,שר הבריאות .באירוע זה הוענקו פרסים למצטיינים

סדנת איפור

באפריל  2017נערכה סדנת איפור באדיבות חלי ויוליה ,מאפרות
מתנדבות מחברת איל מקיאג' .לסדנה הגיעו כ 30-נשים ,מחלימות
ומתנדבות .המאפרות העניקו למשתתפות הסדנה טיפים מועילים
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והסברים על איפור יומיומי ,תוך כדי הדגמה ואיפור הנשים .כל אחת
מהנשים זכתה לשי מתנת חברת איל מקיאג'.

הספר עמי אסף .בהמשך ,הודה אברהם אזרזר לכלל המתנדבים
והתורמים על התגייסותם למען המאבק בסרטן .בנוסף ,העלה אזרזר
את זכרה של פרנסין רובינסון ז"ל ,יוזמת פרויקט 'להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר'® של האגודה ,שהלכה לעולמה בחודש ספטמבר.
אליעזר שטרית ,נציג המתנדבים בסניף ,העלה על הנס את חשיבות
ההתרמה והתרומה .הנואמים השונים ציינו לשבח את פעילות הסניף
לאורך השנים .בהמשך הערב ,נערכה חלוקת תעודות למתנדבים
ולתורמים ,וביניהם גם תעודת הוקרה לח"כ מאיר כהן .הערב נחתם
עם הופעה של הזמרת ענווה אמויאל .תודה מיוחדת :אילן זרביב,
מנהל אולמי דניאל ,שהעניק את מקום האירוע כתרומה.

סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'® בשפה הרוסית

ביוני  2017התקיימה בסניף דימונה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'®,
ללא תשלום ,לדוברי השפה הרוסית .הסדנה אורגנה ע"י אברהם אזרזר,
יו"ר הסניף ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה .מטרת הסדנה
היא לשפר את איכות החיים של החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם,
להדריכם להמשך חיים בריאים ולעודד אותם לחזור לחיים פעילים
ומלאים (לפרטים נוספים ראו פרק 'שיקום ורווחה').

יום הולדת למתנדבות

בחודשים ספטמבר-אוקטובר  ,2017כמיטב מסורת הסניף ,התקיימו
מסיבות ימי הולדת למתנדבות ילנה דרזין ואלה סירוטין ,אשר תורמות
מזמנן למען ציבור החולים והמחלימים בעיר.

הדרכה בנושא קידום בריאות

ביוני  2017התקיימה סדנת קידום בריאות למתנדבי סניף דימונה,
בהדרכתה של ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,)EdDמנהלת מחלקת הסברה
וקידום בריאות באגודה ,שהעבירה למתנדבים סדנה בנושא 'חכם
בשמש'® .כיבדה בנוכחותה :יונית מגנזי ,רכזת מתנדבים ומחלקת
סניפים באגודה.

שבוע המודעות לסרטן העור

ביוני  ,2017במסגרת שבוע המודעות לסרטן העור ,נערכה פעילות
בבית הספר עמי אסף בנושא 'חכם בשמש'® .מדריכת ההסברה
נצח נקדימון העבירה לתלמידים הרצאה מרתקת על הסכנות
הכרוכות בחשיפה לשמש .התלמידים נהנו ,שיתפו פעולה ורכשו
ידע רב .תודה מיוחדת :אברהם אזרזר ,יו"ר סניף דימונה על הסיוע
בארגון הפעילות.

ערב הצדעה למתנדבים

אירוע חנוכה

בספטמבר  2017התקיים ערב הצדעה לתורמים ולמתנדבים בסניף
דימונה .הערב נערך באולמי דניאל בהשתתפות מתנדבים ,תורמים,
מתרימים ,חולים ומחלימים .כיבדו בנוכחותם :ח"כ מאיר כהן ,מר בני ביטון,
ראש העיר דימונה ,אברהם אזרזר ,יו"ר סניף דימונה ,אלברט בן לולו,
סגן יו"ר הסניף ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' .ערב ההצדעה נפתח עם מקהלת בית

בדצמבר  2017התקיים בסניף האגודה המקומי אירוע הדלקת נר שמיני
ואחרון של חנוכה .האירוע שנערך בהשתתפות מתנדבים ומחלימים
רבים ,כלל כיבוד עשיר כגון סופגניות ,לביבות ומטעמים נוספים.
הערב נפתח עם דברי ברכה של אברהם אזרזר ,יו"ר הסניף .כיבדו
בנוכחותם :מר בני ביטון ,ראש העיר דימונה וסגנו מר אריאל ללוש.
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סניף הוד השרון
פעילות הסניף

הספר וחיים נפתלי ,ראש תחום מנהיגות
צעירה בעירייה .ראש העיר אדיב
קרא לציבור התושבים בהוד השרון
לפתוח את הלב ואת הכיס למען
המטרה החשובה.
במבצע ,השתתפו כמדי שנה תלמידי
חטיבות הביניים הראשונים והשחר
בהוד השרון ,אשר התרימו בבתי
התושבים .סניף האגודה המקומי
הצליח לאסוף תרומה מכובדת
בסה"כ .₪ 67,000

סניף הוד השרון בהובלתה של חיה אלישע ,יו"ר הסניף הנמרצת,
נפתח לפני כשנה בעיר .הסניף ,שמטרתו להעלות מודעות למחלת
הסרטן ולתמוך בחולים ובבני משפחותיהם ,מפעיל קבוצת תמיכה
להתמודדות עם אבל ושכול לבני משפחה שאיבדו את יקיריהם
ממחלת הסרטן .במהלך השנה ,תנועות הנוער הצופים והנוער
העובד והלומד ,משתפות פעולה עם הסניף באמצעות קיום התרמות
באירועים שונים שמתרחשים בעיר.

פעילות התרמה
בפברואר  ,2017יעל ונועם 2 ,חברות
מהוד השרון ,יזמו דוכן מכירה ,בו מכרו
לציבור הרחב מיצים ,אבטיחים ועוד.
את כל הכנסותיהן מהדוכן תרמו לסניף
האגודה המקומי .חיה אלישע ,יו"ר
הסניף ,הודתה לבנות על היוזמה
הברוכה והעניקה להן תעודת הוקרה
מטעם האגודה למלחמה בסרטן.

טקס יקירי העיר

בדצמבר  2017התקיים
טקס 'יקירי העיר הוד השרון'
בהנחיית הקריין והשדרן דן כנר
ובהשתתפות הזמר דוד דאור.
פרויקט זה ,נועד להוקרת אישים
מקומיים אשר מקדישים את
זמנם ומרצם למען הקהילה
בהתנדבות ועשייה ברוכה .את
הכבוד השנה קיבלה חיה אלישע,
יו"ר סניף האגודה המקומי ,אשר
מעורבת בפרויקטים רבים בעיר
למען מבוגרים ,חיילים ועוד .לחיה
הוענק מגן הוקרה וזר פרחים
ממר חי אדיב ,ראש העיר.

'הקש בדלת'

לקראת מבצע 'הקש בדלת' ה ,57-התקיימה פגישה בלשכת
ראש העיר הוד השרון .בפגישה נכחו מר חי אדיב ,ראש העיר הוד
השרון ,יפה עזרא ,מנהלת אגף החינוך ,חיה אלישע ,יו"ר סניף הוד
השרון ,שולה נעמני ,מתנדבת הסניף ,ליאור פוקס ,רכז הסברה בבתי

סניף הרצליה
פעילות הסניף
סניף האגודה למלחמה בסרטן בעיר הרצליה חידש את פעילותו
בחודש ספטמבר  ,2017כשמטרתו היא לתמוך בקהילת חולי
הסרטן ,המחלימים ובני משפחותיהם בהרצליה ,כמו גם לקדם
את המודעות לחשיבות דרכי המניעה והאבחון המוקדם .בסניף
מתקיימות פעילויות מגוונות כגון :חוגים לחולים ולמחלימים ,פעילות
גוף ונפש כמו יוגה ופלדנקרייז ומערך תמיכה .בתפקיד יו"ר סניף
האגודה בעיר מכהן ד"ר פיליפ חלאבין ולצדו אפי פדלון ,רכז הסניף
הנמרץ ואחראי קופות ומתנדבים תושבי העיר.

44

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2018 | 62

'הקש בדלת'

מרכז-דרום ודנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה .במסגרת
יום ההתרמה ,גויסו בתי ספר ותנועות נוער שיצאו והתרימו ברחבי
העיר ,בנוסף לדוכני התרמה שהוקמו על ידי מתנדבי הסניף המקומי,
בקניון שבעת הכוכבים ובמרכז העיר .תודות :מאי פינקלשטיין ,רכזת
'הקש בדלת' בסניף והמתנדבים המסורים.

באוקטובר  2017התארחו מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן
בהרצליה ,בלשכתו של משה פדלון ,ראש העיר הרצליה ,ששיבח
את המתנדבים על עשייתם ונתן את ברכתו להצלחת יום ההתרמה
החשוב .בפגישה נכחו גם יעל פרוס גנץ ,רכזת 'הקש בדלת' באזור

המשט הוורוד לציון סיום אירועי חודש המודעות למאבק בסרטן השד

צילם :נמרוד גליקמן

באוקטובר  2017נערך ביוזמת סניף האגודה בהרצליה
ומועדון השייטים במרינה ,ובחסות עיריית הרצליה ,משט יאכטות
לציון חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד .למשט גויסו כ7-
יאכטות בהתנדבות מלאה ,שעל סיפונן עלו כ 40-נשים שכולן
חולות ומחלימות מסרטן השד .הנשים ,שלבשו חולצות ורודות
של האגודה למלחמה בסרטן ,קיבלו פרח ובלון בצבע וורוד.
היאכטות ,שקושטו במפרשים ורודים יצאו מהמרינה בהרצליה
אל נתניה וחזרה .בתום המשט התקיים טקס בהשתתפות
כ 100-מתנדבים ושייטים ממועדון המרינה בהרצליה .נשאו
דברי ברכה :ח"כ לאה פדידה ,עדי חמו ,מנהל מחלקת בריאות
בעירייה ,ד"ר פיליפ חלאבין ,יו"ר הסניף האנרגטי ושיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' .כיבד
בנוכחותו :מר משה פדלון ,ראש העיר.
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סניף זכרון יעקב
פרידה משרה סמסונוב ,יו"ר הסניף

הסברה בכנס בריאות

בפברואר  ,2017במסגרת כנס בריאות שהתקיים בקיסריה ,הוקם
דוכן הסברה ומידע על ידי סניף האגודה המקומי .דבורה פלדש
ויוכבד גינדין ,מתנדבות הסניף איישו את הדוכן במשך יום שלם
וחילקו עלוני מידע לציבור שנכח בכנס.

בדצמבר  ,2017שרה סמסונוב ,יו"ר הסניף המסורה ,הודיעה על סיום
תפקידה כיו"ר הסניף .שרה הקימה את סניף האגודה בזכרון יעקב
לפני למעלה מעשור ,והצליחה ליצור פעילות ועשייה משמעותית
למען תושבי המקום .שרה ,שחגגה השנה יום הולדת  ,80ביצעה
עבודה מקצועית ויסודית במסגרת תפקידה .האגודה למלחמה בסרטן
מודה לשרה על התנדבותה רבת השנים במסגרת המאבק בסרטן,
למען החולים ונגד המחלה .המתנדבת דבורה פלדש ,תכהן כיו"ר
הסניף החדשה.

חידושים בסניף
מתנדבות הסניף ,בהובלתה של דבורה פלדש ,יו"ר הסניף הנכנסת,
נפגשו עם מר זיו דשא ,ראש מועצת זכרון יעקב ועם תמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון באגודה .המתנדבות הציגו בפני ראש המועצה
את הפעילות המתוכננת של האגודה במטרה ליצור שיתופי פעולה
מיטביים לשנה הבאה.

סניף חדרה
מפגש סיכום שנת הפעילות

שנכחה באירוע ,עדכנה את המשתתפים בפעילויות הרווחה הקיימות
והעתידיות .תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה ,שנכחה
גם היא במפגש ,שוחחה עם המתנדבים על תחום ההסברה ועל
מבצע 'הקש בדלת' ה.57-

ביולי  2017נפגשו מתנדבי הסניף ,בראשותה של רבקה קרן ,יו"ר
הסניף ושוש קריצ'מן ,רכזת הסניף ,יחד עם החולים ,המחלימים
וחלק ממדריכות החוגים לאירוע סיכום שנת הפעילות .במהלך
האירוע ,אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה ,פירטה
על התוכניות לשנה הבאה ,ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון
באגודה ,העבירה סקירה קצרה על הפעילות הכללית בסניף ובאגודה.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה

בספטמבר  2017נפגשו מתנדבי סניף חדרה ,בהובלתן של רבקה קרן,
יו"ר הסניף ושוש קריצ'מן ,רכזת הסניף ,לאירוע הרמת כוסית לרגל
ראש השנה .אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה,
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'הקש בדלת'

במהלך המבצע ,העמידו מתנדבות הסניף דוכן התרמה בקניון
עופר שבעיר ,בארגונה של שוש קריצ'מן ,רכזת הסניף .הדוכן
פעל במשך כל שעות היום ,ואויש על ידי המתנדבות עדי שיטה
ויהודית פסטרנק.

לקראת מבצע 'הקש בדלת' ה ,57-נפגש מר צביקה גנדלמן ,ראש
העיר חדרה ,עם נציגות סניף האגודה בחדרה ,בהובלת רבקה קרן,
יו"ר הסניף המסורה .גנדלמן שיבח את פעילות האגודה ונתן את
ברכת הדרך להצלחת מבצע 'הקש בדלת' .המבצע התנהל השנה
בשני מוקדים :התרמות בבתי הספר העל-יסודיים והתרמות
פנימיות .מתנדבות הסניף ,בניצוחה של רבקה קרן ,יו"ר הסניף,
השתתפו באופן פעיל בתהליך ההתרמה .עדי שיטה ,מתנדבת
הסניף ,הרצתה בפני תלמידים מבית הספר צפרירים על חשיבות
המבצע ופעילות האגודה.

סניף חולון
פעילות הסניף

סניף חולון בהובלתה של יונה אלון ,יו"ר הסניף המסורה והנמרצת,
פועל שנים רבות בעיר ותומך בקהילת החולים והמחלימים ובני
משפחותיהם בחולון .בסניף פועלים מתנדבים מסורים אשר
מעניקים תמיכה לחולי הסרטן ואחראים על הטיפול ואיסוף קופות
ההתרמה בבתי העסק .בסניף מתקיימת בכל שבוע סדנת יוגה
צחוק בהנחיית המתנדבת המסורה אדית קרוננברג ,כמו גם קבוצות
תמיכה וחוגים נוספים.

מסיבת פורים
במרץ  2017התקיימה מסיבת פורים מלהיבה בסניף ,ביוזמת
יונה אלון ,יו"ר הסניף ,שבה השתתפו חולים ,מחלימים ומתנדבים.
הופיעו בהתנדבות :הזמר ערן לברון ('אלביס הישראלי') ורקדנית
הבטן סוזי לויס.
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הרמת כוסית לרגל חג הפסח
באפריל  2017התקיימה הרמת כוסית לכבוד חג הפסח .האירוע
נערך בהשתתפות חולים ,מחלימים ומתנדבים ,שנהנו מהופעתו
בהתנדבות של נגן האקורדיון עוזי רוזנבלט שהרקיד את הנוכחים.

'היום הבינלאומי ללא עישון'
במאי  ,2017במסגרת אירועי 'היום הבינלאומי ללא עישון' ,סניף האגודה
בחולון בהובלתה של יונה אלון ,יו"ר הסניף ,יחד עם בית הספר אילון
בחולון ,יזמו הפנינג צבעוני בנושא 'מניעת עישון'.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה

בספטמבר  2017התקיימה הרמת כוסית חגיגית לכבוד ראש השנה
בסניף חולון .האירוע ,שהתקיים בנוכחות מתנדבות הסניף ,חולים
ומחלימים ,נפתח בדברי ברכה של יונה אלון ,יו"ר הסניף .בהמשך,
הופיעה בהתנדבות הזמרת מירי אומידי פולני ששרה את שירי ארץ
ישראל היפה והישנה.

טיול לירושלים

באוקטובר  2017השתתפו מתנדבות ,חולים ומחלימים תושבי העיר,
בטיול יום בירושלים .המשתתפים נהנו מסיור של  3שעות שהתמקד
בעיר דוד המקראית.

הרצאה

בנובמבר  2017התקיימה פעילות לחולים ,מחלימים ומתנדבי הסניף,
אשר כללה את הרצאתה המרתקת של רונית זיגלשטיין ' -לי זה לא
יקרה' .רונית העבירה את סיפורה הבלתי ייאמן ,שכלל תקופת מאסר
בבית הכלא ,בשילוב התמודדות עם מחלת הסרטן.

סניף חיפה
דוכן הסברה בקריה הרפואית רמב"ם
במרץ  2017נערך יום עיון בנושא 'קידום בריאות ואורח חיים
בריא' בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם .מתנדבי
סניף חיפה של האגודה הקימו דוכן הסברה ביום עיון זה,
וזאת בהמשך למעורבות הסניף והסיוע השוטף בפעילויות
הרבות במחלקות האונקולוגיות .את הדוכן איישו המתנדבים
המסורים :אירית בן צבי ,דינה מנשס ,אלונה לירז ופיני כפרי
יחד עם נעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה.

פרויקט חדש לטובת החולים
בקריה הרפואית רמב"ם
החל ממאי  ,2017החלה האגודה למלחמה בסרטן
לחלק לכל חולה אונקולוגי בקריה הרפואית רמב"ם
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בחיפה ,ערכת חומרי הסברה מאוגדת בתיק נאה ,הכוללת :חוברת
'זכויות ושירותים' ועלון מידע על מרכזי התמיכה בחיפה וביישובים
נוספים בצפון .הערכה מחולקת לחולים על ידי מתנדבות סניף
חיפה של האגודה למלחמה בסרטן ,המסייעות לצוות המזכירות
במכון האונקולוגי בקליטת החולים החדשים .נעמי כפרי ,רכזת
סניף חיפה יחד עם אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון,
פועלות להרחבת הפרויקט למרכזים רפואיים נוספים בחיפה:
בני ציון ,לין וכרמל.
Dream Night at the Zoo
ביוני  2017התקיים זו השנה השלישית ,אירוע Dream Night at
 the Zooבגן החיות בחיפה .במסגרת האירוע הבינלאומי ,גני חיות
ברחבי העולם פותחים שעריהם בפני ילדים חולים ובעלי מוגבלויות.
המשתתפים טיילו בין כלובי החיות ונהנו משלל פעילויות ,הופעות
וכיבוד מכל טוב שאורגנו למענם.

ומתנדבות הסניף .המתנדבות ,שלבשו חולצות ורודות עם לוגו האגודה,
ליוו את השחקנים בעלייתם למשחק ,כאשר הכרוז יענקל'ה שכנר
נשא דברים בנושא העלאת המודעות למאבק העולמי בסרטן השד
וחשיבות התרומה לאגודה .תודות :מועדון הכדורגל מכבי חיפה
ומחלקת שיתופי פעולה בהובלת שני שהם ,מנהלת המחלקה.

'הקש בדלת'

באוקטובר  ,2017עיריית חיפה קיבלה בברכה את נציגי האגודה ,בטקס
לציון פתיחת מבצע 'הקש בדלת' ה .57-חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ
ראש העיר ,העבירה את תרומתה של העירייה – הראשונה לתרומות
במסגרת המבצע בחיפה .כיבדו בנוכחותם :פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,ברכה סלע ,מזכיר העיר ,בני ברנשטוק,
יו"ר סניף חיפה המסור נעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה ,והמתנדבות נעמי שחר,
רחל שפירא וגבי כץ.

שיתוף פעולה עם מכבי חיפה
להעלאת המודעות לסרטן השד

באוקטובר  ,2017במסגרת משחק
הכדורגל בין קבוצות מכבי חיפה ובית"ר
ירושלים ,הוקמו במתחם אצטדיון
סמי עופר שלושה דוכני הסברה של
האגודה .בדוכנים אשר אוישו על
ידי מתנדבי האגודה מסניף חיפה:
חנה סולומון ,רונן ורדי ,פיני כפרי,
ונעמי כפרי ,רכזת הסניף ,חולקו עלוני
הסברה לקהל הגדול שהגיע למגרש.
סמוך לשריקת הפתיחה ,עלו לכר
הדשא מתנדבות 'יד להחלמה' ®

לקראת המבצע ,עלתה נעמי כפרי
לשידור ברדיו חיפה וקראה לציבור
התושבים לפתוח את הלב ואת
הכיס .במאמץ ההתרמה השתתפו
כ 31-בתי ספר ובנוסף סייעו חניכי
תנועת הצופים.
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שיתוף פעולה עם החוג לשירותי אנוש
באוניברסיטת חיפה
זו השנה הרביעית שסניף חיפה של האגודה נוטל חלק ביוזמה
משותפת עם החוג לשירותי אנוש באוניברסיטת חיפה .במסגרת
היוזמה ,סטודנטיות מתנדבות מהאוניברסיטה מיישמות פרויקט
לימודי ,כשבסוף השנה הפרויקט מוצג בכנס המעסיקים והמתמחים
של אוניברסיטת חיפה .בשנת  2017יצרה אמירה חוסיין ,סטודנטית
מתנדבת ,פרויקט בשם' :העלאת המודעות בקרב נשים לבדיקות
למניעת סרטן שד'.

סניף טבריה
הדרכה למתנדבות הרווחה החדשות והוותיקות

מתנדב הסניף ,שניהלו את הפרויקט בהצלחה עם למעלה מ1,000
משלוחי מנות שנמכרו לבתי העסק.

במרץ  2017התקיימה סדנת הדרכה למתנדבות הרווחה החדשות
והוותיקות בסניף .במהלך השנה ,מסייעות המתנדבות לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם בכל הקשור למידע ולתמיכה .הסדנה הועברה
על ידי דליה סלוצקי ,יו"ר סניף טבריה ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון באגודה .השתתפו :מיכל דהאן ,רכזת הסניף והמתנדבות
גלילה ברזילי ,בתיה רוזנר ,אילת חנוכה ,כרמלה חמו ורינה מצה.

פורים בסניף

בפורים  ,2017נערך אירוע העדלאידע בעיר טבריה.
אורה דשל ,שרה אמסלם ,רינה מצה ,אילנה אזוולוס
וגלילה ברזילי ,מתנדבות הסניף המקומי ,יזמו מכירה
של פריטי נוי ,פרי יצירתן של מחלימות מסרטן .את
ההכנסות ממכירות הדוכן העבירו המתנדבות לטובת
פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן.
לקראת חג הפורים ,סניף האגודה בעיר קיים מכירה
של משלוחי מנות לבתי עסק בעיר .כל ההכנסות
ממכירה זו הועברו לפעילות האגודה למלחמה בסרטן.
תודות :דליה סלוצקי ,יו"ר הסניף הנהדרת ואבי סבי,
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טיול גיבוש

למתנדבת שרה אלמלם שגייסה למעלה  ₪ 10,000במבצע 'הקש
בדלת' ה.56-
הטיול נחתם בסיור רגלי בשווקים של דליית אל כרמל ובמסלול
המוחרקה.
דליה סלוצקי ,יו"ר סניף טבריה ,ארגנה את היום המהנה יחד עם
המתנדבות יהודית דרורי ,אורה דשל ונעמה עשור ,מזכירת סניפי
הצפון באגודה.

באפריל  2017יצאו מתנדבי סניף טבריה ,יחד עם החולים והמחלימים
לטיול גיבוש בהדרכתו בהתנדבות של אלי שחרור ,מדריך טיולים.
הטיול החל עם ביקור באתר אשכול – מרכז המבקרים החדשים של
חברת מקורות ,בו הועברה הדרכה לנוכחים .משם המשיך האוטובוס
ל'דרך התבלינים' ,חווה חקלאית בבית לחם הגלילית ,המתמחה
בגידול תבלינים וצמחי מרפא.
בהמשך ,התארחו משתתפי הטיול ב'מטבח של נורה' שבדליית אל
כרמל ,שם נהנו ממנות מן
המטבח הדרוזי האותנטי.
בסיום הארוחה ,הועברה
הרצאה בנושא מורשת
הדרוזים על ידי אדי אבו-יניב,
תושב המקום.

פסח בסניף

לקראת פסח  2017התקיימה הרמת כוסית חגיגית בסניף האגודה,
בנוכחות דליה סלוצקי ,יו"ר הסניף ,מיכל דהאן ,רכזת הסניף,
וכל מתנדבות סניף טבריה של האגודה .במסגרת האירוע חולקו
תעודות הערכה למתנדבות המצטיינות .תעודה מהודרת הוענקה
למתנדבת רחל גולני ,שהתנדבה למעלה מ 30-שנה ,ושסיימה את
פעילותה בסניף עקב מעבר לאזור המרכז .צוות הסניף הודה לרחל,
ששימשה בעבר גם כרכזת הסניף ,על התנדבותה ופועלה החשוב
במסגרת המאבק בסרטן .כיבדו בנוכחותם :אריאלה ליטביץ שרמן,
עו"ס מחוזית צפון באגודה ,תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון
באגודה והרב שאול דמרי.

במהלך היום ,הצטרפה
תמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי הצפון באגודה ,אשר
בירכה את מתנדבי הסניף
על פועלם .במעמד זה,
הוענקה תעודת הצטיינות
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יום עיון בנושא איכות חיים

מתנדבי סניף טבריה העמידו במקום דוכן הסברה עם עלוני מידע
ויצירה לילדים .בנוסף ,העמידו המתנדבים דוכן נוסף שבו מכרו פריטי
יצירה של מחלימות מסרטן ,כאשר כל ההכנסות הועברו לאגודה.

במאי  2017נערך במלון לאונרדו פלאזה טבריה ,יום עיון בנושא 'איכות
חיים' ,בהשתתפות עשרות חולים ,מחלימים ,צוותים רפואיים ,חברי
מועצת העיר טבריה ומתנדבי האגודה.
דליה סלוצקי ,יו"ר סניף טבריה ,שיזמה את יום העיון המוצלח ,ברכה את
המשתתפים והעבירה סקירה על פעילות האגודה בעיר .בהמשך הכנס
התקיימו הרצאות מקצועיות (לדיווח מורחב ראו פרק 'שיקום ורווחה').
כיבד בנוכחותו :רפאל טרבלסי ,חבר מועצת העיר טבריה .סייעו
בארגון יום העיון :המתנדבות אורה דשל ,אילנה אזוולוס ,אילת חנוכה
ומיכל דהאן .יום העיון התקיים באדיבות מלון לאונרדו פלאזה טבריה.

הרמת כוסית לראש השנה

בספטמבר  2017נערך במתנ"ס גינסבורג בעיר טקס הרמת כוסית
לקראת ראש השנה .באירוע שהתקיים במעמד מר יוסי בן דוד,
ראש עיריית טבריה השתתפו הרב שאול דמרי ,אליס דהאן ,מנהלת
המתנ"ס המקומי ,דליה סלוצקי ,יו"ר סניף טבריה ,תמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון באגודה ,חולים ,מחלימים ומתנדבי הסניף.
הנוכחים נהנו במפגש החגיגי מפעילות יצירה לחג ,דבר תורה ,כמו
גם מהדרכה בנושא דגשים והיערכות לקראת מבצע 'הקש הדלת'.
במעמד האירוע ,הוענקו תעודות הוקרה למתנדבים הוותיקים

יריד בריאות למשפחה במרכז הרפואי פדה פוריה
ביוני  2017נערך במרכז ביג פוריה יריד בריאות למשפחה .היריד אורגן
ע"י המרכז הרפואי פדה פוריה ,בהובלת ד"ר ארז און ,מנהל המרכז,
ובשיתוף קניון ביג פוריה ,בהובלת דקל חן ,מנכ"ל הקניון ומתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן בטבריה בהובלתה של דליה סלוצקי ,יו"ר
הסניף .תושבים רבים מטבריה והסביבה פקדו את היריד שכלל בין
היתר :דוכנים ,עמדות מידע במגוון נושאי בריאות ,מדידת לחץ דם,
ייעוץ ראשוני של קרדיולוג ,הדרכת החייאה ,תפעול דפיברילטור,
ייעוץ תזונה נכונה ,ריפוי בעיסוק ,הדרכה בנושא היגיינת הפה,
בדיקת דם לאיזון סוכר וייעוץ בנושא סוכרת .התושבים שנכחו
במקום האירוע הודו למארגנים על היוזמה הברוכה.
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רחל כץ ואייבי מאיר .המתנדבות מיכל דהאן ,רכזת הסניף ואורה דשל,
רכזת פעילות החוגים ,קיבלו שי צנוע כאות הוקרה על פעילותם
הברוכה למען החולים והמחלימים בטבריה .בהמשך ,קיימה אורה
דשל ,יחד עם המשתתפים ,פעילות יצירה והכנת פרחים צבעוניים
מנייר לכבוד החג.

'הקש בדלת'
במסגרת יום ההתרמה המסורתי ,בתיה רוזנר ,מתנדבת סניף
טבריה ,קיבלה את פני הציבור שהגיע לאירוע בהיכל התרבות
יד שטרית בעיר ,ובנעימות הצליחה לגייס תרומות רבות לטובת
המאבק במחלת הסרטן.

סניף טירת הכרמל
הרצאה בחברת ג'נרל אלקטריק

במאי  2017נערך שבוע בריאות בחברת ג'נרל אלקטריק .כמיטב
המסורת ,גם השנה נמשך שיתוף הפעולה בין האגודה למלחמה בסרטן
לחברה ,כאשר במהלך האירוע ,הועברו שתי הרצאות מטעם האגודה.
ג'ורג' גוסיין ,מדריך הסברה ,העביר הרצאה בנושא 'אורח חיים בריא'
וד"ר אפרים דביר ,מומחה לכירורגיה פלסטית ,העביר הרצאה בנושא
'סרטן העור' .תודה :יוסי שמול ,חברת ג'נרל אלקטריק.

'הקש בדלת'

לקראת מבצע 'הקש בדלת' ,מר אריה טל ,ראש עיריית טירת הכרמל
אירח בלשכתו את סילבי כהן ,יו"ר הסניף המסורה ,שהגיעה יחד עם

מתנדבי הסניף המקומי ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.
במפגש ,הודה ראש העיר לסילבי כהן ולמתנדבים על עבודת הקודש
הנעשית בסניף וציין את חשיבות המבצע .בתום האירוע ,העניק אריה טל
את תרומת העירייה בסה"כ  ₪ 3,000לטובת המאבק בסרטן ,תוך
איחולי בריאות ושנה טובה לתושבי העיר .כשבוע לפני כן ,השתתפו
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פורום בריאות לבני העדה האתיופית

נציגות האגודה בטקס המסורתי בבית הנשיא בירושלים .סילבי כהן,
יו"ר הסניף ,יחד עם המתנדבות שרה איקו ,כרמלה דבי ואתי כהן,
ייצגו את העיר במהלך האירוע המרגש לפתיחת 'הקש בדלת' ,שבו
נכחו נשיא המדינה ,שר הבריאות ומכובדים נוספים.
ביום ההתרמה ,השתתפו עשרות מתלמידי בתי הספר שונים בעיר,
שפקדו את בתיהם של התושבים והתרימו למען החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם.

בנובמבר  2017נערך בבית הספר אריאל פורום בריאות לבני העדה
האתיופית ,בחסות מחלקת הרווחה בעיריית טירת הכרמל ובשיתוף ועד
פעילי הקהילה האתיופית בעיר .מתנדבות הסניף ,בהובלתה של סילבי כהן,
יו"ר הסניף ,חילקו עלוני מידע והסבירו על חשיבות הגילוי המוקדם.
במהלך האירוע התקיימו הרצאות בשפה האמהרית וביניהן הרצאתו
של ד"ר אייצ'ק ספפה בנושא 'אורח חיים בריא' .תודות :ד"ר מוסא זובידאת,
קופת חולים כללית ומארגנת האירוע עו"ס שוש לאוור.

סניף יקנעם
סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'

ובני משפחותיהם נהנו מההצגה 'דמויות יוצרות מפגש' בכיכובה
של השחקנית דורית פלד-הרפז ,שנרתמה להופיע בהתנדבות
מלאה .הערב כלל כיבוד קל שנתרם על ידי המתנדבים .את האירוע
יזמה ורד רוזלס ,רכזת הסניף בסיוע ויקטור מורד ,יו"ר הסניף וצוות
המתנדבים המסור.

®

בחודשים אפריל ומאי  2017התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים
בריאים'® בסניף האגודה ביקנעם-עלית .הסדנה התקיימה בהובלת
ויקטור מורד ,יו"ר הסניף המסור וורד רוזלס ,רכזת הסניף (למידע
נוסף ראו פרק 'שיקום ורווחה').

ערב תרבות בסניף יקנעם
במאי  2017נערך בבית המתנדב ביקנעם ערב תרבות מיוחד לחולים
ולמחלימים תושבי יקנעם והסביבה .למעלה מ 50-חולים ,מחלימים
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הוקרה לויקטור מורד

שיתוף הפעולה מצד הילדים היה מעולה ומלבד הערך המוסף הרב
שקיבלו מהאירוע ,גייסו התלמידים כ ₪ 1,000-למען המאבק בסרטן.
תודות :ויקטור מורד ,יו"ר הסניף וורד רוזלס ,רכזת הסניף.

במאי  ,2017במסגרת אירועי יום העצמאות בעיר ,נבחר ויקטור מורד,
יו"ר סניף יקנעם ,להדליק משואה ,כאות הערכה על התנדבותו לאורך
השנים למען כלל תושבי העיר.

סניף ירושלים
כנסים ואירועים
לאורך השנה ,מתקיימים כנסים ואירועים בנושאי בריאות באזור
ירושלים ,בהם סניף האגודה המקומי ,בהובלתה של עו"ד אתיה שמחה,
יו"ר הסניף היקרה ,נוטל חלק .לדוגמה :בינואר  ,2017קיימה כנסת
ישראל יום מודעות לבריאות בו אויש דוכן הסברה של האגודה ע"י

סדנה עבור מחלימים ומחלימות ממחלת הסרטן
בחודשים יוני-יולי  ,2017התקיימה סדנה בת  4מפגשים עבור
מחלימים ומחלימות ממחלת הסרטן בבית המתנדב .הסדנה
שהועברה על ידי חגית קידר ,פיזיותרפיסטית ,עסקה בקינסיולוגיה
ואינטליגנציה רגשית.

דוכן התרמה
ביוני  2017התקיים אירוע מרגש בעיר ,אותו יזמה גיל ויאלגוס ,רכזת
פר"ח ביקנעם .במסגרת האירוע ,הוקם דוכן התרמה ,אותו הפעילו
ילדים וחונכים מפרויקט פר"ח ,שמכרו שתייה קלה ודברי מאפה
שהכינו בעצמם .בנוסף ,חילקו הילדים חומרי הסברה של האגודה.
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בזאר 'בוקר של כיף'

במרץ  ,2017התקיים בפעם השלישית בזאר 'בוקר של כיף' במתחם
האגודה בירושלים .לטובת האירוע ,התגייסו בעלי עסקים רבים בירושלים
אשר תרמו בגדים ,כלי בית ,תיקים ,פרטי אומנות ,צעצועים ,תכשיטים
ועוד .במהלך סוף השבוע ,הגיע למקום קהל מכל קצוות העיר במטרה
לתמוך בפעילות האגודה וליהנות משלל מוצרים ופריטים במחירים
מוזלים .הבזאר הוכתר כהצלחה ונאספו בו כ .₪ 16,000-תודות:
רותי בן גיאת ,רכזת הסניף וחוה בוזגלו ,מזכירת הסניף.

המתנדבת ליסה אורן .בהמשך החודש ,נערך פורום רופאים רב
משתתפים במסגרת 'שישי בריא' של המרכז הרפואי שערי צדק,
ובו הועמד דוכן הסברה של האגודה ,אותו איישה רותי בן גיאת,
רכזת סניף ירושלים .אירועים נוספים בהם אוישו דוכני הסברה ע"י
מתנדבים :יום בריאות במעלה אדומים ,כנס רופאים במלון שרתון,
כנס 'יד להחלמה'® בירושלים ,ועידת ישראל לרפואה בבנייני האומה,
אירוע פתיחת שנה במכללת קריית אונו ,שבוע בטיחות במפעל סיסקו
ויום בדיקות שד במרפאת הכנסת.

חג פורים

דוכן התרמה למען המאבק בסרטן

במרץ  2017ציינו מתנדבי סניף ירושלים את חג הפורים בשלל
אירועים .כמיטב המסורת ,גם השנה נערכה מסיבת פורים חגיגית
במתחם האגודה בעיר ,שאליה הגיעו מתנדבים ועשרות חולים
ומחלימים .את צוות התורמים והמתנדבים באירוע גייסה ורד יאיר נחום,
מתנדבת הסניף .המתנדבים באירוע תרמו ארוחת בוקר עשירה
ועוגות מעוצבות ,שתייה קלה ושי לכל מחלים ומחלימה .במקום
נפתח דוכן איפור שהופעל ע"י מתנדבות ,עם מגוון עצום של לקים.
מיטל חקימיאן ,רקדנית הבטן ,סחפה את המשתתפים בריקודים
ושירים .בהמשך החודש ,נערך קרנבל אתני לכבוד החג שהתקיים
במתחם התחנה הראשונה בעיר .באירוע הופיעו דורית ייני ולהקת
איזיס ,רקדניות בטן ,רקדניות פלמנקו ומתופפים.
במקום הועמדו דוכני איפור ומכירה שכל הכנסותיהם קודש למאבק
בסרטן.

במרץ  2017תלמידות בית הספר קשת בעיר הקימו דוכן מכירה
בחצר בית ספרן.
התלמידות הכינו מוצרים שונים בעבודת יד כגון :צמידים ,מגנטים,
ציורים ,סימניות וברכות.
בסיום היום ,תרמו התלמידות את הכנסותיהן מהדוכן
לאגודה למלחמה בסרטן דרך סניף ירושלים ,שם קיבלו תעודת
הוקרה על יוזמתן המרגשת.

מרתון ווינר ירושלים

במרץ  ,2017במסגרת אירועי מרתון ווינר ירושלים ,התקיימה
ערב לפני המרתון תערוכת האקספו המסורתית ,אליה הגיעו
משתתפי המרתון והציבור הרחב .במקום הועמד דוכן מידע של
האגודה למלחמה בסרטן שאויש על ידי מתנדבי סניף ירושלים .
ביום המרתון ,רותי בן גיאת ,רכזת הסניף וחוה בוזגלו ,מזכירת הסניף,
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שקיימו דיון פתוח עם הקהל.
תודות :הנהלת הסינמטק
על תרומת האולם ,האחים
אדרי וחברת יונייטד קינג
על תרומת הסרט ובעלי
עסקים שונים בעיר על
תרומת שתיה ,יין ,עוגות
ופיצוחים לטובת הקהל
שהגיע לאירוע.

איישו דוכן הסברה באוהל האגודה בגן סאקר ,שם סייעו לרצי המרתון
ולמחלקת שיתופי פעולה של האגודה (לפרטים נוספים ראו פרק
'שיתופי פעולה').

אירוע 'היום הבינלאומי ללא עישון' בבית הספר היובל
במסגרת 'היום הבינלאומי ללא עישון' ,ציינה המועצה המקומית מבשרת
ציון ורשת ערים בריאות ,שבוע בריאות בנושא 'מניעת עישון'.
האירוע הראשון בסדרת
האירועים התקיים בחטיבת
הביניים היובל עם הפנינג
חגיגי בהשתתפות המורים
והתלמידים.
במהלך היום ,קושט בית
הספר בכרזות ,ובנוסף,
תלמידי החטיבה הבוגרים
הסתובבו ברחבי בית הספר
והסבירו לתלמידים הצעירים
על העישון ונזקיו.
פעילות מבורכת זו מתקיימת
כחלק משיתוף פעולה פורה
בין האגודה למלחמה בסרטן
וחטיבת הביניים היובל
במהלך השנה.

ערב התרמה
באפריל  2017נערך בסינמטק ירושלים ערב התרמה לזכרן של אביבה מירום,
מנהלת המשרד המיתולוגית של סינמטק ירושלים ובתיה פרל ,אשת
קהילה וחינוך ,שנפטרו לאחר התמודדות ארוכה עם מחלת סרטן
השד .באירוע הוקרן הסרט הישראלי 'ישמח חתני' ,כאשר בסיומו עלו
לבמה יפית אסולין ,שחקנית הסרט ומורן פרל ,בתה של בתיה ז"ל,
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לבין סניף האגודה בירושלים .כיבד בנוכחותו :מר יורם שמעון ,ראש
המועצה המקומית.

'הקש בדלת'

באוקטובר  2017נערך אירוע חגיגי לרגל פתיחת מבצע 'הקש בדלת'
ה ,57-בלשכתו של מר ניר ברקת ,ראש העיר ירושלים .ברקת בירך
את הנוכחים והעניק את תרומתו למאבק בסרטן .לאירוע הפתיחה
הגיעו תלמידים מבית הספר אורט תעופה וחלל ממעלה אדומים ,שזכו
בתואר בית הספר המצטיין לשנת  2016באזור ירושלים והסביבה.
את התלמידים ליוו מר גיא יפרח ,סגן ראש עיריית מעלה אדומים
ויגאל הלוי ,מנהל בית הספר .באירוע נכחו גם נציגות האגודה מסניף
ירושלים :עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר הסניף ,רותי בן גיאת ,רכזת הסניף
חוה בוזגלו ,מזכירת הסניף והמתנדבת טובה ביאלה.

תודות :ארז סוצקוורין ,רכז הבריאות של מבשרת ציון ,חדווה אלחנני,
מחזיקת תיק הבריאות במועצה ,ורדה בן חורין ,מנהלת האגף לשירותים
חברתיים במועצה ,שרון פיקר ,דיאטנית יישובית ,יורם ששון ,מנהל
האירועים במועצה ורות לוין חן ,יועצת ראש המועצה לענייני קידום
מעמד האישה.

ביום המבצע ,נכחו מתנדבי האגודה במספר מוקדים בעיר :סניף בנק
לאומי ,קניון עופר במעלה אדומים ,בית מוזס  -דיור מוגן ובאחוזת
בית הכרם – דיור מוגן.

מופע התרמה למען האגודה

בדצמבר  2017התקיים מופע התרמה למען האגודה למלחמה בסרטן,
באדיבות עיריית מבשרת ציון ,אשר מטרתו הייתה להעלות את המודעות
למאבק במחלת סרטן השד .באירוע נכחו מאות מתושבי האזור,
שנהנו מהופעתו של הזמר והיוצר רמי קליינשטיין .ערב התרמה זה
היווה סיום לשנה של שיתוף פעולה מוצלח בין המועצה המקומית
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סניף כפר יונה
'יום המעשים הטובים'

פעילות הסניף

במסגרת יום 'המעשים הטובים' ,2017
חילקו חניכי תנועת הצופים בכפר יונה ,מגוון
חומרי הסברה של האגודה למלחמה בסרטן,
במרפאות קופות החולים כללית ,מכבי
ומאוחדת .חומרי ההסברה כללו נושאים
כגון :נזקי עישון' ,חכם בשמש'® וגילוי
מוקדם של סרטן העור.

סניף כפר יונה בהובלתה של ישראלה רוזן ,יו"ר הסניף המסורה,
פועל לרווחת חולי הסרטן ,המחלימים ובני משפחותיהם באזור.
בסניף פועלת מזה שבע שנים ,קבוצת תמיכה לחולים ומשתתפים
בה תושבי כפר יונה והאזור .עו"ס ריטה דרפקין מנחה את הקבוצה
ברגישות ,הבנה וידע מקצועי רב .בספטמבר  2017החלה סדרה
חדשה של מפגשים דו שבועיים ומספר המשתתפים הכפיל
עצמו ל 17-משתתפים רשומים.

סניף כפר סבא
מסיבת פורים

פעילות הסניף

בפורים  2017נערכה בסניף כפר סבא של האגודה מסיבת חג
בהשתתפות חולים ומתנדבים ,אשר אורגנה ע"י צוות הסניף בהובלתה
של מרים ללוש ,רכזת הסניף .משתתפות האירוע נהנו מסדנת איפור
וטיפוח שהועברה על ידי המאפרת רנא מנסור.

סניף כפר סבא בהובלת חזי פנט ,יו"ר הסניף המסור ,נעזר לאורך
השנה במתנדבות ממועדון עליה בעיר ,הסורגות צעיפים וכובעי צמר
שנתרמים לחולי סרטן במחלקות האונקולוגיות ,במרכזים הרפואיים
שיבא ורבין-בילינסון .בסניף מתקיימות אחת לשבועיים קבוצות
תמיכה לחולים ,ובנוסף תורנות של מתנדבים המהווים אוזן קשבת
לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם מהעיר .במהלך השנה ,נהנים
המתנדבים מסיורים וטיולים ברחבי הארץ שמאורגנים ע"י מתנדבת
הסניף בלה אבן חן.

'היום ללא עישון'

במאי  ,2017במסגרת 'היום הבינלאומי ללא עישון' ,איישו מתנדבי
האגודה בכפר סבא דוכן הסברה בקניון ערים .הציבור הרחב קיבל
בדוכן חוברות הסברה ומידע אודות נזקי העישון.

מופע למען ילדים חולי סרטן

בינואר  2017התקיים באשכול פיס כפר סבא  -אירוע למען ילדים
חולי סרטן .הערב המרגש ,שאורגן ע"י בלה אבן חן ,מתנדבת סניף
כפר סבא ,כלל מופע להקת כליזמרים ואמן על חושי שהופיעו
בהתנדבות מלאה.

מבצע חלוקת משלוחי מנות

פעילות בשבוע למניעת סרטן העור

בפורים  2017התקיים מבצע חלוקת משלוחי מנות במרכזים הרפואיים
שיבא ושניידר ,בשיתוף תלמידי בית הספר נוף צורים שבצור יגאל
ומתנדבי סניף האגודה בכפר סבא בהובלת מרים ללוש ,רכזת הסניף.
הילדים והמתנדבים העניקו משלוחי מנות לחולים ולבני משפחותיהם
במחלקות האונקולוגיות ,והעלו חיוך רחב על פניהם.

ביוני  2017קיימה האגודה למלחמה בסרטן ,יחד עם היחידה לכירורגיה
פלסטית במרכז הרפואי מאיר ,פעילות הסברה ובדיקת נגעי עור
שבוצעה על ידי ד"ר ניר גל אור ,מומחה לכירורגיה פלסטית ,המרכז
הרפואי מאיר .במהלך הפעילות ,הועברה הרצאה בנושא 'התנהגות
חכמה בשמש'®.
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ראש השנה

מפגש סיכום 'הקש בדלת'

בספטמבר  ,2017לקראת ראש השנה ,נערך אירוע הרמת כוסית בסניף
האגודה המקומי ,בראשותו של חזי פנט ,יו"ר הסניף .לאירוע הגיעו
מתנדבים ,חולים ומחלימים .בהרמת כוסית לקחו חלק גם מתנדבי
סניף הוד השרון ,בהובלת חיה אלישע ,יו"ר סניף הוד השרון .כיבדו
בנוכחותם :מר צביקה צרפתי ,סגן ראש עיריית כפר סבא ,מתי פז,
לשעבר יו"ר סניף האגודה בכפר סבא ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים באגודה ורמ"ט 'הקש בדלת'.

בנובמבר  2017נערך בבית האגודה בעיר מפגש סיכום מבצע 'הקש
בדלת' .בפגישה נכחו חזי פנט ,יו"ר הסניף ,מרים ללוש ,רכזת הסניף
וכל צוות מתנדבי סניף כפר סבא שנטלו חלק ביום ההתרמה השנתי.

'הקש בדלת'

לקראת מבצע 'הקש בדלת' ה ,57-עברו מתנדבי הסניף הדרכה
אשר כללה הסבר ומידע בנוגע ליום ההתרמה השנתי .את ההדרכה
העבירה מרים ללוש ,רכזת הסניף ,שבאותו מפגש חגגה יום הולדת
 .80מרים זכתה להפתעה נעימה ממתנדבי האגודה שחגגו איתה
את המאורע המרגש .כיבדה בנוכחותה :יונית מגנזי ,רכזת מתנדבים
ומחלקת סניפים באגודה שהעניקה למרים זר פרחים וברכה מרגשת
לרגל יום הולדתה.

פעילות חנוכה
בדצמבר  ,2017לקראת חג החנוכה,
הגיעו מתנדבי סניף כפר סבא
למחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי
מאיר .המתנדבים ,בהובלתה של
מרים ללוש ,רכזת הסניף ,חילקו
כובעי צמר וצעיפים למטופלים
במסגרת הפרויקט 'עוטפים
בחום את חולי הסרטן' .בנוסף,
המתנדבים העניקו למחלקה לוח
שולחני של האגודה ונרות חנוכה
שנתרמו על ידי תורמים שונים.

ביום המבצע הצטרפו חניכי תנועת הצופים בעיר למתנדבים ועברו
בין בתי התושבים ,במטרה לגייס כספים למאבק במחלה .בנוסף
לכך ,הוקם בקניון כפר סבא הירוקה דוכן התרמה שאויש על ידי
חניכי תנועת השומר הצעיר במהלך המבצע.

הפנינג תרומה
בדצמבר  2017נערך הפנינג מכירות יד שניה ,שכל מטרתו
תרומה לקהילה .במסגרת ההפנינג ,הקימה קבוצת של"ח (שדה,
לאום ,חברה וידיעת הארץ) בכפר סבא ,דוכן מכירה שבסופו כל
ההכנסות הועברו לאגודה למלחמה בסרטן ,דרך הסניף המקומי.

ערב הוקרה למתנדבי הסניף
בדצמבר  2017נערך ערב הוקרה למתנדבים ,שבו נכחו מתנדבי
הסניף ,נציגי בתי ספר ,תנועות נוער וגופים נוספים אשר נרתמו לטובת
מבצע 'הקש בדלת' ולטובת פעילות האגודה בעיר בכלל .בטקס חולקו
תעודות הוקרה למתנדבים ,וביניהם ציון סודרי ,מתנדב וותיק בסניף
שפועל למעלה מ 50-שנה למען ציבור החולים והמחלימים בכפר
סבא .בנוסף ,נהנו המשתתפים משירה בציבור עם די.ג'יי שי מליחי
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והופעה של עדן גוילי ,תלמיד כתה
יב' ,המנגן בגלריה – מועדון המוזיקה
של כפר סבא .כיבדו בנוכחותם:
מר צביקה צרפתי ,סגן ראש עיריית
כפר סבא ,אפרים אריאלי ,יו"ר
המתנדבים בכפר סבא ,חזי פנט ,יו"ר
סניף האגודה המקומי ויונית מגנזי,
רכזת מתנדבים ומחלקת סניפים
באגודה.

סניף כרמיאל
שיתוף פעולה עם נעמ"ת
סניף כרמיאל של האגודה בהובלתה של אבלין דסה ,יו"ר הסניף
הנהדרת ,משתף פעולה שנים רבות עם סניף נעמ"ת בעיר .במהלך
השנה ,התקיימה הרצאה של האגודה בנושא 'חשיבות הגילוי המוקדם
של סרטן השד' שהועברה ע"י חנה ביקל ,מתנדבת 'יד להחלמה'®,
בפני קבוצת הנשים 'איילות של נעמ"ת' .תודה :גלית הופמן ,יו"ר
נעמ"ת כרמיאל.

דוכן הסברה ביריד בריאות

במרץ  2017נערך יריד בריאות במרכז  BIGכרמיאל ,בשיתוף
עמותת ידידי בית החולים נהריה ,המרכז הרפואי לגליל בנהריה,
ועיריית כרמיאל.

דוכן הסברה בקופת חולים מכבי
בינואר  ,2017לרגל שבוע המודעות הבינלאומי לסרטן צוואר הרחם,
מתנדבי סניף כרמיאל של האגודה למלחמה בסרטן איישו דוכן
הסברה בכניסה לקופת חולים מכבי בעיר ,שם חילקו חומרי הסברה
בנושא 'סרטן צוואר הרחם' לציבור .תודות :אבלין דסה ,יו"ר הסניף
והמתנדבות ג'ני נידל ודליה ישראלי.
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מתנדבי הסניף ,בהובלתה של אבלין דסה ,הפעילו את דוכן האגודה
במשך כל שעות היריד .מדריכת ההסברה סמאח סואעד ,סייעה
בהסברה בשפה העברית והערבית .כמו כן ,הדוכן כלל חוברות מידע
מכל הסוגים ,פינת צביעה ויצירה בנושא 'חכם בשמש'® ומכשיר
למדידת כמות  .COמר עדי אלדר ,ראש העיר ,הגיע למקום האירוע,
ומדד גם הוא את רמת ה.CO-

בנוסף ,במסגרת חג הפורים ,תרמו מתנדבי הסניף מספר רב של
משלוחי מנות של האגודה עבור מועדוני הנוער שהשתתפו ביום
ההתרמה .חלוקת משלוחי המנות אורגנה ע"י אבלין דסה ,יו"ר סניף
כרמיאל ,שהודתה למתנדבים במועדונים על פועלם במסגרת
'הקש בדלת'.

צילם :צביקה מונר

לדברי תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון אשר נכחה במקום:
"שיתוף הפעולה עם עמותת ידידי בית החולים ובית החולים עצמו
מתקיים מזה מספר שנים ואנו שמחים על כך מאוד".

הסברה בשבוע האזרח הוותיק

במסגרת אירועי שבוע האזרח הוותיק בכרמיאל ,קיימה האגודה שתי
הרצאות בנושא 'סרטן השד ,שהועברו ע"י ליאלי אבו אלהיג'א ,אחות
מתאמת שד והמתנדבת חנה ביקל .בנוסף ,הועברה הרצאה בנושא
'אורח חיים בריא' על ידי מדריכת ההסברה מירב פרומר מנטש .תודות:
אבלין דסה ,יו"ר הסניף ובלהה הרשקוביץ ,רכזת הסניף.

הצדעה לארגונים המתנדבים

במרץ  2017מתנדבי סניף כרמיאל של האגודה העניקו תעודות
הוקרה למספר ארגונים שהשתתפו במבצע 'הקש בדלת' ה.56-
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הסניף ,ובהנחיית הבדרן לירן יקוטי .האירוע כלל הופעות של צמד
אלגרו ,קבוצות מחול מקומיות  -הסטודיו של גנית בהופעת היפ הופ,
פרחי כרמיאל בריקודים סלוניים ולהקת כרמי מחול בריקודי עם .בנוסף
הופיעו חבורת הזמר אשכול ,בניצוחה של עירית רימון ניידורף ,נגנים
מקונסרבטוריון כרמיאל ועוד .בכניסה לאולם הוקם דוכן הסברה של
האגודה .כיבדו בנוכחותם :מר עדי אלדר ,ראש העיר ,שבהזדמנות
זו העביר תרומה מבורכת מהעירייה לאגודה ,שולה כהן ,סגנית
ראש העיר ,גלית הופמן ,יו"ר נעמת כרמיאל הנכנסת ,ואדית אבוד,
יו"ר נעמת כרמיאל היוצאת .תודות :אולפני שי הפקות ,אלינור
קדושה – מעצבי החלומות ,אברהם שווק כרמיאל ,עיתון צפון  ,1עיתון
זוהר הצפון ,עיריית כרמיאל ,ולמתנדבים צביקה מונר ,שרה שרון
ודליה ישראלי על הסיוע בארגון הערב ,ולכלל מתנדבי הסניף על
הסיוע בארגון ובתפעול.

בנוסף ,מתנדבי הסניף הקימו דוכן הסברה ומידע ברחבת בניין הרווחה
בעיר ,במסגרת שבוע האזרח הוותיק .הדוכן אויש ע"י אבלין דסה ,יו"ר
הסניף והמתנדבים המסורים :ג'ני נידל ,טטיאנה גוזמן ,דליה ישראלי
וצביקה מונר הצלם.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה

בספטמבר  ,2017לקראת ראש השנה ,התקיימה בסניף כרמיאל של
האגודה הרמת כוסית חגיגית .לאירוע הגיעו אריאלה ליטביץ שרמן,
עו"ס מחוזית צפון באגודה ,פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות החברה
הערבית באגודה ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.
מפגש זה ,היה הפעם הראשונה שבא התכנסו יחדיו כל המתנדבים
מאז הארגון המופתי של הסניף בכנס הסניפים המחוזי .נציגי האגודה
הודו לכלל המתנדבים על ההשקעה הגדולה וההירתמות .במהלך
האירוע ,נהנו המשתתפים מפעילות של תיאטרון פלייבק – סיפור אחר
ומסרטון אותו הכין המתנדב צביקה מונר על כנס הסניפים המחוזי.
תודה :גלית הופמן ,יו"ר נעמת כרמיאל.

ערב התרמה

בדצמבר  2017נערך באשכול הפיס כרמים אירוע התרמה למען
האגודה למלחמה בסרטן ,שהתבסס כולו על טהרת ההתנדבות
והתרומה המקומית ,בהשתתפות אמנים תושבי כרמיאל .הערב
התקיים ביוזמת סניף האגודה המקומי ,בהובלת אבלין דסה ,יו"ר
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חנוכה

שיתוף פעולה עם עמותות נוספות

לאורך השנה ,מקיים סניף כרמיאל של האגודה שיתוף פעולה עם
עמותות נוספות בעיר למען הקהילה .בדצמבר  2017מתנדבות
הסניף המקומי חברו למתנדבי 'יחד למען החייל' ונסעו עימם
למסיבת הדלקת נר שישי של חנוכה ,בבסיס הצבאי בגמלא .בבסיס,
חיכו למתנדבים חיילי גדוד רומח  ,75יחידה צבאית המאומצת על
ידי העירייה ,שיחד איתם ציינו את חג החנוכה בשירים ומאכלים.
תודות :אבלין דסה ,יו"ר הסניף ,בלהה הרשקוביץ ,רכזת הסניף
והמתנדבת דליה ישראלי.

בדצמבר  2017התקיים אירוע הדלקת
נר ראשון של חנוכה ,בהשתתפות
מתנדבי הסניף ותלמידי כיתה ה'
מבית הספר איריסים בעיר .התלמידים
והמתנדבים שרו שירי חנוכה ונהנו
מסופגניות ושאר מטעמי החג.

שלוחת מועצה אזורית זבולון
אירוע פתיחה של שלוחת מועצה אזורית זבולון
במאי  2017נערך במרכז דורות שבעמק זבולון ,אירוע חגיגי לרגל
פתיחת שלוחת מ.א זבולון של האגודה למלחמה בסרטן.
רונית שטפניצקי הנפלאה ,יו"ר השלוחה ,בירכה את החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם שהשתתפו באירוע .נשאו דברים:
אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה ,ג'קי שורק ,מנהלת
המחלקה לשירותים חברתיים וויקי שלם ,מנהלת יחידת ההתנדבות
במועצה האזורית.

המפגש נערך כחלק מסדרת הסדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'
של האגודה .ד"ר אזקיל פלכטר ,הקריה הרפואית לבריאות האדם
רמב"ם ,העביר בהתנדבות הרצאה מרתקת ומעשירה בנושא 'שיפור
איכות החיים אחרי האבחון והטיפול'.
®

כיבדה בנוכחותה :תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.
תודות :מר דב ישורון ,ראש המועצה האזורית ,אגף הרווחה ויחידת
ההתנדבות של המועצה.
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יום חשיפה לפרויקט מחויבות אישית
באוקטובר  2017התקיים בבית הספר בית החינוך
כרמל זבולון ,יום חשיפה לפרויקט מחויבות אישית.
שלוחת האגודה המקומית ,בהובלת רונית שטפינצקי,
יו"ר השלוחה ,הקימה דוכן עם פרטים על התנדבות
באגודה למלחמה בסרטן .בני נוער רבים שנכחו
במקום התעניינו וקיבלו פרטים נוספים על התנדבות
באגודה .במקום נכחה גם תמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי הצפון שסייעה באיוש הדוכן .תודות :בית החינוך
כרמל זבולון וויקי שלם ,יחידת ההתנדבות במועצה
האזורית.

סניף מגדל העמק
פעילות הסניף

בסניף מגדל העמק בהובלתו של ישראל ואקנין ,יו"ר הסניף
ואורנה אמיתן ,רכזת הסניף ,מתקיימת לאורך השנה פעילות ענפה
למען החולים והמחלימים .מתנדבי הסניף מקיימים לאורך השנה
ביקורי בית רבים בשילוב סיוע בהדרכות והרצאות מקומיות ,טיפול
בכספי קופות ואיוש דוכני הסברה באירועים וכנסים .בסניף מתקיים
פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' שבמסגרתו מתבצעת סריגת
כובעי צמר וצעיפים ,בהשתתפות חולות ומתנדבות ,כאשר בחודשי
החורף הקרים ,נערכת חלוקה של הכובעים והצעיפים במחלקה
האונקולוגית במרכז הרפואי העמק בעפולה .בנוסף לפרויקט מבורך
זה ,נערכות בסניף פעילויות נוספות לרווחת החולים והמחלימים
כגון :חוגי פלדנקרייז ,סריגה ,ברידג' ,משחקי חשיבה ,ריקודי עם,
פילאטיס ,יוגה ולימוד השפה העברית .בנוסף ,פועל במתחם פרויקט
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ומכון להתאמה והשאלת פאות.
תודה מיוחדת :יוסי אמיתן ,מתנדב הסניף ,שעוזר ותומך בתחזוקת
המועדון ובכל פעילות אחרת שנדרשת ,כולל טיפול בגינה המטופחת
בכניסה למועדון.
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הרמת כוסית לכבוד פסח

דוכן התרמה

באפריל  2017התקיים בסניף אירוע הרמת כוסית לרגל חג הפסח.
האירוע כלל ברכות מפי מר אלי ברדה ,ראש העיר ומכובדים נוספים,
משחק חברתי הדן בהלכות הפסח ,כיבוד מותאם לחג ושי צנוע.

בפברואר  2017הקימו מתנדבי הסניף דוכן התרמה במתחם פרץ
סנטר .המתנדבים קיימו מכירה מיוחדת לקהל הרחב של תוצרת
חוג הסריגה הפועל בסניף .כל ההכנסות מהמכירה הועברו להמשך
המאבק בסרטן.

טיול קיץ

ביוני 2017נערך טיול קיץ בהשתתפות
 50מטופלים ומלווים ,שכלל סיור
ביער חוף הכרמל ובמוזיאון חיל
הים .המשתתפים בטיול שמעו
מידע ,סיפורים והסברים על
אירועים מלפני קום המדינה
וגילו עניין רב.
הטיול אורגן ע"י סניף האגודה
במגדל העמק ,בהובלתם של
ישראל ואקנין ,יו"ר הסניף
המסור ואורנה אמיתן ,רכזת
הסניף ובשיתוף עיריית מגדל
העמק.

ערב הצדעה למתנדבי העיר

באוגוסט  2017נערך במגדל העמק ערב הצדעה למתנדבי העיר
ע"ש שי רביבו ,מתנדב שנהרג בעת מילוי תפקידו .ערב ההצדעה
התקיים ביוזמת מר אלי ברדה ,ראש העיר ,בסיוע היחידה להתנדבות
באגף לשירותים חברתיים ,ונועד להעלות על נס את העשייה
ההתנדבותית ולהוקיר את כלל ארגוני המתנדבים בעיר ,וביניהם
האגודה למלחמה בסרטן .השנה ,נבחרה מתנדבת סניף האגודה,
פרחיה מידן-ליפקין ,למתנדבת מצטיינת .פרחיה קיבלה את 'אות ראש
העיר למתנדב' על פועלה רב השנים בסניף האגודה .ישראל ואקנין,
יו"ר הסניף ,אורנה אמיתן ,רכזת הסניף ,ותמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי הצפון ,הגיעו לתמוך.

'יום המעשים הטובים'

במרץ  2017נערך ברחבי ישראל 'יום המעשים הטובים' .ביום זה,
ארגנו מתנדבי סניף מגדל העמק ,יום בריאות לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם ,אשר כלל ארוחת בוקר בריאה ,הרצאה בנושא 'אורח
חיים בריא' ,פעילות גופנית ,חדרי איפור ובזאר מוצרי סריגה .מתנדבים
ממפעל פלקס בעיר הגיעו למתחם הסניף וסייעו בשתילת צמחים.
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הרמת כוסית לרגל ראש השנה

בספטמבר  2017התקיים אירוע הרמת כוסית לכבוד ראש השנה.
באירוע נטלו חלק חולים ,מחלימים ומתנדבים בסניף ששמעו ברכות
ואיחולים לרגל השנה החדשה ,ונהנו מכיבוד ושי צנוע .כיבד בנוכחותו:
מר אלי ברדה ,ראש העיר.

'הקש בדלת'

באוקטובר  ,2017ערב מבצע ההתרמה ,נפגשו נציגי האגודה למלחמה בסרטן
במגדל העמק בלשכתו של מר אלי ברדה ,ראש העיר מגדל העמק,
במטרה לציין את פתיחת מבצע ההתרמה השנתי .נכחו בפגישה:
ישראל ואקנין ,יו"ר סניף מגדל העמק ,אורנה אמיתן ,רכזת הסניף,
פרחיה מידן-ליפקין ,סוזן כהן ודליה ברנס ,מתנדבות הסניף .ראש
העיר העניק ליו"ר הסניף את התרומה הראשונה למבצע והחמיא
לנוכחים על עשייתם למען חולי הסרטן ,המחלימים ובני משפחותיהם
בעיר .תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה שנכחה גם היא
בפגישה ,קראה לציבור התושבים לפתוח את הלב ואת הכיס למען
החולים ונגד המחלה .לפני פגישה זו ,נערך מפגש מתנדבים קצר,
שבו התבצעה חלוקת פנקסים ואזורי התרמה.

דוכן חשיפה

בנובמבר  ,2017במסגרת הפנינג חשיפה להתנדבות בבית
הספר אורט רוגוזין ,הוקם במקום דוכן של האגודה ,במטרה לחשוף
את תלמידי בית הספר לערכי ההתנדבות .יום החשיפה הופק ע"י
היחידה העירונית להתנדבות ובית הספר.
כעבור שבוע ,המבצע יצא לדרך ברחבי העיר ,כאשר למעלה מ250-
תלמידים מחטיבות הביניים בבתי הספר יערת העמק ואורט רוגוזין,
יצאו לגייס תרומות מהתושבים .עמדות התרמה נוספות הוקמו ברחבי
העיר ע"י צוות מתנדבי הסניף ,בקניון לב העמק ,בפרץ סנטר ,בשוק
העירוני ובנקודות נוספות.

פעילות שלושת החגים

בדצמבר  2017הגיעו מתנדבי סניף מגדל העמק למרכז הרפואי
העמק בעפולה .המתנדבים השתתפו בחגיגת 'שלושת החגים'
במחלקה האונקולוגית ,יחד עם ילדים מטופלים ובני משפחותיהם
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חנוכה

ואורחים מכל הדתות .סניף האגודה המקומי חילק כמנהגו כ70-
כובעים ומוצרי סריגה נוספים ,תוצרת חוג הסריגה של הסניף,
כחלק מפרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' של האגודה .תודות:
ישראל ואקנין ,יו"ר הסניף ,אורנה אמיתן ,רכזת הסניף והמתנדבות
אתי גונן ,אתקה דוברסקו ודליה ברנס.

בחג החנוכה  2017התכנסו מתנדבים ,חולים ומחלימים מסניף מגדל
העמק לאירוע הדלקת הנרות המסורתי של הסניף .ישראל ואקנין,
יו"ר הסניף ואורנה אמיתן ,רכזת הסניף ,ארגנו את האירוע שכלל כיבוד
קל ברוח החג ,שירים והרצאה של שושנה אליהו ,מתנדבת הסניף,
בנושא 'נשים בחנוכה' .כיבדו בנוכחותם :מר אלי ברדה ,ראש העיר
ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.

תעודת הוקרה לתוכנית פותחים עתיד

בדצמבר  2017הגיעו משתתפי התוכנית פותחים עתיד של הסוכנות
היהודית לסניף האגודה המקומי ,במטרה להודות למתנדבים על
עשייתם למען החולים ונגד המחלה .הילדים איחלו בהזדמנות זו
החלמה לכל המתמודדים עם מחלת הסרטן .ישראל ואקנין ,יו"ר סניף
מגדל העמק העניק לילדים תעודת הוקרה במעמד זה.
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סניף מודיעין
פעילות הסניף

כיבוד קל ,עמדת איפור ,הפעלה ושי לכל ילד .כיבדו בנוכחותם:
מר חיים ביבס ,ראש העיר מודיעין ,שלמה פסי ומשה לוי ,סגני
ראש העיר ,הרב אשר קורסיה ,יונית מגנזי ,רכזת סניפי האגודה,
שולה זק ,לשעבר יו"ר סניף מודיעין באגודה ,חברי מועצת העיר
ומכובדים נוספים .תודות :אילנית בן ימין ,מתנדבת הסניף שארגנה
את האירוע בסיועו של מוטי סיטון ,יו"ר סניף מודיעין.

בסוף  2017סניף מודיעין חידש את פעילותו .את פעילות הסניף
יוביל מוטי סיטון ,יו"ר הסניף החדש .במהלך השנה ,מתקיים
שיתוף פעולה מבורך בין הסניף לבין מתחם הבריכה העירונית
ומועדון הכושר הולמס פלייס – מודיעין .במסגרת שיתוף הפעולה,
מעניקה רשת הולמס פלייס שימוש חינם במתקני המכון ,במהלך
החודשים יולי-אוגוסט ,לשניים מבני משפחה ,שאחד מקרוביה
מתמודד עם מחלת הסרטן .בנוסף ,מתחם הבריכה העירונית,
העניק  50%הנחה בדמי המנוי לכלל בני המשפחה ,בה מתמודד
אחד מקרוביה עם מחלת הסרטן .כמו כן ,התקיימו בסניף קבוצת
תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם ומפגשי הנחיית הורים
שילדיהם חלו במחלת הסרטן.

'הקש בדלת'
במהלך מבצע 'הקש בדלת' ,יצאו תלמידים ,בני נוער ומתנדבים
להתרים למען מטרות האגודה למלחמה בסרטן .תלמידי שכבות ח'
מבתי הספר עירוני א' ,עירוני ג' ,מור ,יחד אמית בנות והישיבה התיכונית
התרימו בבתי התושבים .ברחבי מודיעין הוקמו דוכני התרמה ע"י
תלמידי בתי הספר דורות ,אופק וניצנים .גם חניכי תנועות הנוער
בעיר נרתמו למען המטרה החשובה והתייצבו במרכזים המסחריים
ברחבי העיר ,שם גייסו תרומות למען המאבק במחלה.

חנוכה
בדצמבר  2017נערך אירוע הדלקת נר שביעי של חנוכה ,בסניף
בנק דיסקונט – קניון עזריאלי מודיעין .סניף הבנק התכבד לארח
באירוע זה ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם ,יחד עם מתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן במודיעין .הערב כלל טקס הדלקת נרות,
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סניף מעלות-כפר ורדים
פעילות במרכז הרפואי לגליל

לאורך השנה ,עובד הסניף בשיתוף פעולה
צמוד עם המחלקה האונקולוגית במרכז
הרפואי לגליל .בספטמבר  2017ביקרו מתנדבי
הסניף במכון ובמחלקה האונקולוגית של
המרכז הרפואי ,שם חילקו עוגות ומאפים
שנתרמו ע"י תלמידי בתי הספר קשת,
אורט מעלות וחט"ב נופר שחקים .הילדים
תרמו עשרות עוגות טעימות שמהם נהנו
החולים ,בני משפחותיהם והצוות הרפואי.
תודות :עו"ס אלכסנדרה בלין ,על הסיוע
בתיאום וסוזי ,טלי ויהודית ,מורות בבית
הספר אורט מעלות על העזרה בחלוקה.

סדרת הרצאות לעובדי עירייה

סניף מעלות-כפר ורדים רואה חשיבות רבה בשותפיו בעיר ,ולכן ,במהלך
השנה החולפת ,פתחה האגודה בסדרת הרצאות לעובדי העירייה.
בדצמבר  2017נערכה ההרצאה הראשונה שבה המתנדבת שרה דודאי,
הסבירה לנוכחים על חשיבות אורח חיים בריא .בהרצאה זו השתתפו
כ 40-עובדים .במהלך  2018מתוכננות להתקיים הרצאות נוספות
בעירייה .תודות :רפי ויצמן ,יו"ר הסניף וגלינה אמדור ,חברת עיריית
מעלות תרשיחא.

בנובמבר  2017הגיעו סוזי ורפי ויצמן ,מתנדבי סניף מעלות-כפר
ורדים ,למרכז הרפואי וחילקו סופגניות למטופלים במכון האונקולוגי,
לחולים במחלקה ,ולאנשי הצוות .רפי ויצמן ,יו"ר הסניף סיכם ואמר:
"התקבלנו בשמחה וריגשנו את המטופלים והחולים".

סניף נצרת עילית
הרצאות בנושא קידום בריאות

בינואר  2017נערך מפגש בארגונה של פנינה שלזינגר ,מנהלת גני
הילדים בנצרת עלית ,בשיתוף עם סניף האגודה המקומי בהובלתו
של אלכס גדלקין ,יו"ר הסניף ובלוריה לאופר ,רכזת הסניף.
במפגש ,אשר נערך במתנ"ס ברקוביץ ,נטלו חלק כל סייעות
הגנים .תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה פתחה את
המפגש והציגה בקצרה את פעילויות האגודה .במהלך המפגש,
הקהל נהנה מהרצאה בנושא 'אורח חיים בריא' ,שהועברה על
ידי ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,)EdDמנהלת מחלקת הסברה וקידום
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בריאות באגודה ותמיר פישר ,מדריך הסברה באגודה שהעביר הרצאה
בנושא 'נזקי עישון' .מתנדבות הסניף ובראשן בלוריה לאופר ,סייעו
בארגון המפגש המוצלח.

פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' בסניף

מזה שלוש שנים ,נפגשות נשות נצרת עילית לפעילות במסגרת
הפרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' .המפגש הקבוע מתרחש
במתנ"ס גורדון ,שם הנשים סורגות בהתנדבות כובעים וצעיפים
מחממים .את התוצרים המוגמרים מעניקות מתנדבות הסניף המקומי
למטופלים במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי פוריה ,אשר ישמשו
אותם בימי החורף הקרים.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה

בספטמבר  ,2017לקראת השנה החדשה ,התכנסו מתנדבי סניף
נצרת עלית להרמת כוסית לכבוד ראש השנה .בפגישה שנערכה
במשרדו של אלכס גדלקין ,יו"ר הסניף ,נכחו בלוריה לאופר ,רכזת
הסניף ,אלה לינדה ,טוני בלכרמן ואיטה שרייר ,מתנדבות הסניף
ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה .בפגישה דנו
המשתתפים בהכנות לקראת מבצע 'הקש בדלת' השנתי.
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סניף נתניה
דוכן למכירת בובות

פרויקט סריגה

ביוני  2017נערך בבת חפר יריד ובו הפעילה הנערה גלי חנניה ,דוכן
למכירת בובות ,שנסרגו על ידי מתנדבות הסניף במסגרת פרויקט
הסריגה .כל ההכנסות מהדוכן הועברו לקידום המאבק בסרטן.

בכל יום רביעי ,במשך כל השנה ,מתקיים בסניף נתניה פרויקט
סריגה בהשתתפות מתנדבות מסורות בהובלת סיגל אקל ,רכזת
הסניף הנפלאה .המתנדבות סורגות כובעים ,צעיפים ,בובות מצמר,
כפפות וכל פריט אשר ניתן לעשות מצמר.

סיוע בבית חולים לניאדו

לאורך השנה ,פעמיים בשבוע ,מגיעה מירי מגנזי ,מתנדבת הסניף
המסורה לסייע לצוות הרפואי ביחידה האונקולוגית והמחלקה
ההמטולוגית במרכז הרפואי לניאדו ,ומקפידה להעלות חיוך על
פניהם של המטופלים.

אחותי בוורוד

ביולי  2017נערך במתנ"ס קריית השרון בנתניה אירוע התרמה
'אחותי בוורוד' ,שמטרתו העלאת המודעות למאבק בסרטן השד.
האירוע כולו ניתן בתרומה לאגודה והתוכנית האומנותית כללה
מופע הומוריסטי לנשים באדיבותה של אביגיל קליין ,והרצאה
מרתקת של מיקי מנור .באירוע נכחו כ 90-נשים שלא הפסיקו
לצחוק ולרקוד במשך שעתיים.

חלק מהתוצרים נתרמים באהבה למטופלים בבתי החולים בעיר
ובארץ והשאר נמכרים לאנשי הקהילה כשהכנסותיהם מוקדשות
להמשך פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן.
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הפנינג הקש בדלת בבית ספר שרת
באוקטובר  2017נערך הפנינג 'הקש בדלת' המסורתי בבית ספר
שרת בעיר .יום ההתרמה בעיר איחד בין  1,200תלמידי בית הספר,
הצוות החינוכי וההורים יחד עם מתנדבי האגודה בעיר.
ההפנינג כלל שזירת צמות ,איפור ומריחת לק ,מכירת מגוון עוגות
ועוגיות ,ומאכלים נוספים שהוכנו ע"י התלמידים והוריהם .כל
ההכנסות הועברו להמשך פעילות האגודה למען החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם.

סניף עכו
הרצאה בנושא אורח חיים בריא

לבריכה וביקש משאלה .את המטבעות שהושלכו לבריכה תרם
הקניון לאגודה למלחמה בסרטן .מתנדבי סניף עכו איישו בקניון דוכן
הסברה של האגודה ,שכלל גם עמדת חוברות צביעה בנושא 'חכם
בשמש'® .תודה :חברת קרביץ על תרומת הצבעים.

בפברואר  2017התקיימה בסניף עכו הרצאה בנושא 'אורח חיים בריא',
עבור נשות ארגון גש"מ (גמלאיות שומרות מסורת) ,השייך לשירות הלאומי
למבוגרים .ההרצאה ,שהועברה על ידי מירב פרומר מנטש ,מדריכת הסברה
באגודה ,הייתה עשירה ועוררה דיון מרתק ושאלות רבות מצד המשתתפות.

פתיחת בריכת המשאלות

אירוע 'המסיזומבה של ג'וני מחולה'

במאי  2017נערך במתנ"ס בית היימן ,אירוע ההתרמה 'המסיזומבה
של ג'וני מחולה' ,שכל הכנסותיו הוקדשו למאבק בסרטן.
האירוע המסורתי אורגן בהתנדבות ע"י ג'וני מחולה ,מדריך הסברה
באגודה ,שאיבד את אימו בגיל  ,11לאחר שנפטרה ממחלת הסרטן,
ומאז הקדיש את חייו להעלאת המודעות למחלה ולעשיית הטוב.

במרץ  2017נפתחה בריכת המשאלות בקניון עזריאלי עכו .הטקס
החגיגי לפתיחת הבריכה ,התקיים במעמד מר שמעון לנקרי ,ראש
העיר עכו ,יוסף ישר ,רב העיר עכו ,מיטל אבוחצירה ,מנהלת השיווק
בקניון וכל מתנדבי סניף האגודה בהובלת סוניה שקד ,יו"ר הסניף
המסורה וסוזי פרץ ,רכזת הסניף .הציבור הרחב השליך מטבעות
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שבוע המודעות לסרטן העור

במסגרת אירועי שבוע המודעות לסרטן העור ,הקימו מתנדבי סניף
עכו ,בשיתוף עם הנהלת קניון עזריאלי עכו ,מתחם הפעלה בנושא
'חכם בשמש'®.
למתחם הגיעו הורים וילדים ,שהקשיבו להרצאה שהועברה ע"י מדריך
ההסברה ג'וני מחולה ,ולאחר מכן צפו בסרטונים בנושא .בנוסף,
הילדים נהנו מפעילות יצירה בנושא 'חכם בשמש'®.
תודות :הנהלת קניון עזריאלי עכו ,סוניה שקד ,יו"ר סניף עכו ,סוזי פרץ,
רכזת הסניף וצוות המתנדבים המסור.
עשרות מתאמנות ,תושבות האזור ,הגיעו למתנ"ס ונהנו מאירוע
מוצלח ששילב מוזיקה ,ספורט ,ריקוד ותנועה יחד עם ג'וני והמדריכות
אינה צ'רטוק ,טלי מחליס ,אתי באזוב ,שרית אלוש ,רונה פישמן
ואילנית אושר.

'הקש בדלת'

לקראת מבצע 'הקש בדלת' ,התקיימה פגישה בלשכתו של
מר שמעון לנקרי ,ראש העיר ,בנוכחות סוניה שקד ,יו"ר הסניף,
סוזי פרץ ,רכזת הסניף ומתנדבי הסניף .בפגישה ,סיפרו המתנדבים
לראש העיר על פעילות הסניף לרווחתם של החולים והמחלימים
בעיר .בהמשך ,דנו הנוכחים בהיערכות למבצע ההתרמה בעיר ,כאשר
בהזדמנות זו ,העניק לנקרי לסניף האגודה את התרומה הראשונה
לקראת יום ההתרמה.

כיבדו בנוכחותם :שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו ותמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון באגודה.
תודות :ג'ורג' סבאג ,צלם ,טכנו מנוע הצפון בע"מ ,מסעדת קנטרה,
מסעדת אבו כריסטו ,Happy Casa ,מארי סאלם עיצוב גרפי ,דפוס דני,
עיריית עכו ולכל מתנדבי סניף עכו בהובלתם של סוניה שקד,
יו"ר הסניף וסוזי פרץ ,רכזת הסניף ,שסייעו בהפקת האירוע.
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סניף עפולה
דוכן הסברה ביום האחות הבינלאומי

'יום המעשים הטובים'

במאי  2017ציינו במכללת עמק יזרעאל את יום האחות הבינלאומי.
סטודנטים בבית הספר לסיעוד הלומדים במכללה הסתובבו בין דוכני
המידע השונים בנושאי בריאות שהוצבו במקום האירוע.

במסגרת 'יום המעשים הטובים'  ,2017מתנדבי סניף האגודה המקומי
נטלו חלק בהפנינג גיוס המתנדבים של העיר .במהלך ההפנינג,
נרשמו לסניף מספר מתנדבים חדשים ,שהצטרפו לפעילות הענפה
למען החולים ונגד המחלה .את דוכן ההרשמה איישו יוסי אהרון,
יו"ר הסניף המסור ופנינה אלמקייס ,רכזת הסניף.

האגודה העמידה במתחם דוכן הסברה בהובלת יוסי אהרון ,יו"ר סניף
עפולה והמתנדב יוסי כהן .בדוכן ההסברה התבצעו בנוסף בדיקות
 COלמשתתפים שאותם ערכה תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון
באגודה .הבדיקה עוררה עניין רב בקרב הנוכחים.

הדרכת מתנדבים בסניף

במאי  2017התקיימה הדרכת מתנדבים ראשונה למתנדבים וותיקים
וחדשים בסניף עפולה .את ההדרכה העבירו תמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי הצפון באגודה ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה.
ההדרכה הייתה המפגש ראשון מבין סדרת מפגשי הדרכות שהתקיימו
לאורך חודשי הקיץ.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה

באוקטובר  2017נפגשו מתנדבי סניף עפולה בראשות יוסי אהרון,
יו"ר הסניף ,ופנינה אלמקייס ,רכזת הסניף ,לאירוע הרמת כוסית
לרגל השנה החדשה .המשתתפים קיבלו מידע בנושא 'האגודה
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כתבה על מתנדבי הסניף במעריב

במספרים' כחלק מההכנה של המתנדבים למבצע 'הקש בדלת'.
כיבדה בנוכחותה :תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.

בדצמבר  2017התפרסמה כתבה במקומוני מעריב ברוח חג
החנוכה ,בנושא 'אנשים שמביאים אור לאחרים' .בכתבה התפרסם
סיפורם המרגש של יעיש ופנינה אלמקאייס ,זוג מוכר בעיר עפולה
המתנדב בסניף האגודה למלחמה בסרטן בעיר .יעיש שאיבד את
אשתו הראשונה למחלת סרטן השד ,הכיר בהמשך את פנינה,
שבעלה הראשון נפטר ממחלת הסרטן .לאחר שנישאו ,נאלצה
פנינה להתמודד בעצמה עם מחלת סרטן השד עליה התגברה.
מאז ,השניים מקדישים את זמנם למען המאבק במחלה ,הכולל
התנדבות במבצע 'הקש בדלת' ,תמיכה בחולים ובני משפחותיהם
בעפולה וסיוע בקידום מטרותיה של האגודה.

יום ספורט

בנובמבר  2017נערך בעפולה יום ספורט של יחידת אגוז .מתנדבות
הסניף המקומי הקימו דוכן הסברה במקום האירוע .תודות :מיכל מליחי
וולנטינה אופלבויים ,מתנדבות הסניף.

סניף אזורי פרדס חנה-כרכור
פעילות הסניף
סניף האגודה בפרדס חנה-כרכור משמש כבית פתוח ופעיל לרווחת
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם .פתיחת הסניף התאפשרה
הודות לסיוע המועצה המקומית .בסניף ישנה פעילות מגוונת
הכוללת מפגשים עם חולים ,קבוצת תמיכה ,התעמלות ,צ'י קונג,
קבוצת סריגה ותיאור אינטואיטיבי .את הסניף מובילה המתנדבת
אורלי מנג'ם ,יו"ר הסניף האנרגטית ויחד איתה מתנדבים רבים.
במהלך השנה ,אורלי מנג'ם ,יחד עם ענת חמו ,מתנדבת הסניף,
גייסו בתרומה מלאה חברת שיפוצים שהחליפה את הריצוף הישן
בחדש בסניף.
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פורים

אירוע פתיחת מועדון הסניף החדש

בפברואר  2017הגיעו מתנדבי סניף
פרדס חנה-כרכור ,בהובלת אורלי מנג'ם,
יו"ר הסניף הנהדרת ,למפעל אסמים
שבאזור התעשייה קיסריה ,במטרה
לסייע באריזת משלוחי המנות של
האגודה למלחמה בסרטן לקראת חג
הפורים.

בפברואר  2017התקיים טקס לציון פתיחת פעילות הסניף האזורי
פרדס חנה-כרכור במועדון החדש ,בהובלתה של אורלי מנג'ם,
יו"ר הסניף .הטקס נערך לאחר שיפוץ נרחב במקלט שנתרם על
ידי המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור ובעזרתם של מתנדבים
רבים .בטקס נחנכה ספרייה ע"ש דרורה סנדורי ז"ל ,שהייתה
מתנדבת האגודה והשקיעה את כל מרצה במציאת בית שיתאים
לצרכי פעילות האגודה .משפחתה של דרורה החליטה לתרום
את ספריה של דרורה ,כמו גם שטיח מרהיב שמיפה את המקום
לזכרה ,וממשיכה ללוות את הסניף לאורך הדרך .מקהלת תלמידי
מגמת המוסיקה מבית הספר גוונים של המועצה האזורית מנשה
הופיעו במהלך הטקס .כיבדו בנוכחותם :ד"ר אלדד בר כוכבא ,סגן
ראש המועצה ,אפרים מעודה ,הגר פרי וחיה בן צבי ,חברי המועצה,
שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט 'הקש בדלת',
תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה ואבנר דוד ,מנהל
מחלקת המשק באגודה שסייע רבות בשיפוץ המקום.

שבוע המודעות לסרטן העור

ביוני  2017הגיעה דפנה בקר ,מתנדבת הסניף ,לגנים ברחבי פרדס
חנה-כרכור ,שם העבירה פעילויות 'חכם בשמש'® לילדים .דפנה,
ששימשה בעבר כגננת ,הסבירה לילדים על 'התנהגות חכמה בשמש'®
והעניקה להם חוברות צביעה של האגודה בנושא.

מפגש סיכום שנת הפעילות

ביולי  2017התכנסו צוות מתנדבי סניף פרדס חנה-כרכור ,בראשותה
של אורלי מנג'ם ,יו"ר הסניף ,למפגש סיכום שנת הפעילות .הערב
כלל מפגש חברתי ועדכונים שוטפים על הפעילות המחוזית והארצית.
במהלך המפגש דובר על הרחבת פעילות הסניף בשנה החולפת,
עם פתיחת חוגים לחולים ולמחלימים ,פתיחת מערך תמיכה טלפוני
וביקורי בית ,עשייה בתחום קופות ההתרמה ומגוון פעילויות הסברה
בגני הילדים .בנוסף ,קיים תכנון עתידי לפתיחת קבוצת תמיכה
לחולים דוברי השפה הרוסית .השתתפו במפגש :שוש גיל ,פסה פלד,
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'הקש בדלת'

הניה הדר ,עמליה ,ענת חמו ,דליה מוטעי ורבקה גמליאל ,מתנדבות
הסניף ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.

באוקטובר  2017יצא לדרך מבצע 'הקש בדלת' ברחבי הארץ .לטובת
מבצע ההתרמה בפרדס חנה-כרכור התגייסו מתנדבי הסניף המקומי,
בסיוע תלמידי התיכון החקלאי ברנקו וייס ,תלמידי התיכון הדמוקרטי
שבילים ע"ש מנחם בגין וחניכי תנועות הנוער .כמו כן ,נערכו בבתי
הספר היסודיים התרמות פנימיות.

סניף פתח תקווה
פטירתו של אלי אבגי

פעילות הסניף

בפברואר  2017הלך לעולמו אלי אבגי ,מתנדב וותיק בסניף פתח
תקווה .במשך  25שנים הוביל אלי את מבצע ההתרמה 'הקש בדלת'
של האגודה למלחמה בסרטן בעיר .חיים אליהו ,יו"ר הסניף ציין כי
למרות מגבלותיו הפיזיות ,אלי המשיך לתפקד כרגיל ולהתנדב למען
המאבק במחלת הסרטן .יהי זכרו ברוך.

פעילותו של סניף פתח תקווה ,בהובלתו של חיים אליהו ,יו"ר הסניף
האנרגטי ואריה שילה ,סגן יו"ר הסניף ,התגברה בשנה האחרונה עם
הצטרפות מתנדבים נוספים לקידום המאבק בסרטן .במהלך השנה,
הוקמו קבוצות תמיכה לחולים ובני משפחותיהם ,התקיימו אירועים
לילדים חולים ועוד .בנוסף ,ממשיכה פעילותו של מועדון ס.ג.ו.ל
לחולים ,מחלימים ולבני משפחותיהם ,שנפתח אשתקד ,בשיתוף
אגף הנוער והצעירים בעירייה.

בית ספר מצטיין – 'הקש בדלת' 2016

במסגרת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' ה 56-שנערך בשנת ,2016
נבחר בית הספר חטיבת פיינשטיין ,בניהולה של תמי סגל ,לבית
הספר המצטיין במבצע שנערך בעיר .לינור בן שושן ,רכזת מבצע
ההתרמה השנתי בבתי הספר בפתח תקווה ,ציינה כי בית ספר זה
מהווה דוגמה לבית ספר אשר שם לו למוקד את הערך ההתנדבותי,
"למען הקהילה בתוך הקהילה" ,לצד הערך הלימודי.

פעילות התרמה של תנועת הצופים

באפריל  2017קיים שבט הצופים המקומי פעילות התרמה למען
האגודה למלחמה בסרטן .חיים אליהו ,יו"ר סניף פתח תקווה ,העניק
לנציגי הצופים תעודת הוקרה על פועלם למען המאבק בסרטן.

78

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2018 | 62

'היום הבינלאומי ללא עישון'

לרגל 'היום הבינלאומי ללא עישון' שחל במאי  ,2017יזמו באגף הנוער
והצעירים של העירייה ,יחד עם חניכי מרכז הנוער ווליום ורבר וסניף
האגודה בפתח תקווה ,סרטון ויראלי בנושא עישון .הסרטון שותף
ברשתות החברתיות וזכה לאלפי צפיות.
תודות :אורי שכטר ,צלם ,דניאל דליסקו ,עוזר במאי ,מרום פייגן ,עוזר
במאי ,ירין נסרי ,סאונד ,אופק גמזו ,בום ,והשחקנים :אילן אליהו,
דניאל כהן ,בת אל בכר ,ליאנה כץ ,שחף מיוני ,עומר פילון ,רז שירי,
ירין קרן ,אלוני חיות ,מעין מגארי ,יערית צבי ,פלור גבאי ,ומור שומרון.

שבוע המודעות לסרטן העור
ביוני  ,2017במהלך שבוע המודעות
לסרטן העור ,התקיים פרויקט ניסיוני
ייחודי בנושא 'חכם בשמש'® .בפרויקט,
שנערך בשיתוף אורנה בינאל ממתנ"ס
עולמות ,הוכשרו כשש מתנדבות
שהדריכו ילדים בגנים ובבתי הספר
היסודיים בנושא התנהגות 'חכמה
בשמש'® .בנוסף ,התקיימה פעילות
'חכם בשמש' ® בגן אהבה במזור,
בהובלת חיים אליהו ,יו"ר סניף פתח
תקווה.

ביוני  2017התקיים
אירוע לציון פתיחתו
של מועדון ס.ג.ו.ל בעיר.
המועדון מעניק תמיכה
וליווי לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם ובנוסף יפעיל
חוגים ושירותים חברתיים
ותרבותיים .כיבדו בנוכחותם
באירוע :מר יצחק ברוורמן,
ראש העיר פתח תקווה,
אורנה דוידאי ,סגנית ראש
העיר ,גיא אליהו ,מנהל אגף
הנוער ,ושמוליק סנדלר ,יו"ר
מועצת המתנדבים בעיר.

פתיחת מועדון ס.ג.ו.ל

במרץ  2017נערך אירוע התרמה של אגף הנוער והצעירים להקמת
מועדון ס.ג.ו.ל לחולי סרטן .המועדון הנו יוזמה משותפת של סניף
האגודה למלחמה בסרטן בעיר בהובלתו של חיים אליהו ,יו"ר הסניף
ואיריס ארונין ,מנהלת יחידת מרכזי הנוער באגף חברה ,נוער וצעירים
בעירייה .באירוע נאסף סכום של  ₪ 30,00למען תפעול המועדון.
תודה מיוחדת :דפנה ברוורמן ,אשת ראש העיר.

הרמת כוסית לכבוד ראש השנה

בספטמבר  2017נערך טקס הרמת כוסית לרגל ראש השנה .בטקס
השתתפו מתנדבי סניף פתח תקווה ,בהובלת חיים אליהו ,יו"ר הסניף
ואריה שילה ,סגן יו"ר הסניף .כיבדה בנוכחותה :שיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'.

'הקש בדלת'

באוקטובר  2017התקיים באולם מועצת העיר ,טקס לקראת מבצע
'הקש בדלת' .בטקס נכחו :מר יצחק ברוורמן ,ראש העיר פ"ת ,מירי זיו,
מנכ"ל האגודה ,חיים אליהו ,יו"ר הסניף המקומי ,אריה שילה ,רכז הסניף,
שמוליק סנדלר ,יו"ר מועצת המתנדבים בעיר ,שיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ,יעל פרוס-גנץ,
אחראית מבצע 'הקש בדלת' באזור מרכז-דרום ,מנהלי אגפים ,נציגי
בתי הספר ומתנדבים רבים .במהלך הטקס ,סיפר אליהו על העשייה
הענפה בסניף ,שבו פועלים כיום כ 30-מתנדבים.
ביום ההתרמה המסורתי שנערך כעבור שבוע ,השתתפו כ1,500-
תלמידי חטיבה ותיכון מכל רחבי העיר .בסיום המבצע ,העניק חיים
אליהו תעודות הוקרה למספר מוסדות שהתגייסו למען ההתרמה -
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אולפנת הדר גנים ,חטיבת הביניים פיינשטיין ,אולפנות ישורון וישיבה
תיכונית כפר גנים .ראש העיר ברוורמן הודה לכל העוסקים במלאכה
והוסיף כי" :מבצע הקש בדלת הינו מבצע איסוף כספים חשוב עד מאוד
שכולו נתינה ועשייה למען חולי סרטן ובני משפחותיהם ,וחשיבותו
גם בהעלאת המודעות למחלת הסרטן".

פעילות חנוכה

בדצמבר  2017סניף פתח תקווה של האגודה למלחמה בסרטן,
בשיתוף סניף פתח תקווה של ארגון צוות ,ונערים מאגף הנוער
בעירייה ,קיימו אירוע הדלקת נר ראשון של חנוכה .המשתתפים
הדליקו נרות חנוכה בבתים של חולים והעניקו להם שי צנוע,
סופגניות ,חנוכייה ונרות .החולים ובני משפחתם התרגשו מאוד
מהחוויה שכללה סיפורים של החולים על חייהם ועל ההתמודדות
עם מחלת הסרטן .בערב זה הוקמו דוכנים שכל הכנסותיהם הועברו
לאגודה למלחמה בסרטן.

סניף צפת
טקס תעודות הוקרה

פעילות הסניף

בתום מבצע 'הקש בדלת' ה ,56-קיים
סניף צפת טקס לכבוד המתנדבים
המצטיינים של מבצע ההתרמה
בעיר .המתנדבים אלברט אמזלג
וחמד גרינברג קיבלו תעודות
הוקרה משולמית גנון ,יו"ר הסניף
ושוש אלפנדרי ,רכזת הסניף וזכו
לשבחים על התנדבותם המסורה.

מתנדבות סניף צפת מגיעות לאורך השנה לביקורי חולים במחלקה
האונקולוגית שבמרכז הרפואי זיו ומסייעות לצוות הרפואי שבמקום.
בחודשי החורף ,הגיעו מספר מתנדבות ,בהובלת שולמית גנון ,יו"ר
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הסניף היקרה ושוש אלפנדרי ,רכזת הסניף ,למרכז הרפואי ,שם
חילקו למטופלים כובעי צמר חמים לימים הקרים .חלוקת הכובעים
נעשתה במסגרת הפרויקט המבורך 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
של האגודה למלחמה בסרטן .בנוסף ,מתקיים במהלך השנה שיתוף
פעולה פורה בין הסניף לבין בית ספר הרב תחומי ע"ש בגין בצפת.
במסגרת יום הבריאות השנתי שמארגן בית הספר ,העביר ג'ורג' גוסיין,
מדריך ההסברה באגודה ,שלוש הרצאות בנושא 'נזקי עישון' .ביום
הבריאות הוקם ע"י מתנדבות הסניף דוכן מידע של האגודה ,בו חולקו
חומרי הסברה בנושאים אותם האגודה מקדמת.

גביע הבריאות

ביוני  2017נערך גביע הבריאות ה ,2-ביוזמה משותפת של המכללה
האקדמית צפת ,דיקנט הסטודנטים ,היחידה למעורבות חברתית
ואגודת הסטודנטים של המכללה .האגודה למלחמה בסרטן הוזמנה
לקחת חלק באירוע ,כאשר מתנדבי סניף צפת ,בהובלתה של
שולמית גנון ,יו"ר הסניף ,הגיעו למקום ואיישו דוכן הסברה .בדוכן,
שכלל גם פינת צביעה בנושא 'חכם בשמש'® ,חולקו למתעניינים
עלוני הסברה של האגודה ,בשילוב הסברה על חשיבות כללי
'חכם בשמש'® של האגודה .במקום נכחה גם תמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון באגודה.

יום עיון בסניף

ביולי  2017התקיים יום עיון בסניף האגודה בצפת ,ביוזמת שולמית גנון,
יו"ר הסניף ,שוש אלפנדרי ,רכזת הסניף ,ומכבי שירותי בריאות – סניף
צפת .יום העיון התמקד בנושאי חידושים בטיפול ,זכויות ומידע לחולים.
כיבדו בנוכחותן :תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה
ואיריס מנחם ,מנהלת מנהל מרחבי ,מכבי שירותי בריאות .יום העיון
התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ,מובילת
פרויקט 'רוש מושיטה יד'.
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דוכן הסברה והתרמה

החולים בשילוב סיפורים מרגשים .תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי
הצפון באגודה הרחיבה על פעילות האגודה ובירכה לקראת החג.
תודות :שולמית גנון ,יו"ר הסניף ושוש אלפנדרי ,רכזת הסניף על הארגון.

בספטמבר  ,2017במסגרת חוג ריקודים בקיבוץ שדה נחמיה ,הוקם
דוכן הסברה והתרמה של האגודה.

בתמונה :אלברט אמזלג ,מתנדב סניף צפת.

חנוכה

בחג החנוכה  2017נפגשו מתנדבות הסניף לחגיגה משותפת.
שולמית גנון ,יו"ר הסניף ,הפתיעה את הנוכחות עם הופעה של נגן
תושב העיר ,שניגן ,שר וסיפר סיפורי חג .במסגרת המפגש ,כל אחת
מהמתנדבות שיתפה את חברותיה על התנדבותה האישית בבית

סניף קריית אונו

סניף קריית אתא

'הקש בדלת'

במסגרת מבצע 'הקש בדלת' של האגודה למלחמה בסרטן ,ילדי
קריית אונו מבתי הספר השונים ,נרתמו לעשייה ויצאו להתרים
בבתי התושבים בעיר .קודם לכן ,התייצבו נציגי האגודה :צביה האוז,
מתנדבת סניף קריית אונו ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ,בלשכתו של מר ישראל גל ,ראש העיר,
אשר העביר להן את תרומת העירייה לרגל יום ההתרמה החשוב.

אות 'יקירת ראש העיר' לסימון שי
במאי  ,2017במסגרת טקס יום העצמאות בעיר ,קיבלה סימון שי,
מתנדבת האגודה בסניף קריית אתא ,את אות 'יקירת ראש
העיר' ,בזכות התנדבות עשירה ומגוונת במסגרות שונות וביניהן
באגודה למלחמה בסרטן.
בת שבע יהב ,יו"ר סניף קריית אתא ,הייתה בין הממליצות על סימון.

ביקור במכון האונקולוגי
בינואר  2017הגיעו מתנדבות סניף קריית אתא למכון האונקולוגי
במרכז הרפואי אסותא-לב המפרץ .במסגרת הפרויקט 'עוטפים
בחום את חולי הסרטן' של האגודה ,חילקו המתנדבות כובעי
צמר שנסרגו ע"י מתנדבות מקריית אתא והתקבלו כתרומה
למטופלים במכון.
לאונור ,סורגת מרמת הגולן ,סרגה את כל כובעי הצמר וכובעי הפליז.
חומרי הגלם נתרמו על ידי לוריאן חסן מעכו .בביקור זה לקחו חלק
מתנדבות הסניף ,בהובלת בת שבע יהב ,יו"ר הסניף הנפלאה.
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פעילות ט"ו בשבט

ראש העירייה אמר כי" :מחלת הסרטן ,על כל סוגיה,
גובה את חייהם של צעירים ומבוגרים מכל חלקי
החברה ,ולכן ישנה חשיבות עליונה בהתגייסות
רחבה ככל שניתן והגברת המודעות הציבורית.
אני בטוח כי גם השנה יפתחו התושבים את ליבם
ויתרמו בנדיבות במטרה לסייע בהתמודדות עם
המחלה הנוראית".
יום ההתרמה התקיים בשיתוף עם בתי הספר ,הצוות
החינוכי והתלמידים אשר התרימו בבתי התושבים
ברחבי העיר וגייסו כספים למען המאבק במחלה.
בנוסף ,בית הספר גורדון בעיר ביצע התרמה פנימית
כאשר בסיומה הזמין את בת שבע יהב ,יו"ר הסניף
לקבל את הצ'ק אשר נתרם לאגודה בתום הפעילות.
בסיום יום המבצע ,נערך מפגש חברתי בביתה של בת שבע יהב ,בה
השתתפו שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר סניף קריית חיים ,תמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון ומירב פרומר ,רכזת מבצע 'הקש בדלת',
לאחר שסיימו יום ארוך של תרומות והפקדות.

לקראת חג הט"ו בשבט ,וכחלק משיתוף הפעולה המבורך בין סניף
האגודה המקומי לאסותא  -מרכזים רפואיים ,הגיעו מתנדבות הסניף
למכון האונקולוגי באסותא-לב המפרץ ,שם חילקו לחולים ,לבני
משפחותיהם ולצוות הרפואי המסור פירות יבשים .את הפירות תרם
דוכן חיידר משוק קריית אתא.

צילם :רפי עשור

צילם :רפי עשור
צילם :רפי עשור

פסח

לקראת חג הפסח ,המשיכו מתנדבות הסניף ,בהובלת בת שבע יהב,
יו"ר הסניף ,את שיתוף הפעולה הפורה עם אסותא – מרכזים
רפואיים .המתנדבות קיבלו בתרומה עוגיות כשרות לחג מבית
העסק עוגיות המלך ,אותן ארזו וחילקו למטופלות במכון האונקולוגי
שבמרכז הרפואי.

'הקש בדלת'

באוקטובר  2017נערך טקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת' בעיריית
קריית אתא .בטקס נכחו מר יעקב פרץ ,ראש העיר ,עדנה דידי-שמש,
מנהלת אגף הרווחה ,טלי פייביש נחמני ,רכזת המתנדבים העירונית,
בת שבע יהב ,יו"ר סניף קריית אתא ונציגות מאולפנית שח"ם.
ראש העיר העניק במהלך הטקס את התרומה הראשונה למבצע
ואיחל בהצלחה לכל העוסקים במלאכה.

חנוכה

לקראת חג חנוכה ,מתנדבות הסניף ,בהובלת בת שבע יהב ,יו"ר
הסניף ,חילקו למטופלות במכון האונקולוגי שבמרכז הרפואי אסותא
סופגניות שנתרמו מבית העסק לחם רפאל  -בית מאפה בקריית אתא.
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סניף קריית ביאליק
מטיול יפה מעל הרי הגלבוע ,שם זכו לקבל הסבר מעמיק ומעניין
על תולדות העמק בתקופות שונות .המטיילים סעדו בקיבוץ שריד
ובמשמר העמק ,שם התוועדו למערת הפלמ"ח באמצעות הרצאה,
סרט ומופע מוזיקלי .תודות :איציק שני על תכנון המסלול וגיוס
המדריך ,שמעון לוין ובני ברית על מימון המדריך ,האגודה ההדדית
קריית ביאליק על מימון האוטובוס ,ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי
הצפון על הסיוע והמעורבות.

פרס מיוחד ליו"ר הסניף

בינואר  2017קיבל סמי בניסטי ,יו"ר הסניף
האנרגטי ,פרס מיוחד מטעם ארגון פעילי המחתרת
היהודית והעפלה מצפון אפריקה (מיסודו של
המוסד) ,על פעילותו במרוקו וטוניסיה בשנים
 .1961-1958האגודה למלחמה בסרטן מברכת
את סמי בניסטי לרגל קבלת הפרס המכובד.

הדרכת מתנדבים

בפברואר  2017התקיימה בסניף קריית ביאליק הדרכת מתנדבים,
אשר במהלך התנדבותם נמצאים בקשר עם חולים ומחלימים
במסגרת ביקורי בית ,קבלת קהל ושיחות טלפון מהמשרד .ההדרכה
הועברה על ידי אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה.
בהמשך המפגש ,תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון ,עדכנה את
המתנדבים על הנעשה באגודה.

אירוע סוף שנה

ביולי  2017נערך אירוע לציון סוף שנת הפעילות בסניף .בתוכנית:
ברכות ,איחולים וסיכום שנת הפעילות מאת סמי בניסטי ,יו"ר הסניף
ומירי קלמפנר ,רכזת הסניף .בהמשך האירוע נהנו הנוכחים מהצגת
הבידור 'על גברים ונשים'.

טיול

במאי  2017נערך כמיטב המסורת הטיול השנתי של הסניף,
בהשתתפות חולים ,מחלימים ומתנדבים .המטיילים נהנו השנה
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סריגת כובעים למען חיילים
בדצמבר  ,2017מחלימות מסרטן ומתנדבות מסניף קריית ביאליק
של האגודה סרגו כובעים לחיילי היחידה המאומצת ע״י סניף יחד
למען החייל  -קריית ביאליק .מדובר בשיתוף פעולה מבורך בין שני
גופי התנדבות למען חיילי צה"ל.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה
בספטמבר  2017התקיים אירוע הרמת כוסית בסניף לציון השנה
החדשה .סמי בניסטי ,יו"ר הסניף ,בירך את החולים ,המחלימים
והמתנדבים בברכת שנה טובה ,ומירי קלמפנר ,רכזת הסניף ,עדכנה
בתוכניות הסניף לחודשים הקרובים .המשתתפים הרבים שהגיעו
לאירוע נהנו משירה מציבור בהנחיית אופיר חדד ,שגם קיבל תעודת
הוקרה מהודרת על הירתמותו.

ספריה לחולים
ולמחלימים
בימים אלו ,מוקמת ספריה
חדשה בסניף קריית ביאליק.
רעיון הספריה הועלה על
ידי ציפי וחיים גולדהר ,שהחליטו
לתרום ארון ספרים וספרים
מביתם .הספריה משמשת את
החולים והמחלימים שמגיעים
כדרך קבע לסניף ,כספריה לכל
דבר ועניין.
ציפי ,שהינה מחלימה שמשתתפת
בפעילות הסניף ,אמרה כי תרומת
הספריה היא מבחינתה הדרך
להוקיר ולהודות לסניף קריית
ביאליק על עשייתו הענפה
והמבורכת" .הבית הזה הוא הבית
השני שלי ,ובית עם ספרים הוא
בית חם" סיכמה ציפי.
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סניף קריית חיים
פעילות מחויבות אישית

ביקור ילדים חולי סרטן במחלקות האונקולוגיות

במהלך השנה ,מגיעים תלמידי תיכון קריית חיים לסניף קריית חיים של
האגודה בהובלתה של שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר הסניף ,עבור פעילות
מחויבות אישית .במהלך הפעילות ,נחשפים התלמידים לעשייתה
הרבה של שרק'ה למען החולים ונגד המחלה בעיר.

כמדי שנה ,שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר הסניף המסורה והנמרצת ,מחלקת
כובעי צמר לילדים חולי סרטן במחלקה האונקולוגית בקריה הרפואית
רמב"ם .את הכובעים סורגות מתנדבות התורמות את הצמר בעצמן.
השנה ,סרגה המתנדבת ריקי בורג ,עשרות כובעים במטרה לשמח
את הילדים .עו"ס חנין יעקב ,תרמה דובים וצעצועים רבים לילדים
במחלקה האונקולוגית .בנוסף ,במסגרת החלוקה ,שרק'ה סחפה
את כלל העובדים והמטופלים בצבעוניות ושמחה ,וחילקה כיבוד קל
לנוכחים באדיבות קונדיטוריית רוזמרי.
במהלך הביקור ,פרופ' מרים בן הרוש ,מנהלת המחלקה האונקולוגית
קיבלה בברכה את תלמידי תיכון קריית חיים ,שהתלוו לפעילות,
והעבירה להם הרצאה על מחלת הסרטן.

"השנה הייתה שנה מאוד חשובה
אחריות והתנסות בנתינה מ עבורנו ,שנה של התבגרות ,לקיחת
עצמנו לקהילה.
שר
ק'ה קיבלה אותנו בחיוך חם ומיד
הושיבה אותנו על השולחן לכוס
קפה ועוגה .ידענו ישר שאת המחוי
הכי טובה שיש .נהננו להעביר בות אישית שלנו אנחנו נעביר בצורה
איתה
את זמננו ולשמוע את הסיפורים
וה
חוויות מהכנסים השונים .התרש
מנו
מ
עבו
דת
הקודש שהיא עושה
ל
מען האגודה ,ומהצורך שלה להח
כך להפחית את הסיכויים לח דיר את המודעות למחלה הזו ואולי
לות בה".
מכתב

'הקש בדלת'

תודה לשרק'ה מבנות מחויבות אישית

למעלה מ 40-שנה ,שסניף קריית חיים של האגודה משתף פעולה עם
הטכני  -המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר במסגרת מבצע 'הקש
בדלת' .לקראת המבצע ,התקיים בבית הספר טקס פתיחת 'הקש
בדלת' ,בהנחייתה של שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר סניף האגודה ,בנוכחות
נציגי ועד קריית חיים :איציק פיטרמן
וסגנו ומ"מ שלמה אוחיון ,אשר
העניקו לשרק'ה את התרומה
הראשונה במבצע על סה"כ
 .₪ 10,000הטקס נפתח בהמנון
המבצע ,אותו חיברה שרק'ה
ואותו שרו השוחרים .הטקס לווה
בנגינה של הכנרית שולה שרייבר.
בהמשך ,נשא דברים סג"א טל מעוז,
מפקד המכללה אשר עודד את
התלמידים להמשיך בעשייה.
לאחר הברכות ,הועברה הרצאה
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קצרה על פעילות האגודה
ועל משמעות התרומה .כיבדו
בנוכחותן :שיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת הסניפים
באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש
בדלת' ותמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון באגודה.
הרצאה נוספת ,התקיימה
באשכול פיס קריית חיים,
שם שרק'ה הרצתה בפני
 300תלמידי שכבת י' של
תיכון קריית חיים ,המשתתפים
במבצע ההתרמה השנתי.
אילן ועקנין ,מנהל בית הספר,
דרבן את הילדים והביע את
תמיכתו במטרות האגודה.

יום הולדת לקריית חיים

בנובמבר  2017התקיים אירוע חגיגות יום הולדת  84לקריית חיים,
בהפקת ועד קריית חיים .הערב המרגש התקיים בבית נגלר ,בנוכחות
מייסדי העיר ,וותיקיה ,פעילים ומתנדבים וביניהם נציגי סניף האגודה
המקומי .במהלך הטקס ,הוענק זר פרחים לשרק'ה מורגנשטרן,
יקירת העיר והקריה ,ויו"ר סניף האגודה בקריית חיים ,לכבוד יום
הולדתה ה .85-שרק'ה גרה עד היום בבית בו נולדה ,ובו מתקיימת
פעילות האגודה למלחמה בסרטן בקריית חיים.

סניף קריית טבעון
'הקש בדלת'

פעילות לעידוד הצללה במקומות ציבוריים

שבוע לפני מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' ,נפגשו נציגי
האגודה למלחמה בסרטן בעיר ,בלשכתו של מר דוד אריאלי ,ראש
המועצה .בפגישה נכחו :אילנה שמואלי ,רכזת הסניף הפעילה ,בעלה
משה ,מתנדב הסניף ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.
ראש המועצה העניק את ברכת הדרך לעוסקים במלאכה ,בעוד אילנה
שמואלי הודתה לו על שיתוף הפעולה המבורך .גם השנה במסגרת המבצע,
ילדי פנימיית רמת הדסה התרימו ברחבי העיר וסייעו בספירת הכספים.

במהלך השנה ,התקיימה במועצה פעילות משמעותית וממושכת לעידוד
הצללה במקומות ציבוריים .סניף קריית טבעון נרתם לפעילות והקים
דוכן מידע של האגודה עם פעילויות לילדים בנושא 'חכם בשמש'®.
בתמונה :משה שמואלי ,מתנדב הסניף.
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הרמת כוסית לרגל ראש השנה
בספטמבר  2017התכנסו מתנדבי סניף טבעון בראשותה של
אילנה שמואלי ,רכזת הסניף ,להרמת כוסית חגיגית לקראת השנה
החדשה .תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון ,שכיבדה בנוכחותה
את האירוע ,שוחחה עם המתנדבים על מבצע 'הקש בדלת' בהרחבה.
השתתפו באירוע :המתנדבים רוזה שוורצמן ,מרים חוביאן ,שרה טייבלום
ומשה שמואלי.

סניף קריית ים
פעילות הסניף

משפחותיהם .בנוסף לכך ,לסניף מערך קופות גדול אותו מנהלת
ביד רמה זהבה גיבור ,מתנדבת הסניף.

סניף קריית ים פועל במסירות ובמקצועיות שנים רבות .הסניף
בראשותה של ברכה ארז ,יו"ר הסניף ,מבצע פעולות מגוונות וביניהן
ביקורי בית ,איסוף קופות התרמה וארגון מבצע 'הקש בדלת'.
ביקורי הבית נערכים על ידי ברכה והמתנדבים בצורה רגישה ונעימה.
במסגרת הביקורים ,מחולקים לחולים צ'קים של סיוע ראשוני חומרי
של האגודה .המתנדבים מהווים אוזן קשבת ותומכים בחולים ובבני

במהלך מבצע 'הקש בדלת' המתנדבים פועלים בשתי חטיבות ביניים:
רבין ורודמן ,אשר כל שנה תלמידיהם מגיעים להישגים מכובדים.
במרץ  ,2017במסגרת טקס סיכום המבצע ,זכה בית הספר רודמן
בתעודת הצטיינות ארצית על פועלו במהלך יום ההתרמה המסורתי.

סניף קריית מוצקין
גביע הצטיינות 'הקש בדלת'

אירוע התרמה

בינואר  2017התקיים אירוע התרמה בקריית מוצקין ,אשר אורגן על
ידי מתנדבי סניף האגודה בעיר ,בהובלת מוטי דגן ,יו"ר הסניף המסור
והנמרץ .בערב זה ,הופיעו בהתנדבות מלאה הזמרת אילנה טובים
והסטנדאפיסט יוסי וידר .למעלה מ 250-איש נהנו מהמופעים שהתקיימו
באירוע המוצלח .תודות :מר חיים צורי ,ראש העיר קריית מוצקין ונציגי
העירייה שסייעו ,מתנ"ס גושן ,בית הספר עתיד שתרם את הכיבוד
באירוע ,ולמתנדבים ,החולים והמחלימים שסייעו במכירת הכרטיסים.

במרץ  2017נערך טקס בלשכתו של מר חיים צורי ,ראש העיר
קריית מוצקין ,ובו הוענק גביע הצטיינות למחלקת הנוער של העיר,
על פעילותה במבצע 'הקש בדלת'  .2016לצד ראש העיר נכחו
באירוע גם שירלי למפל ,מנהלת מחלקת הנוער ,נציגי תנועות
הנוער ,מוטי דגן ,יו"ר סניף קריית מוצקין ואריאלה ליטביץ שרמן,
עו"ס מחוזית צפון באגודה.
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מבצע 'חכם בשמש'® בקריית מוצקין

פורים

בפורים  2017נערך שיתוף פעולה בין מתנדבי האגודה בקריית מוצקין,
בהובלת מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,לבין בני נוער ממחלקת הנוער של
העירייה .המתנדבים ,יחד עם בני הנוער ,חילקו משלוחי מנות ואוזני המן
במרפאת זבולון ,ובמחלקות האונקולוגיות ,בריאות האישה והילד .תודות:
מחלקת הנוער בהובלת שירלי למפל ,מנהלת מחלקת הנוער בעירייה.

ביוני  ,2017במסגרת שבוע מודעות לסרטן העור ,העבירו מתנדבי
סניף קריית מוצקין ,בהובלתו של מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,הרצאות
בנושא 'חכם בשמש'® לילדי הקייטנות בבתי הספר ,הגנים והמתנ"ס.
כמו כן ,הוקם דוכן הסברה בספורט לי ,שבו המתנדבים העניקו
לציבור הרחב חוברות מידע בנושא התנהגות 'חכמה בשמש'® .תודה
מיוחדת :עיריית קריית מוצקין.

מפגש סיכום שנה

ביוני  2017התקיים במתנ"ס בן גוריון מפגש סיכום שנה בסניף קריית
מוצקין ,בנוכחות נציגי אגודה ,מדריכים ומתנדבים.
מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,סקר את פעילות סניף קריית מוצקין בשנה
החולפת ,הודה למר חיים צורי ,ראש העיר ,על תמיכתו בפעילותו
הענפה של הסניף ,ובנוסף ,שיבח את תרומתן של המתנדבות
מרגלית מן ואילנה מאור שמסייעות לתפעולו של הסניף לאורך השנה.
כיבדו בנוכחותם :אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה,
תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה ,קרן בבלי ,מנהלת
בית הספר עתיד ושמעון בן ישי ,מנהל המתנ"ס.

פסח

בפסח  ,2017כמיטב המסורת ,התכנסו המתנדבים ,החולים והמחלימים
מסניף האגודה בקריית מוצקין ,להרמת כוסית חגיגית לכבוד חג
הפסח .כיבדו בנוכחותם :מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,שפירט על פעילות
סניף קריית מוצקין בשנה החולפת ,שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ,שסיפרה על פעילות
האגודה בשנה האחרונה ,ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון,
שהרחיבה על פעילות הרווחה והתמיכה באגודה .לקראת סיום ,נהנו
המשתתפים מהרצאה של הסטייליסטית חגית שתדלן.
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הפנינג בחי פארק

ולינה אבו עקל ,ליצנים רפואיים ,תמרה עידן ,מדריכת זומבה,
מאפיית לחם הארץ ,החמנייה ,צרכניית יובלים ,ניר גלבוע ופרי וירק
עיסאם על תרומת הכיבוד והשתייה ,ומחלקות סניפים ,רווחה ומשק
באגודה למלחמה בסרטן על הסיוע הלוגיסטי.

ביולי  2017נערך הפנינג לילדים חולים ומחלימים במתחם החי פארק
בקריית מוצקין .האירוע אורגן ע"י סניף האגודה המקומי ,בהובלת
מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,בסיוע עיריית קריית מוצקין .כ 70-משפחות
שהגיעו מכל מחוז הצפון ,נהנו ממתקני הפארק ומפעילויות רבות
ומגוונות כגון :סדנת לגו ,הרקדת זומבה ,פינות יצירה וסדנאות
איפור וטיפוח.

הרמת כוסית לראש השנה

בספטמבר  2017נערכה במתנ"ס בן גוריון הרמת כוסית חגיגית לראש
השנה ופתיחת שנת הפעילות .לאירוע הגיעו כ 40-נשים המשתתפות
בפעילויות הסניף ,כמו גם מתנדבים רבים .מוטי דגן ,יו"ר הסניף,
תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה ואריאלה ליטביץ שרמן,
עו"ס מחוזית צפון באגודה בירכו את המשתתפים .מוטי דגן ,ציין בדבריו
את שיתוף הפעולה הפורה בין סניף האגודה המקומי לבין מר חיים צורי,
ראש העיר קריית מוצקין ,עובדי העירייה והמתנ"ס .קרן בבלי ,מנהלת
בית הספר עתיד ,סקרה את פעילות בית הספר בקיץ בנושא 'חכם
בשמש'® והרחיבה על שיתוף הפעולה הקיים בין בית הספר לסניף
האגודה .תעודת הוקרה הוענקה לקונדיטוריית שקד על תרומתה
לאירועי הסניף .לאחר הברכות ,התקיימה סדנה בנושא טיפוח ואיפור
בהדרכתה של המאפרת דיצה קציר.

תודות :חיים צורי ,ראש עיריית קריית מוצקין ,אילנה מאור ומרגלית מן,
רכזות סניף קריית מוצקין ,איילת וילדר ,צלמת ,דיצה קציר ,מאפרת
ומתנדבת 'יד להחלמה'® ,תונא אבו שחאדה ,מאפרת ילדים ,אלי תומר
מחברת כפר השעשועים על תרומת פינות היצירה ,עומר ששון,
אביה לנסקי ותומר יורובסקי ,מחברת מהנדסים צעירים ,ג'וני מחולה
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'הקש בדלת'

מנהלת סניפי הצפון באגודה ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון באגודה .תודות :מוטי דגן ,יו"ר הסניף ומרגלית מן ,רכזת הסניף.

מבצע 'הקש בדלת' בקריית מוצקין נפתח בישיבה חגיגית ,במועצת
העיר ,בהשתתפות נציגי סניף האגודה המקומי בהובלת מוטי דגן ,יו"ר
הסניף .עוד נכחו :מר מנשה צורף ,סגן ראש העיר ,תמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון באגודה ,נציגות אגף החינוך
בעירייה ,ונציגי בתי הספר:
אולפנת סגולה ,תיכון
עתיד ,גימנסיה קריות,
אורט מוצקין ,נציגי תנועות
הנוער ומתנדבים.
ביום המבצע ,תלמידי
בתי הספר ,תנועות הנוער
ומתנדבים יצאו להתרים
ברחבי קריית מוצקין .תושבי
העיר קיבלו את המתרימים
בברכה ופתחו את הלב והכיס
למען המטרה החשובה.

טיול סתיו

בנובמבר  2017יצא צוות מתנדבי סניף האגודה בקריית מוצקין,
יחד עם חולים ומחלימים תושבי המקום ,לטיול באזור צפון מזרח
הארץ .ד"ר גבי זוהר ,שהדריך את הקבוצה ,הוביל את המשתתפים
לאזור כורזים ,הר האושר ,בית יגאל אלון ונקודות מרכזיות נוספות
באזור .מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,הודה למרגלית מן ,רכזת הסניף,
לאילנה מאור ,רכזת המתנדבים ,ולחגית הראל ,מגמלאים ונהנים –
מועדון גמלאים בצפון ,על הסיוע בארגון הטיול ובית הספר עתיד
על תרומת הכריכים .תגובות החולים והמחלימים ליום היו מצוינות.

פעילות חנוכה במרכז הרפואי זבולון

בדצמבר  ,2017במסגרת חג החנוכה ,ביקרו מתנדבי סניף קריית
מוצקין כמיטב המסורת במכון האונקולוגי של המרכז הרפואי זבולון.
המתנדבים חילקו במקום סופגניות וכובעי צמר ,יחד עם בני הנוער

אירוע הדלקת נרות חנוכה

בדצמבר  2017התכנסו חולים ,מחלימים ומתנדבים להדלקת נר
שלישי של חנוכה במתנ"ס בן גוריון בעיר .הנוכחים הדליקו נרות ,שרו
שירים ושמעו את הרצאתה של אירית שרון ,מרצה ומנחת קבוצות,
בנושא 'אינטליגנציה רגשית' .כיבדו בנוכחותן :תמר פינקלשטיין,
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והש"ש ממחלקת הנוער העירונית .הסופגניות נתרמו
מקייטרינג נעם בעוד כובעי הצמר נסרגו בהתנדבות
ע"י סניף קריית טבעון של האגודה ,במסגרת הפרויקט
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' .תודות :יהודית ,אחות
ראשית במרכז הרפואי ,מוטי דגן ,יו"ר סניף קריית
מוצקין ,המתנדבות רותי טנא ,לודמילה סימנובסקי
וג'ולייט לפייר ,ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי
הצפון באגודה.

סניף קריית שמונה
פרידה מסילבי פרטוק

סילבי פרטוק ,יו"ר סניף קריית שמונה ,סיימה השנה
את התנדבותה באגודה לאחר  7שנים .אירוע הפרידה
נערך במתנ"ס תקוותנו ,בהנחיית שוש רייכנטל ,רכזת
הסניף ,ובהשתתפות מתנדבים ,נציגי עירייה ,ונציגי
מחלקת הסניפים באגודה :שיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת',
תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה ,רז מזרחי,
רכז הסניפים באגודה ,ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון באגודה .הפרידה מסילבי הייתה מהולה
בצער אך גם בפרגון אמיתי והבנה גדולה .סילבי
קיבלה במתנה ספר ברכות מכל יושבי הראש בסניפי
הצפון של האגודה ,שהודו לה על תפקידה במסגרת
המאבק במחלת הסרטן לאורך השנים.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה

בספטמבר  ,2017לקראת ראש השנה ,נפגשו מתנדבי קריית שמונה
להרמת כוסית חגיגית שכללה הסברה והכנה לקראת שנת הפעילות
הקרובה ומבצע 'הקש בדלת' ה.57-
כיבדו בנוכחותן :אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה,
תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה וסילבי פרטוק ,יו"ר הסניף
בעבר .את הרמת הכוסית ארגנה הרכזת שוש רייכנטל ,רכזת הסניף.

דוכן הסברה בכנס רפואי בינלאומי

במאי  2017נערך במלון קיבוץ הגושרים ,כנס רפואי בינלאומי בנושא 'טיפולים
ביולוגיים ואימונותרפיים' .פרופ' זידאן ג'מאל ,מנכ"ל המכון האונקולוגי,
מרכז רפואי זיו ,נשא דברי פתיחה ,ובהמשך פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן נאם ובירך את המשתתפים .מתנדבי סניף
האגודה בקריית שמונה ,בהובלת סילבי פרטוק ,לשעבר יו"ר הסניף,
לקחו חלק ואיישו דוכן הסברה של האגודה בכנס.
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סניף ראש העין
'הקש בדלת'

מכירה של מאפים ,עוגות ,לחמים ,תכשיטים ,פרחים ומוצרים נוספים
ביוזמתן של חברות קבוצת 'השוות של ראש העין' .בנוסף ,המשתתפים
נהנו מטקס הדלקת נרות חנוכה ,וכיבוד ברוח החג שנתרם מבתי
עסק בעיר .תודות :גליה מייטל וחווי שיקאר ,מקבוצת 'השוות של
ראש העין' ,שיזמו את האירוע בשיתוף אל"מ במיל' אברהם פורת,
יו"ר הסניף ,רויטל מזרחי על תרומת טיפולים בשיטת 'עוצמת הרכות',
רולדין על תרומת הלחמים ומאפיית הכפר על תרומת הסופגניות.

לקראת פתיחת מבצע ההתרמה השנתי 'הקש בדלת' ,הגיע
אל"מ במיל' אברהם פורת ,יו"ר הסניף היקר אל לשכתו של
מר שלום בן משה ,ראש עיריית ראש העין .פורת עדכן את ראש העיר
על פעילות הסניף ועל הסיוע של המתנדבים לחולי הסרטן תושבי
העיר .בן משה הודה לפורת על פעילתו המבורכת בעיר והעניק לו
את תרומתו האישית – הראשונה מבין התרומות במבצע 'הקש בדלת'
ה .57-ביום ההתרמה ,מאות מתלמידי העיר הגיעו לבתי התושבים
ובתי העסק בראש העין וגייסו תרומות להמשך פעילותה הענפה
של האגודה.

פתיחת הסניף

בדצמבר  2017נערך אירוע פתיחת הסניף המחודש בעיר
בהובלת אל"מ במיל' אברהם פורת ,בשיתוף פעולה עם חברות
קבוצת 'השוות של ראש העין'  -קבוצה התנדבותית שמחברת נשים
מקומיות לקהילה .עיריית ראש העין העניקה לסניף האגודה מקלט,
ששופץ בסיוע מחלקת משק של האגודה ומעתה ישמש כבית עבור
חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם בעיר .במסגרת הפתיחה ,נערכה

סניף ראשון לציון
טקס סיכום 'הקש בדלת' 2016
באפריל  2017התקיים טקס סיכום מבצע 'הקש
בדלת' ה ,56-לראשונה בבניין העירייה .את הטקס
ארגנה רות אברמוביץ' ,יו"ר הסניף המסורה
יחד עם מתנדבי הסניף .נכחו :מר מוטי עג'מי,
סגן ראש העיר ,ניצה אבירם ,מנהלת מוקד
עירוני ,גלי כהן ,סגנית מנהלת אגף חינוך על
יסודי ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים
ורמ"ט 'הקש בדלת'.
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'עוטפים בחום את חולי הסרטן'

אני נחשף לערבות ההדדית ולהתגייסות של תושבינו למען מטרה
נעלה זו .אנו גאים לקחת חלק בפעילות המבורכת של האגודה".

סניף ראשון לציון של האגודה ,בהובלתה של רות אברמוביץ',
יו"ר הסניף ,מפעיל במשך השנה את פרויקט 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' של האגודה .במסגרת הפרויקט הארצי ,מתנדבות הסניף
סורגות כובעי צמר אשר מחולקים בהמשך למטופלים במחלקה
האונקולוגית במרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא).

'הקש בדלת'

מבצע 'הקש בדלת' של האגודה נפתח עם הענקת תרומה מכובדת
מטעם העירייה ,והחברות העירוניות :החברה הכלכלית ,החברה
העירונית לתרבות ,נופש וספורט ,החברה לביטחון ותאגיד המים
מני"ב .תרומה זו מצטרפת למאות אלפי השקלים שנתרמו על ידי
תושבי העיר במהלך המבצע .במסגרת יום ההתרמה ,יצאו כ2,400-
תלמידי כיתות י' ברחבי העיר ,להתרים למען חולי הסרטן .אשתקד,
בית הספר גימנסיה גן נחום זכה בתואר בית הספר המצטיין לאחר
שגייס לא פחות מ ₪ 22,500במהלך מבצע 'הקש בדלת' .למקום השני
של אותה שנה ,הגיע בית הספר הגימנסיה הריאלית ולמקום השלישי
קריית החינוך אמירים .רות אברמוביץ' ,יו"ר הסניף ,הודתה לעיריית
ראשון לציון ,בהובלתו של מר דב צור ,ראש העיר ,על שיתוף הפעולה
המסור ,ולתושבי העיר על תרומתם ועזרתם .לדברי צור" :בכל פעם

הפנינג 'רצים בנחלה'

בנובמבר  2017נערך מרוץ והפנינג בריאות 'רצים בנחלה' ,בשכונת
הנחלה בראשון לציון .האירוע המוצלח שאורגן על ידי אגף הנוער
והצעירים בעירייה ,כלל מרוץ ,הפעלות ,דוכנים ומכירת שייקים .כל
ההכנסות מההפנינג הועברו לאגודה למלחמה בסרטן למען המשך
המאבק בסרטן .כיבד בנוכחותו :מר דורון אוזן ,המשנה לראש העיר
ומחזיק תיק הנוער והצעירים בעירייה.

סניף רחובות
'הקש בדלת'

מר רחמים מלול ,ראש העיר ,אשר פתח את המבצע בתרומה אישית.
לדברי מלול" :מאוד חשוב לפתוח את הלב והכיס .התרומות שמגייסים
ביום ההתרמה מוקדשות כולן למטרה נעלה וחשובה להפחתת
התחלואה והתמותה ממחלת הסרטן ולסיוע לחולים בחיי היום-יום".
מוטי ברק הודה לראש העיר על הסיוע וקרא לציבור התושבים לתרום
ביד רחבה על מנת להציל חיי אדם .בתי הספר שהצטיינו בהתנדבות
במהלך יום ההתרמה היו חטיבת הביניים דה שליט א' מרחובות ובית
הספר בן יהודה מנס ציונה.

באוקטובר  ,2017שבוע לפני פתיחת מבצע 'הקש בדלת' ,נפגשו נציגי
האגודה מסניף רחובות בהובלת מוטי ברק ,יו"ר הסניף הנהדר ,עם

אירוע בספורטק

ביוני  2017נערך בסניף הספורטק ברחובות ,ביוזמת מועדון  ,FTRאירוע
תחרויות כושר בהשתתפות הציבור הרחב .כל ההכנסות מהאירוע,
אשר התקיים במגרש הכדורגל במתחם ,הועברו כתרומה לאגודה.
סניף האגודה המקומי ,בהובלתו של מוטי ברק ,יו"ר הסניף ,הקים
במקום האירוע דוכן הסברה שכלל חוברות ועלונים בנושאי אורח
חיים בריא ,כגון 'חכם בשמש'®' ,נזקי עישון' ועוד .למעלה מ100-
משתתפים הגיעו לאירוע .תודה מיוחדת :איתן קטן ,מאמן כושר,
שיזם והפיק את ההפנינג.
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סניף אזורי רמת הגולן
קורס הכנה למתנדבי הסניף

ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה .תודות :מדרשת
הגולן על האירוח ,פירות הגולן ומרום גולן על תרומת הפירות ויקב
רמת הגולן קצרין על תרומת בקבוקי היין.

בספטמבר 2017הסתיים קורס הכשרה למתנדבים של האגודה במלחמה בסרטן
ממרחבי הגולן .הקורס נבנה על ידי אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון באגודה ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה ,בשיתוף
מועצה אזורית גולן ומועצה מקומית קצרין .הקורס כלל הכשרה
בנושאים שונים כגון' :זכויות החולה מול הממסד'' ,תפקידי המתנדבים
בליווי משפחות'' ,הסברה וקידום בריאות'' ,חשיבות ההקשבה וסגנונות
תקשורת שונים' ,ונושאים נוספים אשר הכינו את המתנדבים לפעילות
בשטח .בסיום ההכשרה ,הוקמו צוותי עבודה ומונו רכזים לכל צוות:
צוות ליווי משפחות ,צוות הסברה ,צוות הסעות חולים ,צוות התרמות,
וצוות 'חזקים ביחד' רמת הגולן.

מרכזי 'חזקים ביחד'

במהלך השנה ,הוקמו בגולן שני מרכזי 'חזקים ביחד בגולן' המציעים
פעילויות תמיכה ,מידע ,העשרה ופנאי לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם .הסניפים הוקמו במרכז קהילתי גולן בחיספין ובמתנ"ס
קהילתי קצרין .המרכזים מנוהלים על ידי שני רכזים שמונו מתוך
המתנדבים ,ופועלים בשיתופי פעולה עם המתנ"ס והמרכז הקהילתי.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה

בספטמבר  ,2017לקראת ראש השנה ,התכנסו מתנדבים ,חולים
ומחלימים מסניף רמת הגולן להרמת כוסית .האירוע ,שהתקיים
במדרשת הגולן בחיספין ,היה האירוע החברתי הראשון בסניף,
בהובלתן של מיכל נאור ,וורד משעלי ,רכזת הסניף ,שמובילות את
העשייה למעלה משנה .רונית ליבוביץ' ,נטורופתית ,מרכז רפואי לין,
העבירה בהתנדבות הרצאה מרתקת למשתתפים בנושא תזונה נכונה.
כיבדו בנוכחותן :אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה

סניף רמת השרון
'הקש בדלת'

אירוע התרמה למען האגודה

בטקס שהתקיים בבניין העירייה ,העניק מר אבי גרובר ,ראש העיר
רמת השרון סכום כסף כתרומה מטעם העירייה ,לפתיחת מבצע
'הקש בדלת' ה 57-בעיר .בטקס השתתפו :שירלי פאר יגרמן ,מנכ"ל
העירייה ,מירי ראודניץ' ,יו"ר הסניף הנמרצת ,צוות המתנדבים,
אורית לבון ,מנהלת מחלקת בתי ספר על יסודיים ,נציגי מועצות
התלמידים מהחטיבות ,מנהלות החטיבות ועוד .ראש העיר הודה
לכל המתנדבים על הפעילות המסורה למען העלאת המודעות.

במאי  2017נערך בשיתוף פעולה בין מתנדבי סניף רמת השרון של
האגודה לבין מועדון יאצק – מועדון יוצר תרבות ,מופע 'כטוב בעיניהם'
בהשתתפות 'הגדוד העיוורי' .המופע הפגיש בין ארבעה אומנים
עיוורים ושני אומנים רואים :נילי זיידל ,מאיר ברבי ,מרגלית טובי,
שמוליק דה פילוסוף ,גילה חסיד ,ועוזי רוזנבלט .קרוב ל 300-איש
פקדו את הערב המרגש ,שכל הכנסותיו הועברו כתרומה לאגודה.
כיבד בנוכחותו :מר אבי גרובר ,ראש העיר רמת השרון.
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ומכובדת לאגודה .בסיום המפגש ,ערכו נציגי האגודה סיור לאורחים
במעון ע"ש צ'ארלס קלור ובמשרדי האגודה.

במבצע עצמו ,השתתפו תלמידי שכבת ח' מחטיבות קלמן ועלומים
ברמת השרון .התלמידים פקדו את הבתים וגייסו תרומות לטובת
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם.

מפגש הוקרה

בנובמבר  2017נערך מפגש הוקרה למתנדבת מורן גדליה ,בבית
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .במפגש המיוחד ,השתתפו
מתנדבי סניף האגודה ברמת השרון ,בהובלתה של מירי ראודניץ' ,יו"ר
הסניף ,מירה לביא ,רכזת הסניף ,חווק'ה נבות ,יו"ר כבוד של הסניף,
נציגות ממחלקת החינוך :אורה לבון ואיימי חסון ,צילה דגון ,עיתונאית
מקומית ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,שיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט 'הקש בדלת' ויונית מגנזי,
רכזת מתנדבים ומחלקת סניפים באגודה .בפגישה הוענקה תעודת
עץ החיים למורן גלדיה ,אשר יצרה חיבור והשיגה תרומה משמעותית

סניף רעננה
'הקש בדלת'

ביום ההתרמה המסורתי ,יצאו מתנדבים ותלמידים מבתי הספר
השונים ברעננה לגייס תרומות ברחבי העיר .כשבוע לאחר מכן,
התקיים יום התרמה משלים בהובלת חניכי תנועות הנוער בעיר.
תודות :מיכל פורת ,רמ"ט המבצע מטעם עיריית רעננה ,עו"ד סימה פרי,
סגנית ראש העיר ולכל העוסקים במלאכה.

באוקטובר  2017התקיים טקס לציון פתיחת מבצע 'הקש בדלת',
בלשכת ראש העיר ,בהשתתפות מר זאב בילסקי ,ראש העיר
רעננה ,רונית וינטראוב ,סגנית ראש העיר ,אביחי רביב ,חבר
מועצת העיר הממונה על התרבות והפנאי ,פרי נתיב ,סמנכ"לית
העירייה ,ד"ר רותי נאור ,ראש האגף לשירותים חברתיים ,נורית דנינו,
ראש מנהל החינוך ,ודורון בכר ,מקדם ההתנדבות בעיריית רעננה.
מטעם האגודה נכחו אורה שני ,יו"ר הסניף היקרה ,ילי קרליך ,רכז
הסניף ,יאיר שני ,אחראי הקופות ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
הסניפים באגודה ורמ"ט 'הקש בדלת' .במהלך המפגש סקרו
הנוכחים את הפעילות המקיפה ועבודת הקודש שעושים מתנדבי
האגודה ,למען החולים במחלה ובני משפחותיהם.

סניף שערי תקווה
'הקש בדלת'
ציפי ערקובי ,המתנדבת
המסורה ,ממשיכה להוביל
את מבצע 'הקש בדלת'
בבית הספר רמון וביישובים
שערי תקווה ,עץ אפרים
וברקן .במסגרת המבצע,
פתחו תושבי האזור את
הלב ואת הכיס ותרמו
ביד רחבה למען המאבק
בסרטן.
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סניף תל אביב
פעילות הסניף

מתנדבי סניף תל אביב בריכוזה של יונית מגנזי ,רכזת מתנדבים וסניפים
באגודה ,מקיימים פעילות על בסיס יומי במחלקה האונקולוגית ,המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי .המתנדבים מגיעים למחלקה עם
עגלה עמוסה בכריכים ,עוגיות ושתייה חמה וקרה ומצליחים להעלות
חיוך על פניהם של החולים והצוות הרפואי במקום .בסניף פועלים
גם שני מתנדבים ותיקים :יוסף ויסלר ויעקב רהיכרט ,אשר מסייעים
לצוות הרפואי בעבודות משרדיות במחלקה .בשנת  2017גייסה יונית
מתנדבים נוספים לסניף ובכך פעילות החלוקה עלתה בהדרגה.

פורים

מסיבת חנוכה במעון

במרץ  2017הגיעו מתנדבי סניף תל אביב ,בהובלת יונית מגנזי ,רכזת
המתנדבים והסניפים באגודה ,אל המחלקה האונקולוגית במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי .המתנדבים חילקו משלוחי מנות
ושמחו את המטופלים והצוות הרפואי במחלקה.

בדצמבר  ,2017במסגרת ימי החנוכה ,התקיימה מסיבת חג בהשתתפות
סניף תל אביב והמעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים .המסיבה כללה
הדלקת נרות ,חלוקת סופגניות והופעה של אלי שוורץ ,ששר וניגן
שירי ארץ ישראל .יונית מגנזי ,רכזת המתנדבים והסניפים באגודה,
הייתה אחראית על ארגון המסיבה ,ובנוסף חילקה שי לדיירי המעון,
לפני חזרתם לביתם בסוף השבוע .תודות :צוות המעון – רומא לוריא,
טובה פרידמן והאחיות.

פעילות חנוכה במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

לקראת חג החנוכה ,חברת הנדל"ן  OK Leadersבהובלת עו"ד ירום הלוי
והמנכ"ל אורטל קינן ,תרמה חבילות נרות לחולים במחלקה האונקולוגית
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי .המטופלים שקיבלו את הנרות
ע"י מתנדבי סניף תל אביב ,הודו למתנדבים ולחברה על היוזמה
הברוכה שהצליחה להאיר להם את חג החנוכה.
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פעילויות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית
על פעילות סניפי החברה הערבית של האגודה למלחמה בסרטן אחראי פאתן ג'טאס .בנוסף לפעילות הסניפים ,החברה הערבית מקיימת ימי
עיון רבים ומפגשי הסברה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם ,וכן לכלל האוכלוסייה דוברת הערבית .האגודה למלחמה בסרטן מפעילה אתר
אינטרנט בשפה הערבית ,המתעדכן בקביעות על ידי פאתן ג'טאס ,בפעילויות השונות ובמידע הרלבנטי לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם,
כמו גם לציבור הרחב דובר השפה הערבית .בנוסף ,פועל קו 'טלמידע'® המעניק את כל המידע והסיוע לפונים בשפתם.1-800-36-36-55 :

פעילות סניף סכנין

הערבית ועבלה מוסא ,לשעבר מנהלת בית ספר ,שהרצתה בנושא
'תזונה ואורח חיים בריא' .במקום נמכרו מבחר עבודות יד כתרומה
לפעילות האגודה .במהלך השנה ,מתקיימת במקום פעילות של
קבוצות תמיכה למתמודדות עם סרטן ,ביוזמתה של עו"ס פאתנה חנא,
רכזת סניף ראמה.

סניף סכנין של
האגודה למלחמה בסרטן,
בהובלתו של תאופיק חלאילה,
רכז הסניף ,מקיים לאורך השנה
פעילות ענפה יחד עם החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם.
הפעילות מתקיימת הודות לתמיכה
מקומית מצד הקהילה .בשנת
 ,2017יצאו מתנדבי הסניף יחד
עם החולים ובני משפחותיהם
לטיולים באילת ובמרמריס.
בנוסף ,נערך ערב תמיכה חגיגי
למען האגודה ועוד.

יום בריאות

פעילות סניף ראמה

יום עיון לנשים בנושא 'גילוי מוקדם'

ימי עיון ,טיולים ואירועים

במרץ  2017נערך במתנ"ס כסייפה ,יום בריאות בנושא 'גילוי מוקדם'
בו השתתפו קרוב ל 50נשים מכסייפה .באירוע הועברו הרצאות ע"י
הייג'ר אבו שארב ,רכזת החברה הערבית בדרום ,ד"ר חליל אבו שולדום,
מנהל מרפאת כללית וחני דביר ,מנהלת הסיעוד במרפאת כללית.

במרץ  2017נערך במתנ"ס ערוער ,יום עיון לנשים לרגל יום האם.
באירוע הועברה הרצאה בנושא 'גילוי מוקדם' ע"י הייג'ר אבו שארב,
רכזת החברה הערבית בדרום .בנוסף ,התקיימה פעילות חווייתית
משותפת לילדים ולאימהות .כיבד בנוכחותו :טאלב אבו ערער ,ראש
מועצת ערוער.

השנה התקיים בראמה ערב מיוחד בנושא 'חינוך לבריאות' ביוזמת
תנועת נשים דמוקרטיות ומרכז תרבות ע"ש חנא מויס .האירוע כלל
שתי הרצאות מפי פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה

יום עיון בנושא 'סרטן הריאה והמעי הגס'

במאי  2017נערך באולמי סינמאנא בנצרת יום עיון בנושא 'התמודדות
עם סרטן הריאה והמעי הגס' ,בהנחיית פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
האגודה בחברה הערבית .התקיימו הרצאות בנושאים 'חידושים בטיפול
בסרטן ריאה'' ,סרטן מעי גס ,בין הכירורגיה לגילוי מוקדם'' ,סרטן מעי
גס טיפול מונע וטיפול במחלה גרורתי'' ,החברה הערבית בין עישון
וזיהום סביבתי'' ,טיפולים וחידושים בקרינה בסרטן ריאה'' ,טלימידע'®
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מבצע 'הקש בדלת' בחברה הערבית בדרום

ו'טלתמיכה'®  -ליווי והכוונה' וסדנת צ'י קונג .הרצו בהתנדבות:
פרופ' אוסאמה אבו חאתום ,ד"ר סאלם בלאן ,ד"ר היית'ם נסראללה,
עו"ס אלאא חכארשה עיסא ,ד"ר עבד אגבריה וחני שלם ,מדריכת צ'י
קונג .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

גם השנה ,בתי ספר רבים בחברה הערבית המשיכו לתמוך ביום
ההתרמה המסורתי 'הקש בדלת' .במבצע ה 57-במספר ,נרשמה
היענות גדולה של בתי הספר להשתתף ולקחת חלק בהתרמה.
התקיימו יוזמות של תלמידים בקהילה ופעילויות יצירתיות נוספות.
קרוב למחצית מבתי הספר בחברה הערבית בישראל השתתפו
בהתרמות 'הקש בדלת' ,בשילוב למעלה
מאלף הרצאות הסברה שהועברו לתלמידים
במסגרת בית הספר.
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה
בחברה הערבית ,וכל צוות החברה
הערבית באגודה הודו לבתי הספר,
המורים ,התלמידים ,ולציבור הרחב על
הושטת היד במהלך המבצע.

יום כיף בגן הזואולוגי

באפריל  2017התקיים יום כיף למשפחות המתמודדות עם מחלת
הסרטן בנגב  – zooהגן הזואולוגי בבאר שבע .בנוסף ,התקיים מופע
קסמים עם הקוסם אלקנה חמואל .יום הכיף אורגן ע"י סניף החברה
הערבית בדרום בשיתוף סניף באר שבע .ליום זה ,נתרם כיבוד
לבוקר ,ארוחות צהריים ,פירות ובקבוקי שתייה באדיבות בתי העסק
קייטרינג מעדנות ומחסני השוק  -סניף שכונת ט' בבאר שבע .תודות:
הייג'ר אבו שארב ,רכזת החברה הערבית בדרום ,יעל קוזיול ,רכזת
סניף באר שבע ורותם סלמי ,מתנדבת סניף באר שבע.

יום עיון בנושא 'התמודדות עם סרטן השד'

באוקטובר  2017נערך באולמי סינמאנא בנצרת יום עיון בנושא
'התמודדות עם סרטן השד' ,לרגל חודש המודעות הבינלאומי ,בהנחיית
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית .הרצו בהתנדבות:
ד"ר רימון מנסה ,ד"ר סמיח יוסף ,איב ח'ורי ,דיאטנית ,ד"ר סלמא אבו פול,
עו"ס חנאן קאסם עבד אלהאדי ,ד"ר סאלם בלאן ,ג'ורג' עסלי ,מדריך
פעילות גופנית והסטנדאפיסטיות רנין בשאראת וחנאן חלו.

סיכום מבצע 'הקש בדלת' בחברה הערבית

בדצמבר  2017נערך טקס סיכום 'הקש בדלת' ,יחד עם עיריית
רהט ,בשיתוף פעולה עם מנהל המתנ״ס בנוכחות מנהלי
ורכזי בתי הספר ,יחד עם התלמידים שהשתתפו במבצע
ההתרמה השנתי .ברכו :הייג'ר אבו שארב ,רכזת פעילות
האגודה בחברה הערבית בדרום ,פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית ,ד"ר עלי אלהוזייל,
אחראי על תיק חינוך בעיריית רהט ,טאלב אבו חמאד ,מפקח
שרותי מנהל חברה ונוער ופואד אלזיאדנה ,מנהל מתנ"ס רהט.
מנהל מחלקת הנוער במתנ"ס תרם קטע אומנותי בהשתתפות
להקת הצעירים של המתנ"ס בהובלתו של סלים אלקרינאוי.
בסיום הטקס ,הוכרז כי בית הספר עומר בן אלחטאב זכה
בתואר בית הספר המצטיין .במעמד זה ,חולקו תעודות הערכה
לבתי הספר הנוספים שנטלו חלק במבצע ההתרמה השנתי.

יום עיון 'משלבים ידיים במאבק בסרטן'

בנובמבר  2017נערך באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע ,יום עיון
שאורגן ע"י סניף החברה הערבית בדרום ,בהנחיית פאתן ג'טאס,
מנהל סניפי החברה הערבית באגודה .בירכו :מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ' עמוס כץ ,דיקן הפקולטה למדעי
הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון ,פרופ' נדב דוידוביץ' ,מנהל בית הספר
לבריאות הציבור ,אוניברסיטת בן גוריון וד"ר נעים אבו פריחה ,יו"ר
אגודת הרופאים בנגב .הועברו הרצאות בנושאים' :אפידמיולוגיה
של סרטן בארץ ובעולם'' ,טיפול בסרטן'' ,קשיים וחסמים שהחולה
מתמודד איתם'' ,גילוי מוקדם וטיפול פליאטיבי' ו'עישון בחברה הערבית'.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אחמד כבהא ,פרופ' ניר פלד ,יסמין אלהוזייל,
פרופ' פסח שוורצמן וד"ר ניהאיה דאוד.
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הסברה וקידום בריאות
אלפי פעילויות הסברה מגוונות מועברות במסגרות שונות ,בהן
מוסדות חינוך כגון בתי ספר ,גני ילדים ,קייטנות ומתנ"סים ,וכן חברות
וארגונים כגון מקומות עבודה ,קופות חולים ,בסיסי צה"ל ,סניפי
האגודה למלחמה בסרטן ועוד.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בתחומי
ההסברה וקידום הבריאות ומקיימת מגוון פעילויות הסברה להעלאת
המודעות להפחתת הסיכון לחלות בסרטן ולאבחון מוקדם .בין היתר,
האגודה מספקת מידע בנושאים כגון נזקי עישון ,חשיפה מבוקרת
לשמש ואימוץ אורח חיים בריא הכולל :הימנעות מהשמנה ,הקפדה
על תזונה נכונה ,ביצוע פעילות גופנית והגבלת צריכת אלכוהול.

האגודה למלחמה בסרטן מפעילה את ה'טלמידע'® ,מוקד טלפוני
המאויש במתנדבים מסורים הנותנים מענה מקצועי למאות שיחות
בחודש בעברית ,ערבית ורוסית .במסגרת השירות ניתן לקבל מידע
בכל הקשור לדרכי מניעת מחלות הסרטן ,אבחונן המוקדם ,הטיפול,
השיקום וזכויות החולים .שירות נוסף הוא מרכז המידע של האגודה,
המאויש במידעניות האמונות על ספרות מקצועית עכשווית ומקושרות
למאגרי מידע עדכניים בארץ ובעולם (מידע נוסף על פעילויות האגודה
בתחומים אלה בהמשך הפרק).

פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן כוללת כתיבה ,עדכון
והפקה של חומרי הסברה ,המופצים ללא תשלום במאות אלפי עותקים
בשנה בעברית ,בערבית וברוסית .כמו כן ,האגודה יוצאת במסעות
הסברה ,תוך שימוש מושכל באמצעי התקשורת ,והתאמת מסרים
למגזרים מיוחדים באוכלוסייה ובאזורי פריפריה גיאוגרפית ותרבותית,
וארגון אירועים כמו ימי עיון ,סדנאות הדרכה ,והרצאות מקצועיות.

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

המאבק בעישון
'היום הבינלאומי ללא עישון' 2017

וגמילה מעישון ,מועצות מקומיות ,המיזם למיגור העישון ,ועוד .השנה
הפיצה הקואליציה ערכת מסרים ועובדות בנושא 'טבק  -איום
על עתידנו' .הערכה ,כמו גם רול-אפים ומדבקות ,הופצו לשימוש
ברשויות מקומיות ,תנועות נוער ,ארגונים וחברות  -במטרה לקיים
פעילות הסברתית וחינוכית רחבה ,בנושאי נזקי העישון והדרכים
להפסקת עישון.
בעקבות ההכרזה של ארגון הבריאות העולמי על הנושא המרכזי
'טבק  -איום על עתידנו' ,הודגש השנה הקשר שבין טבק ופיתוח
בר-קיימא :מעבר להצלת נפשות וצמצום אי השוויון בבריאות,
המאמצים למאבק כולל בטבק ,כוללים גם את המאבק בהשפעות
הסביבתיות השליליות של גידול הטבק ,תעשייתו ,הסחר והשימוש
בו .יישום אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי  -ה ,FCTC-עשוי
לשבור את מעגל העוני ,לתרום לחיסול הרעב ,לקדם את החקלאות
המקיימת ואת הצמיחה הכלכלית ולהיאבק בשינויי האקלים .העלאת
המיסוי על מוצרי הטבק יכולה לשמש לכיסוי הוצאות בריאות ושאר
תוכניות פיתוח של הממשלה.
מסר נוסף שהועבר ב'יום הבינלאומי ללא עישון' הדגיש שלא רק
למדינות יש את היכולת להיאבק בטבק אלא גם אנשים פרטיים
יכולים לקחת במאבק ,ולהגשים את השאיפה לעולם נקי מטבק.

'היום הבינלאומי ללא עישון' מצוין ברחבי העולם ב .31.5-יום זה מתקיים
ביוזמת ארגון הבריאות העולמי ( ,)WHOבמטרה להעלות על סדר
היום העולמי את המאבק בטבק והיקף נזקי העישון ,בשילוב הגברת
המודעות הציבורית לחשיבות מניעת העישון למען עתידנו .ביום זה,
קוראת האגודה למעשנים לנצל את התאריך המיוחד ולהיגמל מההרגל
הממכר והמזיק .ב'יום הבינלאומי ללא עישון' מקיימת האגודה מגוון
פעילויות הסברה ,שמטרתן להניע צעירים ומבוגרים כאחד לעמוד
על זכותם לאוויר נקי ולחיים בריאים.
בשנת  2017מיקד ארגון הבריאות העולמי את המאבק בטבק לנושא
האיום על פיתוח בר קיימא.

פעילות במסגרת קואליציית הארגונים העוסקים
במאבק בעישון

קואליציית הארגונים שעוסקים במאבק עישון החלה לפעול בשנה
שעברה ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן וד"ר מילכה דונחין ,יו"ר
רשת ערים בריאות של מרכז השלטון המקומי .חברים בקואליציה:
נציגי משרד הבריאות ,משרד החינוך ,ההסתדרות הרפואית ,קופות
החולים ,המועצה הלאומית למניעת עישון ,החברה הרפואית למניעה
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כחצי מיליון צפיות ביוטיוב .למיוזיקלי הועלו למעלה מ 3,500קליפים
שצילמו הילדים על רקע השיר ,וקיבלו במצטבר מאות אלפי לייקים,
וזאת בתוך כשבועיים בלבד מאז התחיל הקמפיין .כתבת 'מאחורי
הקלעים' של הקליפ זכתה ל 76,000צפיות.

האנשים יכולים להתחייב לא להשתמש כלל במוצרי טבק .אלה
המשתמשים יכולים להפסיק מנהג זה ,או לבקש עזרה לשם כך,
ובכך יסייעו לשמירה על בריאותם ובריאות הנחשפים לעישון כפוי,
כולל ילדים ,שאר בני המשפחה וחברים .הכסף אשר לא יבוזבז
על טבק יוכל לשמש לצרכים חיוניים ,כמו קניית מזון בריא ,שירותי
בריאות ושירותי חינוך.
בין הפעילויות שהתקיימו במסגרת המאבק בעישון:
•פעילות בבתי הספר  -החלפת מנגינת היציאה להפסקות בבתי הספר
לשיר 'מעשנים  -לי זה לא מתאים' של האגודה למלחמה בסרטן.
הפעילות משותפת עם שפ"י ,משרד החינוך.
•פעילות ברשויות המקומיות  -במסגרת 'היום הבינלאומי ללא עישון'
התקיימו פעילויות ,הפנינג ,ודוכנים עירוניים בערים אום אל פאחם,
באר שבע ,הרצליה ,כפר סבא ,מעלות תרשיחא ,רמלה ,רמת גן,
מבשרת ציון ,גן יבנה ועוד.
•פעילות בכנסת ישראל  -בתאריך  11.7צוין יום מיוחד בכנסת:
'ישראל בריאה ללא עישון' .היום כלל דיונים בוועדות הכנסת ,כנס
בנושא 'דור ללא עישון' והשתתפות במליאה.
 דיון בוועדת הכלכלה – הדיון עסק בנושא 'איסור פרסום ושיווקשל מוצרי טבק'.
 דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה  -בקשה לחוות דעת מבקרהמדינה בנושא :אי יישום התוכנית הממשלתית למניעת עישון.
 דיון מיוחד משותף של ועדת העבודה הרווחה והבריאות והוועדהלמאבק בנגע הסמים התקיים ב.19.7

האגודה למלחמה בסרטן בפנייה למנכ"ל רשת:
"מעבר האח הגדול לרשת  -הזדמנות לתכנית
ללא עישון'"
בעקבות מעבר תכנית הריאליטי הפופולרית האח הגדול
לרשת ,פנתה האגודה למנכ"ל זכיינית השידור" :נצלו
הזדמנות זו של עיצוב מחדש של פורמט התוכנית ותפעלו
ליצירת פורמט של תוכנית מצליחה ללא עישון ,התנהגות
המהווה פרסומת של ממש להרגל הקטלני שגובה מחיר
חיי אדם כה גבוה בישראל".
מרשת ענו בתגובה כי הרעיון הועבר למנכ"ל אנדמול ישראל
(מפיקי התכנית האחראים על הפורמט) ולבמאי הראשי של
התכנית" .נשמח להיות בקשר אחרי שנראה את התקדמות
ההפקה" ,נכתב במכתב התשובה.
אנו תקווה כי הנושא אכן יוטמע בגרסת רשת לאח הגדול
ונמשיך לעקוב.

האגודה למלחמה בסרטן בקמפיין ראשון באפליקציית
מיוזיקלי ,עם כוכבי ערוץ הילדים:
'מעשנים  -לי זה לא מתאים'

מחקרים הוכיחו כי קמפיינים בתקשורת יכולים להשפיע על נורמות
חברתיות נגד השימוש בטבק ולהפחית את שיעורי העישון .במטרה
למנוע התחלת עישון בקרב בני נוער ,וכדי לחזק את הנורמה שלעשן זה
לא " ,"Inחברה האגודה למלחמה בסרטן לכוכבי ערוץ הילדים ומובילי
רשת ,לקמפיין באפליקציית מיוזיקלי הפופולרית בקרב ילדים ונוער.
השיר 'מעשנים  -לי זה לא מתאים' ,של האגודה וערוץ הילדים,
שכבר צבר למעלה ממיליון צפיות ברשת ,זכה לחידוש משודרג
עם כוכבי ערוץ הילדים :אלין כהן ,בן קיפריס ,לירון רביבו ,עודד פז,
עמר חזן וקים אזולאי .בקליפ שרו הכוכבים יחד עם כל ילדי ישראל:
'לעשן  -זה פשוט לא מתאים!' .הקליפ שודר בכל הפלטפורמות
הדיגיטליות של ערוץ הילדים ובעמודים האישיים של כוכבי הקליפ
ברשתות החברתיות השונות.
ילדים ובני הנוער הוזמנו להעלות קטע ליפסינג של השיר באפליקציית
מיוזיקלי או לאתר הייעודי לקמפיין שבערוץ הילדים ,והשתתפו
בתחרות לבחירת הביצוע המוצלח ביותר.
הקליפ זכה לחשיפה רחבה בטלוויזיה וברשתות החברתיות עם

קמפיין הסברה

מסע ההסברה יצא לדרך בשבוע בו צוין 'היום הבינלאומי ללא עישון',
תוך שימוש באמצעי מדיה שונים :טלוויזיה ,דיגיטל ,עיתונות (עברית,
רוסית וערבית) ורדיו .על מנת להגיע לקהל היעד של חיילים (שרבים
מהם מתחילים לעשן במהלך שירותם הצבאי) ,פרסמה האגודה
כרזות המכוונות לקהל יעד צעיר ,בכוורות שבעשרות מבסיסי צה"ל
(לשעבר שקמיות).
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תכנית 'סמס הפסק'
בשפה הערבית

התחרות השנתית של בתי הספר בנושא מניעת עישון
ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל

במרץ  2017הושקה תכנית 'סמס הפסק' לגמילה מעישון בעזרת
מסרונים לטלפון הנייד בשפה הערבית .התוכנית נערכת בשיתוף
האוניברסיטה העברית והדסה ,משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן.
את התוכנית מרכזת היבה שחאדה ,סטודנטית לרפואה ולבריאות
הציבור ,האוניברסיטה העברית והדסה.
על מנת להתאים את המסרונים לשפה הערבית ולחברה הערבית
בישראל ,בוצעו בתוכנית התאמות שנערכו על ידי מעשנים ומומחים
לגמילה מעישון מהחברה הערבית.
ההתאמות כללו בין היתר הרחבת ההתייחסות לשימוש בנרגילה
והוספת שיטות מקובלות להתמודדות עם אכילה במקום עישון .כמו
כן ,המסרונים כתובים בערבית מדוברת ,למעט מילות קוד ומושגים
רפואיים הכתובים בערבית ספרותית.
התוכנית ,בהובלתו של ד"ר חגי לוין ,מביה"ס לבריאות הציבור,
האוניברסיטה העברית והדסה ,משתמשת במערכת מסרונים לטלפון
הנייד ככלי לגמילה מעישון.
לאחר ההרשמה ,שמתבצעת דרך אתר האינטרנט של האגודה,
מתבקשים המשתתפים לקבוע תאריך יעד להפסקת עישון .בהמשך,
המשתתף מקבל הודעות טקסט לטלפון הנייד שמכיל תכנים המסייעים
בשלבים השונים של הגמילה מעישון ואשר הינן מסונכרנות עם
תאריך הגמילה אותו קבע.
"התוכנית פותחה במיוחד עבור המעשן הישראלי ועל בסיסה התאמנו
תכנית בשפה הערבית .במחקרים מבוקרים בעולם נמצא כי שימוש
במסרונים בתהליך מכפיל את סיכויי הגמילה בהשוואה למי שמפסיקים
לעשן לבד" אמר ד"ר לוין.
הפיילוט בשפה הערבית מתקיים לאחר שני פיילוטים מוצלחים :אחד
בשפה העברית לאוכלוסייה הכללית שנערך בשנת  2015ופיילוט
נוסף שיועד לחיילים ונערך בשנת .2016

התחרות המסורתית למניעת עישון ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל ,נערכת מדי
שנה בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן ,שפ"י  -שירות פסיכולוגי ייעוצי של משרד
החינוך ,משרד הבריאות והליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל.
ד"ר מרקוס ז"ל ,ששימש כיו"ר הליגה למחלות ריאה ,פעל רבות
בתחום מניעת עישון וגמילה ויזם את הפעילות והתחרות בבתי הספר.
שלב הגמר בתחרות התקיים השנה בתאריך  .5.6.2017לשלב
זה ,המהווה נקודת שיא לעשייה בנושא מניעת עישון וכישורי חיים
בעשרות בתי ספר בישראל ,העפילו  6בתי ספר שהציגו פרויקטים
בנושא המאבק בעישון.
בתי הספר הפגינו יצירתיות רבה ,והציגו את נושא המאבק בעישון
באמצעות הצגות ,קליפים ,עבודות ,מיזמים ומיצגים בנושא מניעת
עישון.
בסיום התצוגה ולאחר התייעצות של חבר השופטים ,הוחלט על זכייתם
במקום ה 1-של בתי הספר נווה במדבר מבאר שבע ,בקטגוריית
בתי הספר היסודיים ובית הספר אלשורוק מטמרה ,בקטגוריית בתי
הספר העל-יסודיים .בני משפחת מרקוס העניקו לתלמידים ולצוות
החינוכי את הפרס.

עידוד אכיפת החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים

האגודה נותנת לציבור מענה והדרכה בנושא החוק האוסר על עישון
במקומות ציבוריים והחוק להגבלת הפרסום והשיווק של מוצרי טבק.
לאור הפניות הרבות שהתקבלו ,פנתה האגודה לרשויות מקומיות
שונות והתריעה על מקומות שבהם החוק מופר ,בשיתוף פעולה עם
יחידת האכיפה במשרד הבריאות.

פעילות הסברה בבתי הספר

חקיקה

האגודה למלחמה בסרטן מקיימת פעילות שנתית ענפה בבתי
הספר בנושא 'מניעת עישון' לאורך כל ימות השנה .למעלה מ1,000-
הרצאות בתחום ניתנות על-ידי מדריכים מקצועיים ,שמנחים עשרות
אלפי התלמידים להיות מובילי דעה ,שישפיעו על הסביבה המקיפה
אותם  -חברים ומשפחה  -להימנע מעישון.

ח"כ תמר זנדברג ,יו"ר הוועדה המיוחדת לקידום המאבק בנגעי הסמים
והאלכוהול ,התגייסה לנושא המאבק בטבק .האגודה למלחמה בסרטן
יחד עם ההסתדרות הרפואית בישראל ,איגוד רופאי בריאות הציבור,
החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון והמועצה הישראלית
למניעת עישון ,יזמו והשתתפו בדיונים שונים בנושא הטבק ,ביניהם:
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מחקרים מראים כי החשיפה לניקוטין בגיל ההתבגרות גורמת
לשינוי מבני קבוע במוח שאף מעלה את הסיכון להתמכרות
לסמים אחרים.

שיווק ופרסום מוצרי טבק בישראל ,עישון בחברה הערבית ,התמודדות
עם תופעות העישון בצה"ל ועוד .לדיונים הוכנו ניירות עמדה ובהם
תוכניות אסטרטגיות מוכחות להפחתת שיעורי העישון .ניירות העמדה
מפורסמים באתר האגודה ובאתר הוועדה בכנסת .אנו תקווה כי
הפעילות והמאמצים המצטברים יישאו פרי ויעודדו חקיקה נוספת
ואכיפת חוקים שהוכחו כיעילים במאבק בטבק.

מטרת החוק המגביל מכירת מוצרי טבק לבני  21ומעלה ,היא הפחתת
העישון והשימוש בטבק ונזקיו העצומים לפרט ולחברה.
מחקרים אפידמיולוגיים הראו כי שמונים אחוז מהמעשנים התחילו
לעשן לפני גיל  20ו 90%-מהרוכשים סיגריות להפצה לקטינים הם
מתחת לגיל .21

נייר עמדה לוועדת השרים לענייני חקיקה בנושא
הגבלת מכירת מוצרי טבק לבני נוער

איגוד רופאי בריאות הציבור ,החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון
והאגודה למלחמה בסרטן שיגרו ב 29.11.2017-נייר עמדה מקצועי לוועדת
השרים לענייני חקיקה של ממשלת ישראל בנושא הגבלת מכירת
מוצרי טבק לבני  21ומעלה .נייר העמדה הוגש לקראת דיון הוועדה
בהצעת החוק להעלאת גיל איסור מכירת מוצרי טבק אשר הוגשה על
ידי ח"כ יהודה גליק ,עליה חתמו כ 20-חברי כנסת מכל סיעות הבית.
בנייר העמדה אשר כלל עובדות מדעיות והוכחות מחקריות ,התריעו
איגוד רופאי בריאות הציבור ,החברה הרפואית למניעה ולגמילה
מעישון והאגודה למלחמה בסרטן כי נדרשת הגנה על בני נוער מפני
חשיפה מוקדמת למוצרי טבק וניקוטין.
ניקוטין הוא חומר ממכר ביותר והשפעתו על המוח של מתבגרים
וצעירים יכולה להוביל לא רק להתמכרות ,אלא גם להפרעות קשב
ולמידה ,אימפולסיביות והפרעות במצבי רוח.

נתונים אלה מצביעים על כך שהעלאת גיל המכירה ל 21-יכולה
למעשה לחסל את יכולתם של קטינים לרכוש סיגריות או לבקש
מתלמידי תיכון אחרים לרכוש עבורם ,מה שמגדיל באופן משמעותי
את מחסומי הגישה.
יתרה מכך ,התפתחות המוח הוא תהליך שנמשך מהינקות ועד שנות
העשרים המאוחרות .מחקרים הוכיחו כי לחשיפה לניקוטין בגיל
ההתבגרות יכולת להשפיע ישירות על מבנה המוח לטווח הארוך
ולהעלות את הסיכון להתמכרויות אחרות עקב כך ,ובייחוד קוקאין.
העלאת גיל המכירה ל 21-תורמת להפחתת החשיפה של מתבגרים
בשלבים הקריטיים של התפתחות המוח .צעד זה גם ישלים ויחזק את
המאבק בנגע העישון בצה"ל שמוביל הרמטכ"ל רא"ל גדי איזנקוט.

פעילות האגודה להחלת רגולציה על מוצרי טבק חדשים
מוצר  IQOSהמשווק בישראל

זה גם ליועץ המשפטי לממשלה להבהיר כי מדובר במוצר טבק
לכל דבר ועניין .בתאריך ה 2-באפריל ,הגיב המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה לפניה והודיע כי "הוחלט להחיל על המוצר  IQOSאת
ההוראות החלות על 'עישון' ועל 'מוצרי טבק' ולראות בו כמוצק
טבק לכל דבר ועניין".
האגודה למלחמה בסרטן ,איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
והחברה למניעה ולגמילה מעישון של ההסתדרות הרפואית ,מסרו
בתגובה משותפת כי "הם מברכים על ההודעה של עו"ד רז נזרי,
שתשים סוף לשיווק הפרוץ של מוצר הטבק  IQOSבישראל".
עם זאת ,המלאכה עוד מרובה .ביוני  ,2017פנתה האגודה יחד עם
החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון ואיגוד רופאי בריאות
הציבור בישראל בהסתדרות הרפואית ,רשת ערים בריאות והמועצה
הישראלית למניעת עישון ,לשר האוצר בבקשה לפגישה דחופה
בנושא השוואת המיסוי על כל מוצרי הטבק ,כולל  .IQOSהעלאת
מחירים הוכחה כיעילה ביותר בהפחתת שיעורי העישון .האגודה
אף הגישה תלונות למשרד הבריאות וגופים נוספים כנגד מסע
השיווק האגרסיבי והמטעה של חברת 'פיליפ מוריס'.

האגודה למלחמה בסרטן ,החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון
ואיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל בהסתדרות הרפואית חברו
בינואר  2017למאבק משותף לאחר שחברת 'פיליפ מוריס' החלה
בצעדי שיווק אגרסיביים להחדרתו לארץ של מוצר טבק חדש ,תחת
השם  ,IQOSללא כל מגבלה שהיא.
בשלב ראשון התבצעה פניה לעו"ד מירה היבנר הראל ,היועצת
המשפטית של משרד הבריאות ,בבקשה לפעול בדחיפות על מנת
להחיל את כל המגבלות החוקיות על המוצר ,בכל הנוגע לפרסום
ושיווק" :לא יתכן שתושבי מדינת ישראל יהפכו ל'עכברי מעבדה'
שעליהם ייערך ניסוי ענק .אנו עלולים למצוא את עצמנו נסוגים
לאחור ומבטלים את כל הישגי מדינת ישראל בתחום המלחמה
בעישון בעשורים האחרונים" נכתב .במקביל לדיונים בכנסת בנושא
ולפניה נוספת ,פרסם דובר משרד הבריאות במרץ  ,2017כי המשרד
ממתין להכרעת ה FDA-בנושא.
בהמשך ,הוגשה עתירה לבג"ץ מצד העמותה לדמוקרטיה מתקדמת
כנגד שר הבריאות הרב יעקב ליצמן וחברת הטבק פיליפ מוריס,
בדרישה לצו ביניים שיחיל את חוקי העישון גם על מוצר זה.
האגודה למלחמה בסרטן יחד עם ההסתדרות הרפואית ,פנו בשלב

ממשיכים במאבק בנגע העישון הממכר והממית.
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הסברה וקידום בריאות

 Prevent20קואליציית הארגונים למלחמה בטבק
על ידי העלאת מסים ,לאחר שהוכח כי יותר מ 20%-ממקרי
המוות בעולם נובעים משימוש במוצרי טבק.
האגודה למלחמה בסרטן הוזמנה להשתתף במפגש ההקמה
במהלך הכינוס ,ובהמשך חתמה פורמלית על ההצטרפות
לקואליציה .להובלת היוזמה חברו מוסד הסרטן הלאומי
האמריקאי (ה ,)NCI-האגודה למלחמה בסרטן בנורבגיה והאגודה
האמריקאית למלחמה בסרטן (.)ACS

בכינוס של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה )UICC-שנערך בנובמבר
 ,2016נוצרה קואליציה של ארגוני סרטן ששמה ,Prevent20
שנועדה להדגיש את חשיבות המיסוי על מוצרי טבק ,על מנת
להפחית את שיעור העישון ברמה הגלובלית ובכך להביא
למניעת סרטן.
מטרת הקואליציה היא שכנוע ממשלות להפחית תמותה מסרטן

שבוע המודעות לסרטן העור
בין התאריכים  12.6-18.6התקיים שבוע המודעות למניעת סרטן העור
ואבחונו המוקדם .האגודה למלחמה בסרטן יזמה את שבוע העור
לפני למעלה מ 20-שנה ,והוא מתקיים בשיתוף כל קופות החולים.
במהלך שבוע המודעות נפתחו בסניפי קופות החולים ברחבי הארץ
מאות תחנות לבדיקה חינם של נגעים בעור.

כרזות ומדבקות ואלפי הרצאות ופעילויות הסברה וקידום בריאות
מגיל גן ולכל הגילאים.
במסגרת שבוע העור  ,2017האגודה חידדה את המסרים של 'חכם
בשמש'® תוך התמקדות בפעילויות בשגרת היום-יום ולא רק בבילוי
בים ובבריכה ,כגון פעילויות בגן השעשועים ,יציאה לטיולים ועוד.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן" :הודות למאמצי ההסברה
המתמשכים של האגודה למלחמה בסרטן להעלאת המודעות ,רואים
עלייה עקבית בשלב הגילוי המוקדם .בהתאם לכך ,ויחד עם שיפור
דרכי הטיפול ,חלה עלייה גם בשיעורי ההישרדות .היו חכמים בשמש
וקבעו תור לבדיקה".

קמפיין הסברה
האגודה למלחמה בסרטן ליוותה את שבוע המודעות בקמפיין הסברה
מקיף באמצעי התקשורת השונים ,במקביל לאתר האינטרנט ועמוד
הפייסבוק של האגודה .הציבור נקרא לזהות נגעים חשודים ,לפנות
לרופא העור ולבצע בדיקה לגילוי מוקדם.
בהודעה לעיתונות שפרסמה האגודה
במסגרת שבוע המודעות למניעת סרטן
העור וגילויו המוקדם ,פורסמו נתונים
חדשים מדו"ח רישום הסרטן הלאומי
של משרד הבריאות :שיעורי הריפוי
עלו ל 88%-בגברים ו 91%-בנשים .עוד
ע"פ הנתונים ,כשליש מהמאובחנים
מתגלים בשלב הממוקד  -המוקדם מאוד,
המאפשר ריפוי של למעלה מ .90%-ילידי
ישראל מובילים באבחנה בשלב מוקדם זה ,והחשוב מכל :ישראל
ירדה מהמקום ה 3-אחרי אוסטרליה וניו זילנד ,מבין  20המדינות
המובילות במספר החולים המאובחנים מדי שנה ,למקום ה13-
בגברים וה 20-בנשים.
®
האגודה ממשיכה להפיץ את מסרי 'חכם בשמש' במגוון דרכים,
בהן :קמפיינים באמצעי התקשורת השונים ,כולל קמפיין ייעודי
לילדים בערוצים המתאימים ,הפצת מאות אלפי חומרי הסברה,

שיתוף פעולה עם סופר-פארם
סופר-פארם והמותג  LIFEנרתמו גם השנה לסייע לאגודה למלחמה בסרטן
בקידום המאבק בסרטן העור :סופר-פארם תרמה שקל אחד ממכירת
כל מוצרי ההגנה מהשמש של מותג  .LIFEהכספים שגייסה הרשת
הועברו להמשך פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן בכל הקשור
למאבק בסרטן העור וקידום הדרכים למניעתו ואבחונו המוקדם.
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בפועל ,הם נחשפו למודעה ממומנת שמזמינה אותם לקבל שיזוף
אחיד ומהיר ב'מיתת שיזוף' .המודעה מובילה למיניסייט ייעודי בו
מחכה להם סרטון הסברה ומידע על סכנות השימוש במיטות שיזוף,
במסווה של סרטון תדמית .הקמפיין הופק בהתנדבות על ידי משרד
הפרסום גיתם  BBDOונועד להעביר בצורה עוצמתית את המסר
שמיטות שיזוף פולטות קרינה אולטרה סגולה ,העלולה לגרום לנזקים
בריאותיים מצטברים ולסיכון ממשי לחלות בסרטן העור ומלנומה.
לגולשים שנכנסו לתוך המודעה ,ונחשפו למידע הוצע גם להמשיך
ולקרוא באתר האגודה למלחמה בסרטן ,הוכחות מדעיות ומחקרים
מהארץ והעולם על הקשר סרטן לבין שימוש במיטות שיזוף.

בחנויות הרשת הופצו עלוני הסברה שהופקו באדיבות סופר-פארם
והוכנו על ידי האגודה בשיתוף ד"ר מרינה לנדאו וד"ר פליקס פבלוצקי,
מומחים לרפואת עור ויועצי האגודה למלחמה בסרטן ,והרוקחת
רינה בכר ,מנהלת המחלקה לתמרוקים במשרד הבריאות .העלונים
'מידע בנושא מסנני קרינה' נועדו להדריך את הציבור לשימוש נכון
בתכשירי הגנה מהשמש.

מיטות שיזוף
ארגון הבריאות העולמי הוציא מסמך חדש על מיטות שיזוף שקבע :שיזוף
מלאכותי אחראי על כחצי מיליון מקרי סרטן בארה"ב ,אירופה ואוסטרליה.
במסמך ,שמירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן הייתה שותפה
לעריכתו ,מפרט ארגון הבריאות העולמי אסטרטגיות להגבלת שימוש
במיטות שיזוף ,ותוכניות התערבות להעלאת המודעות לסכנות
שבשיזוף מלאכותי ,זאת במטרה להניע ממשלות לפעול בתחום.
מיטות שיזוף פולטות קרינה אולטרה סגולה הגורמת לנזקים בריאותיים
מצטברים ,לטווח ארוך .חשיפת יתר לקרניים אלה עלולה לגרום
לפגיעה בעיניים או בראייה ,לפריחה ,להתקמטות מוקדמת של העור,
לריבוי כתמים על העור ונגעים קדם סרטניים ,ולסיכון ממשי לחלות
בסרטן העור ומלנומה.
לקראת עונת החורף ,בה גוברת תופעת השימוש במיטות שיזוף
להשגת גוון עור שזוף ,החליטה האגודה למלחמה בסרטן לצאת
בקמפיין נוסף נגד התופעה ,המסכנת את הציבור באותה מידה כמו
חשיפה לאור השמש .מדובר בקמפיין שכוון ברובו לצעירים ,אשר
חיפשו במנוע החיפוש של  Googleאת צמד המילים 'מיטת שיזוף'.

יום המודעות לסרטן הערמונית
'הגיע הזמן שתתחיל להשקיע ככה גם בעצמך' -
קמפיין חדש מאתגר גברים להשקיע בבריאות

מדי שנה מצוין בישראל ובעולם ב 15-בספטמבר ,יום המודעות
הבינלאומי לסרטן הערמונית ,ביוזמת ארגון הסרטן הבינלאומי (ה.)UICC-
לקראת יום זה ,פרסמה האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד
הבריאות את הנתונים המעודכנים ,מהם עולה כי סרטן הערמונית
הוא הסרטן השכיח ביותר בקרב גברים בישראל.
עוד עולה מהנתונים כי כיום חיים בישראל  27,573גברים שאובחנו
עם סרטן חודרני של הערמונית מאז  ,1990מהם  11,899גברים
שאובחנו בחמש השנים האחרונות .בשנת  2014חלו במחלה 2,237
גברים .עיקר התחלואה היא בבני  65ומעלה ,הן ביהודים והן בערבים.
בהשוואה למדינות ה OECD-שיעור ההיארעות של סרטן הערמונית
בגברים בישראל בשנת  2012היה גבוה מהממוצע.
שיעור ההישרדות מהמחלה לחמש שנים גבוה מאוד ביהודים (מעל
 ,)95%ונוטה לעלות במי שמאובחנים בשנים מאוחרות יותר; גם בערבים
שיעור ההישרדות גבוה ( )86%אולם נמוך יותר מאשר ביהודים ,ואין
עלייה בהישרדות במי שמאובחנים בשנים מאוחרות יותר.

האגודה למלחמה בסרטן יצאה בקמפיין חדש עם קריאה לגברים
לאמץ המלצות בריאותיות להפחתת הסיכון לחלות בסרטן ולהשקיע
בעצמם .הקמפיין שעלה תחת הסיסמה "חשבת פעם במה אתה
משקיע יותר ,באוטו או בגוף שלך?" הופק בהתנדבות על ידי משרד
הפרסום גיתם  BBDOופנה לגבר הקורא עם המסרים הבאים" :אתה
עושה את כל הטיפולים בזמן ,רוחץ ומאכיל אותו רק בטוב ביותר,
נזהר שלא יקבל אפילו שריטה ...הגיע הזמן שתתחיל להשקיע
ככה גם בעצמך .אז מהיום שים לב למה שנכנס לך לפה תזיז את
עצמך ,תהיה 'חכם בשמש'® ,אל תעשן ,זה כבר לא מגניב ,אם אתה
שותה אז מבלי לאבד את הפאסון ,אל תתעצל וגש לאבחון בזמן.
אם תשקיע בעצמך ,אתה והבייבי שלך תיסעו יחד לעבר השקיעה
עוד הרבה שנים" .הקמפיין החדש עלה באמצעות מודעה בעיתונים
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ראיון לרגל יום המודעות הבינלאומי לסרטן הערמונית
ב'חללית 'TV

ובמגזינים הפונים לגברים
וביניהם :בלייזר,Themarker ,
כלכליסט ,גלובס ומדורי
ספורט בעיתונות היומית
וכן ברשתות החברתיות.

במסגרת יום המודעות לסרטן הערמונית ,התארח דודי ביטון ,דוקטורנט
לרפואה ומדריך הסברה באגודה למלחמה בסרטן ,בתוכנית 'ועדת
המעקב' בשידורי חללית  .TVהריאיון עסק במספר סוגיות הקשורות
ליום המודעות הבינלאומי :איך מפחיתים את הסיכון לסרטן? מהם
נזקי העישון הלא ידועים? עד כמה נפוץ טרנד הנרגילה? וגם על
הסברה פרואקטיבית שעושה האגודה למלחמה בסרטן בנושא
הפחתת הסיכון לחלות בסרטן.

חודש המודעות לסרטן השד
 2014נפטרו מהמחלה כ 1,000-נשים בישראל ( 888יהודיות וכן
 95ערביות).
• עיקר התמותה היא בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות.
• בהשוואה למדינות ה ,OECD-בישראל שיעור ההיארעות ,שיעור
התמותה וגם שיעור ההישרדות  -הריפוי של סרטן השד גבוהים
מהממוצע.

מעל  20שנה שאנו מציינים את אוקטובר כחודש המודעות לסרטן
השד בישראל ,כמקובל ברחבי העולם .בהודעה לעיתונות ,מטעם
האגודה למלחמה בסרטן ,הציגה פרופ' ליטל קינן-בוקר ,סגנית
מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות ויועצת
האגודה למלחמה בסרטן ,נתונים חדשים ומעודכנים על סרטן
השד בישראל:
• כיום חיות בישראל  21,671נשים שאובחנו עם סרטן השד שהחלימו
או שעדיין מתמודדות עם המחלה .סרטן השד הוא המחלה
הממאירה השכיחה ביותר בנשים בישראל (יהודיות ,ערביות,
'אחרות') ,ואחראי לכשליש ממקרי הסרטן החדשים בשתי קבוצות
האוכלוסייה העיקריות .בשנת  2014אובחנו כ 5,000-חולות חדשות
עם גידול בשד :כ 4,400-עם גידול חודרני וכ 635-עם גידול ממוקד.
• עיקר התחלואה היא בנשים מעל גיל  ;50הסיכון הגבוה ביותר
נצפה בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות ,והוא גבוה יותר ביהודיות
בהשוואה לערביות.
• ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן השד בישראל בקרב
נשים שאובחנו בתקופה  2005-2009מהגבוהות במדינות ה:OECD-
 89.7%בקרב יהודיות ו 84.4%-בקרב ערביות.
• סרטן חודרני של השד הוא הגורם השכיח ביותר לתמותה מסרטן
בקרב נשים :כשישית מכלל התמותה מסרטן בנשים יהודיות
וכחמישית מכלל התמותה מסרטן בקרב נשים ערביות .בשנת

מסע הסברה בחודש המודעות לסרטן השד
במהלך חודש אוקטובר יצאה האגודה למלחמה בסרטן במסע הסברה
נרחב אשר התמקד בחשיבות הגילוי המוקדם ודרכי הטיפול בסרטן
השד וההתמודדות עם המחלה .במסגרת מסע ההסברה הועלה
קמפיין בטלוויזיה ובעיתונות באמצעות משרד הפרסום גיתם BBDO
המסייע לאגודה בהתנדבות .בנוסף ,בעיתונות המגזר החרדי פורסמה
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מודעה מותאמת לקהל יעד זה ,אשר הוכנה בהתנדבות ע"י משרד
הפרסום שפרה קרימלובסקי ,וקראה לנשים חרדיות לבצע את בדיקת
הממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד.

שיתופי פעולה עם חברת אסתי לאודר וצה"ל
להאיר בוורוד

מדי חודש אוקטובר מוארים באור וורוד למעלה מ 200-בניינים ברחבי
העולם ביוזמת קבוצת החברות אסתי לאודר וביניהם מגדל אייפל
בצרפת ,בניין טאיפיי  101בטאיוואן ומגדל טוקיו ביפן.
בישראל ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,הוארו עד היום מגדל
שלום ,מגדלי עזריאלי ושדרות רוטשילד בתל אביב ,גשר המיתרים,
מגדל דוד בירושלים ועוד .בשנת  2017הואר באור וורוד מגדל הקריה
במחנה הקריה בתל אביב.
השנה ,לאור שיתוף הפעולה שיזמה האגודה למלחמה בסרטן עם
צה"ל ,שנטל על עצמו את הארת מגדל הקריה בוורוד ,במהלך כל
חודש אוקטובר ,קבוצת החברות אסתי לאודר ,החליטה להעניק
לאגודה שני מענקי מחקר על סך  150אלף שקלים ,לטובת קידום
המאבק בסרטן השד.

איגרת משותפת לאגודה ולצה"ל לרגל חודש המודעות
לסרטן השד
במקביל להארת מגדל
הקריה במחנה הקריה בוורוד,
במהלך חודש אוקטובר,
האגודה למלחמה בסרטן
וצה"ל קראו לחיילות בסדיר
ובקבע לקחת אחריות על
בריאותן לרגל חודש המודעות
לסרטן השד .האיגרת הופצה
בחתימת מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ותא"ל שרון ניר ,יועצת
הרמטכ"ל לענייני מגדר בצה"ל.
האיגרת נשלחה בדואר אלקטרוני
כשהיא מעוטרת בסרט וורוד,
המסמל את המאבק העולמי
בסרטן השד.
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קמפיין עם רשת Jack Kuba
בתחילת אוקטובר ,יזמה קבוצת החברות אסתי לאודר יחד עם האגודה,
שיתוף פעולה עם רשת  ,Jack Kubaרשת הבוטיקים היוקרתית
להלבשה תחתונה ,במטרה לעורר מודעות לחשיבות הבדיקה לגילוי
מוקדם של סרטן השד .במסגרת שיתוף הפעולה ,הוצעה למכירה
קולקציית – Pink Ribbon
קולקציה ייחודית הכוללת
מגוון רחב של פריטי
הלבשה תחתונה ורודים,
שעוצבה במיוחד לחודש
זה (למידע נוסף ראו פרק
'שיתופי פעולה').
חלק מההכנסות הועברו
לאגודה למלחמה בסרטן,
ויאפשרו מימון מענק
מחקר לקידום המאבק
בסרטן השד.

המודעות לקידום המאבק בסרטן השד .המיצב הוקם על עץ השקמה
שבכיכר הבימה בסיוע עיריית תל אביב-יפו ,חיים גבריאל ,שלומי גוזלן,
אורן חנניה מצוות אגף שיפור פני העיר ,שרון מילר ,מדוברות העירייה,
מאיר דרור מחברת אופק ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן.

'אם הייתי ממתינה ,לא הייתי בתמונה' – קמפיין חברתי
להעלאת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד

מיצב אומנותי של 'עץ חזיות' לרגל חודש המודעות
הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד

גם השנה נערך בחודש אוקטובר ,הקמפיין החברתי בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן ,שבו הצלמת מיכל בנדק ,מחלימה מסרטן
השד ,צילמה כ 40-נשים בעירום חלקי .מטרת הקמפיין היא להזכיר
לנשים כי גילוי מוקדם מציל חיים .לדברי מיכל" :מטרת הקמפיין היא
להגביר את המודעות לסרטן השד ולגילוי מוקדם .בקמפיין צילמתי
נשים שהתמודדו ומתמודדות עם סרטן השד בצילום נועז .אני אסירת
תודה לנשים האמיצות והיפות שהשתתפו בצילומים המרגשים האלו,
אני מודעת למורכבות הרגשית של צילום בעירום (חלקי ומוסתר),
ושמחתי מאוד להכיר את הפנים מאחורי השמות".
סיכמה בנדק.

בכיכר הבימה בתל אביב ,הוקם מיצב אומנותי של 'עץ חזיות' לרגל
חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד .כל חזייה
מתוך  434החזיות שנתלו על העץ מייצגת אישה אחת המאובחנת
בסרטן השד בכל חודש בישראל .המיצב הוקם בזכות יוזמתה של
נעמה עונה בשיתוף דורית ניצני ובסיוע מתנדבות רבות שתרמו
לאגודה למלחמה בסרטן חזיות .מיצבים דומים של חזיות נערכו
ברחבי העולם במטרה להזכיר לציבור הנשים שגילוי מוקדם מציל
חיים .האגודה למלחמה בסרטן הזמינה את הציבור להצטלם עם
העץ ולהעלות את התמונה לרשתות החברתיות במטרה להגביר את
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מסע אופנועים להעלאת המודעות
לגילוי מוקדם של סרטן השד

השד .הנשים לבשו חולצות ורודות של האגודה למלחמה בסרטן,
כאשר כל אחת מהן קיבלה פרח ובלון בצבע וורוד .היאכטות ,שקושטו
בבדים ורודים יצאו מהמרינה בהרצליה אל נתניה וחזרה .האירוע
התקיים ביוזמת סניף הרצליה של האגודה ומלכה בן משה ,מתנדבת
'יד להחלמה'® ו'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ובשיתוף מתנדבות
פרויקט 'יד להחלמה'® (למידע נוסף ראו פרק 'סניפים').

במסגרת חודש המודעות למאבק בסרטן השד ,התקיים מסע אופנועים
מיוחד להעלאת המודעות למחלה .האירוע שנקרא 'גמאני עושה
רעש להעלאת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד' ,התקיים
בשיתוף קבוצת גמאני בפייסבוק ,הכוללת נשים חולות ומחלימות
מסרטן השד ,וקבוצת רוכבי הארלי דיווידסון בישראל .המסע החל
מרחבת סוכנות אלבר בחולון והסתיים בקניון עזריאלי בת"א ,כאשר
במהלכו הרכיבו רוכבי האופנועים את הנשים .במקום האירוע הוצב
דוכן הסברה עם עלונים וחוברות בנושא 'סרטן השד' אותו איישה
עדי ויינשטיין ,מדריכת הסברה באגודה.

איגוד הכדור מים מזדהה עם המאבק הבינלאומי
בסרטן השד
במסגרת משחק הגמר של אליפות המדינה בכדור-מים גברים,
התקשטו שחקני הקבוצות שהשתתפו בגמר בפריט וורוד – להעלאת
המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד (מידע נוסף על שיתוף הפעולה
בין האגודה לבין האיגוד ,בהמשך הפרק).

משט מיוחד להעלאת המודעות למאבק הבינלאומי
בסרטן השד
באוקטובר  2017יצא לדרך מהמרינה בהרצליה משט יאכטות לציון
חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד .סניף האגודה בהרצליה,
בראשות ד"ר פיליפ חלאבין ,יו"ר הסניף ,גייס עבור המאורע כ 7-יאכטות
בהתנדבות מלאה ,שעל סיפונן עלו כ 40-נשים ,חולות ומחלימות מסרטן

שבוע המודעות לסרטן צוואר הרחם
קמפיין דיגיטלי לרגל שבוע המודעות לסרטן צוואר
הרחם

האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות פרסמו את הנתונים
המעודכנים בישראל לקראת פתיחת שבוע המודעות הבינלאומי
לקידום המאבק בסרטן צוואר הרחם ,אשר מצוין בישראל ובעולם
במהלך השבוע שבין ה 22-עד ה 28-בינואר .2018
להלן עיקרי הנתונים שהוצגו:
•התחלואה מסרטן צוואר הרחם בישראל היא בין הנמוכות במדינות
המערב :בשנת  2014אובחנו  243נשים ישראליות עם סרטן חודרני
של צוואר הרחם.
•בשנת  2014היה גיל האבחנה הממוצע של סרטן ממוקד בצוואר
הרחם  38שנים ביהודיות 40 ,שנים בערביות ו 37-שנים ב'אחרות':
בנשים יהודיות עיקר התחלואה נצפתה בגילאי  ,25-49בנשים
ערביות עיקר התחלואה נצפתה בגילאי  40-49ובנשים "אחרות"
עיקר התחלואה נצפתה בגילאי .25-49

לרגל שבוע המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן צוואר הרחם,
יצאה האגודה בקמפיין דיגיטלי ברשתות החברתיות ,בכיכובה של
הסטנדאפיסטית נגה ד'אנג'לי .הקמפיין שהופק באמצעות משרד הפרסום
גיתם  ,BBDOהמסייע לאגודה בהתנדבות ,הוגש באופן הומוריסטי ,תוך
התמקדות במסרים
של מניעה ,גילוי
מוקדם והתעקשות
על המשך בירור
רפואי של כל שינוי
גופני.
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יום הסרטן הבינלאומי של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה)UICC-
האגודה למלחמה בסרטן ,לא נרשמה עלייה במספר המקרים
של גידולי מח ממאירים בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל,
בשני העשורים האחרונים.
•בכל העולם ישנם כ 8.8-מיליון מקרי מוות מסרטן בכל שנה :מנתוני
ארגון הסרטן הבינלאומי (ה ,)UICC-המעודכנים להיום ,עולה כי
כיום ישנם כ 8.8-מיליון מקרי מוות מסרטן בעולם בכל שנה70% .
ממקרי התמותה ,מתרחשים בארצות בעלות ההכנסות הנמוכות
עד בינוניות .מדובר בארצות מתפתחות ,שהן הכי פחות מוכנות
ומצוידות להתמודד עם נטל הסרטן.

יום הסרטן הבינלאומי של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה )UICC-מצוין
מדי שנה ברחבי העולם בתאריך ה 4-בפברואר ,במטרה לאחד
את העולם סביב העלאת המודעות למחלות הסרטן ,בדרך חיובית
ומעוררת השראה .ביום זה מונגשים המסרים במטרה להניע אנשים
לפעולה כחלק מחברה או כפרטים ,על מנת להפחית את נטל
תחלואת הסרטן בעולם.
במסיבת העיתונאים לרגל יום הסרטן הבינלאומי ,הציגה פרופ' ליטל קינן בוקר,
סגנית המנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות
ויועצת האגודה למלחמה בסרטן ,נתונים עדכניים של הרישום הלאומי
לסרטן על היארעות ותמותה מסרטן בישראל.
להלן עיקרי הנתונים על היארעות ותמותה מסרטן בישראל ובעולם,
כפי שדווחו במסיבת העיתונאים:
•ישראל מובילה במספר החולים החדשים לשנה ביחס לממוצע
מדינות ה ,OECD-אבל נמצאת מתחת לממוצע בתמותה  -הישג
באבחון מוקדם וטיפול חדשני מתקדם.
•בין השנים  2007-1990נצפתה עלייה מובהקת בשיעורי היארעות
הסרטן ,באחוז שנתי של  :+0.9%לעומת זאת ,בשנים 2015-2007
נצפתה מגמה מובהקת של ירידה בהיארעות הסרטן ,באחוז
שנתי של .-3.3%
•אין עדות לעלייה בתחלואה בגידולי מח בשני העשורים
האחרונים  -תקופה בה עלה משמעותית שיעור המשתמשים
בטלפונים סלולריים :מעיבוד נתונים שנערך לראשונה מאז
החל השימוש הנפוץ בטלפון סלולרי בישראל ,על ידי הרישום
הלאומי לסרטן במשרד הבריאות והוצג במסיבת העיתונאים של

מודעה חדשה
לקראת יום הסרטן
הבינלאומי

לקראת יום הסרטן הבינלאומי
שחל ב 4-בפברואר ,פרסמה
האגודה בעיתונות מודעה
חדשה הפונה לחולים,
מחלימים ולבני משפחותיהם,
בנושא מערך המידע של
האגודה והשירותים הניתנים
בה .מערך המידע עומד לרשות
הציבור במגוון נושאים הקשורים
למחלת הסרטן (פרטים נוספים
בהמשך הפרק).

קידום בריאות
ההרצאה מוצב דוכן הסברה של האגודה שמאויש ע"י מתנדבים מקומיים.
השנה ,במסגרת שיתוף פעולה עם הביטוח הלאומי וחברת החשמל,
הוחלט על הרצאה 'חוצת ארגון' ,כשהמטרה המרכזית היא שברוב
סניפי הארגונים תועבר פעילות בנושא קידום בריאות.

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

במסגרת פעילות האגודה להעלאת המודעות לאורח חיים בריא,
מרצים מטעם האגודה למלחמה בסרטן פעלו בבתי ספר ,בארגונים
ובחברות שונות ,במטרה להעלות את המודעות הציבורית לחשיבות
קיום אורח חיים בריא העשוי להפחית את הסיכון לחלות בסרטן –
הכולל הימנעות מעישון ,שמירה על משקל גוף תקין ,תזונה נכונה,
התנהגות 'חכמה בשמש'® ,צמצום צריכת אלכוהול וקיום פעילות
גופנית סדירה.
בנוסף ,מתקיימות לאורך השנה הרצאות בנושא 'מודעות לבריאות השד -
הפחתת הסיכון לחלות בסרטן השד' שמועברות ע"י אחיות מתאמות
שד .ההרצאות ,מלוות בסיפור אישי של מתנדבות 'יד להחלמה'® .במקום

הרצאות שהתקיימו בסניפי ביטוח לאומי ברחבי הארץ:

•ביוני  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף תל אביב .פנינה גבאי,
אחות מתאמת שד הרצתה בפני העובדות במקום .מיכל גלר ,מתנדבת
'יד להחלמה'® שיתפה עם סיפורה האישי .טובה בר ,רכזת סניף רמת
גן באגודה איישה דוכן הסברה במהלך ההרצאה.
•ביולי  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף פתח תקווה .פנינה גבאי,
אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף .רוני זולדן ז"ל ,מתנדבת
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"...רציתי להודות לך על תיאום
ההרצאה של מירה פקר והסיפור
האישי של אורית קריאל .שת
יהן היו מדהימות ומרגשות .קיבלנו
משובים מאוד טובים מהעובדות.
והעיקר ,הייתה הפנמה של
המידע ואין לי ספק שהפעילות
העלתה
למודעות נושא חשוב ביותר"...
אדית
הלל ,ביטוח לאומי – ראשון לציון
מכתב תודה למירה פקר ואורית קריאל

'יד להחלמה'® שיתפה את הנוכחות בסיפורה האישי .בנובמבר 2017
נפטרה רוני זולדן לאחר התמודדות עם סרטן השד.
•ביולי  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף ראשל"צ.
מירה פקר ,אחות מתאמת שד ומתנדבת באגודה העבירה את
הרצאה ובנוסף זכו הנוכחים לשמוע את סיפורה האישי של
אורית קריאל ,מתנדבת 'יד להחלמה'® .רותי אברמוביץ ,יו"ר סניף
ראשון לציון באגודה איישה דוכן הסברה במקום.
•ביולי  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף חולון .פנינה גבאי,
אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף .שרה ברום,
מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה את הנוכחות בסיפורה האישי.
•ביולי  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף ירושלים.
ברכה מייזלס ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף.
איוי גולדפרב ,מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה את הנוכחות
בסיפורה האישי.
•ביולי  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף ירושלים.
ברכה מייזלס ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף.
לקראת סיום ,המשתתפות זכו לשמוע את סיפורה האישי של
יעל גרנות ,מתנדבת 'יד להחלמה'®.
•ביולי  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף רמת גן .פנינה גבאי,
אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף.
•ביולי  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף כרמיאל .חנה ביקל,
אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף .טינה קונצ'ק,
מתנדבת 'יד להחלמה'® העבירה את סיפורה האישי.

•באוגוסט  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף ירושלים.
ברכה מייזלס ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף .שרה ברום,
מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה את הנוכחות בסיפורה האישי.
•באוגוסט  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף רמלה.
מירה פקר ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף .חני שקד,
מתנדבת 'יד להחלמה'® חלקה את סיפורה האישי.
•באוגוסט  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף נתניה.
אפרת לוין ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף.
מירה גברעם ,מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה עם סיפורה האישי.
•באוגוסט  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף עפולה.
חנה זהר ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף.
לאה בייטנר ,מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה את עובדות הסניף
בסיפורה האישי.
•באוגוסט  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף קריית
חיים .אפרת לוין ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף.
עידית כהן ,מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה בסיפורה האישי.

"...ברצוני לציין לטובה את אפ
רת לוין ,האחות המרצה שהעבירה
את החומר בצורה מעניינת,
איכותית ונעימה ,וכן תודה גדולה
לעידית כהן ששיתפה אותנו
בהתמודדות האישית שלה עם
המחלה .יישר
כוח על הפעילות החשובה הזו"...
מיה ג
לברד ,ביטוח לאומי – סניף קריות
מכתב תודה לאפרת לוין ולעידית כהן

•באוגוסט  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף נהריה.
חנה זהר ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף.
טינה קונצ'ק ,מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה בסיפורה האישי.
•בספטמבר  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף ירושלים.
ברכה מייזלס ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף.
פנינה בק ,מתנדבת 'יד להחלמה'® ,העבירה את סיפורה האישי.
•באוקטובר  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף אשדוד.
נילי אוחנה ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף .קלודין לסרי,
מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה את העובדות בסיפורה האישי.
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"...אני מבקשת להביע
הערכה רבה ולהודות בשמי ובשם
משתתפות ההרצאה,
לאפרת לוין ,שנתנה הרצאה יוצאת מן
הכלל ו"פתחה" לכולנו
את העיניים בנושאים שלא היכרנו ,בצורה
מרתקת וקלילה ולמירי ק
ריא ,שסיפרה באומץ ובחן את הסיפור
האישי שלה .תודתנו נ
תונה גם לאגודה למלחמה בסרטן על
הפעילות המבורכת ומצ
ילת החיים שאתם עושים שנים רבות"...
רותי בנו ,חברת חשמל – מחוז חיפה

•באוקטובר  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף חדרה.
אפרת לוין ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף.
עידית כהן ,מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה בסיפורה האישי.
•באוקטובר  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף יפו.
פנינה גבאי ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף.
מיכל גלר ,מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה בסיפורה האישי.
•בנובמבר  2017התקיימה הרצאה בביטוח לאומי ,סניף אשקלון.
נילי אוחנה ,אחות מתאמת שד הרצתה בפני עובדות הסניף.
נורית לביא ,מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה בסיפורה האישי.

מכתב תודה לאפרת לוין ומירי קריא

השתתפות בכנסים ובימי בריאות

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

הרצאות שהתקיימו בסניפי חברת חשמל ברחבי הארץ:

•באוקטובר  2017התקיימה הרצאה בחברת חשמל ,סניף חדרה.
ההרצאה הועברה ע"י אפרת לוין ,אחות מתאמת שד .דינה טף,
מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה בסיפורה האישי.
•באוקטובר  2017התקיימה הרצאה בחברת חשמל ,סניף רמלה.
ההרצאה הועברה ע"י פנינה גבאי ,אחות מתאמת שד .יונינה קונטס,
מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה בסיפורה האישי.
•באוקטובר  2017התקיימה הרצאה בחברת חשמל ,סניף אשקלון.
ההרצאה הועברה ע"י נילי אוחנה ,אחות מתאמת שד .דליה כהן,
מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה בסיפורה האישי.
•באוקטובר  2017התקיימה הרצאה בחברת חשמל ,סניף ת"א.
ההרצאה הועברה ע"י עינת ברייננברג ,אחות מתאמת שד.
רונית דבי לב ,מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה בסיפורה האישי.
•באוקטובר  2017התקיימה הרצאה בחברת חשמל ,סניף חיפה.
ההרצאה הועברה ע"י אפרת לוין ,אחות מתאמת שד .סמדר לוי,
מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה בסיפורה האישי.
•בנובמבר  2017התקיימה הרצאה בחברת חשמל ,סניף חיפה.
ההרצאה הועברה ע"י אפרת לוין ,אחות מתאמת שד .מאיה מזרחי,
מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה בסיפורה האישי.
•בנובמבר  2017התקיימה הרצאה בחברת חשמל ,מחוז חיפה,
שהועברה ע"י אפרת לוין ,אחות מתאמת שד ,בשילוב סיפור אישי
של מירי קריא ,מתנדבת 'יד להחלמה'®.

ימי עיון והכשרות למדריכים ולמתנדבים של
האגודה למלחמה בסרטן

לאורך השנה מתקיימים ימי הדרכה מרוכזים בפריסה ארצית למדריכי
ההסברה של האגודה ,בארגונה של ד"ר אביטל פאטו בן ארי (,)EdD
מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה.
מלבד ימי ההכשרה ,המדריכים מתעדכנים לאורך השנה באמצעות
מידעון (ניוזלטר) ,המיידע אותם בחידושים ועדכונים בתחומי ההסברה
של האגודה למלחמה בסרטן ובנושאים מנהליים שונים .מצגות ההסברה
מתעדכנות בקביעות ,ובהתאם לצורך מתורגמות גם לשפות השונות.

שיתוף פעולה עם איגוד הכדור-מים בישראל
שיתוף פעולה ייחודי נוצר השנה בין האגודה למלחמה בסרטן
לאיגוד הכדור-מים בישראל ,להעלאת המודעות לחשיבות צמצום
הסיכון לחלות ,וחשיבות הגילוי המוקדם של מחלת הסרטן.
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במסגרת משחק הגמר של אליפות המדינה בכדור-מים נשים ,לבשו
השחקניות שהשתתפו במשחק את חולצות 'חכם בשמש'® של
האגודה למלחמה בסרטן .הכרוז במשחק הקריא את מסרי האגודה
להתנהגות 'חכמה בשמש'® הכוללת חיפוש צל ,חבישת כובע ,הרכבת
משקפי שמש ,לבישת ביגוד מתאים ומגן ,יציאה בשעות הבטוחות,
מריחת מסנן קרינה על פי הכללים ושתיית מים ,ובנוסף הסביר על
חשיבות הגילוי המוקדם.
האגודה למלחמה בסרטן מודה לאיגוד הכדור מים הישראלי ,על
שיתוף הפעולה ומתן ההזדמנות להפצת מידע מציל חיים ,לקהל
ולצופים בבית.

צילום :יח"צ איגוד הכדורמים

מערך המידע

את מערך המידע של האגודה למלחמה בסרטן מנהלת מירב דמארי.

ה'טלמידע'

והשנייה מאת עמיר חכם ,רכז פעילויות חינוכיות באגודה ,שהסביר
על פעילות ההסברה של האגודה בבתי הספר ,בגנים ובקהילה.
מירב דמארי ,מנהלת מערך המידע באגודה ,הציגה מצגת עם נתונים
מתוכנת הסיילספורס ,הכללה את כמות הפניות ל'טלמידע'® ,בין
החודשים ינואר-אפריל  ,2017תוך התפלגות סוגי הפניות בחודש
המודעות לסרטן המעי הגס שנערך במרץ.
כמו כן ,הסבירה על עבודת המידעניות במרכז המידע של האגודה
בשילוב דוגמאות.

®

המוקד הטלפוני מופעל בעזרת  25מתנדבים ,בראשותה של נורית צין,
והוא המוקד הטלפוני האמין ,המקיף והעדכני ביותר בנושא מחלות
הסרטן בישראל ,דרכי מניעתן ואבחונן המוקדם ,דרכי הטיפול
והשיקום בארץ ועוד .במשך השנה מתקיימים ימי עיון למתנדבים
ולמתנדבות ,בשיתוף מרכז המידע ומחלקת השיקום והרווחה
באגודה למלחמה בסרטן ,במטרה לסייע בעדכון ובהעשרת הידע
המקצועי של צוות המתנדבים.

יום עיון 'טלמידע'

®

במאי  2017נערך יום עיון למתנדבי ה'טלמידע'® ,כהכנה לקראת
שבוע המודעות לסרטן העור שחל ביוני .ד"ר איילת רשפון ,רופאת
עור ומומחית לסרטן העור ,העבירה הרצאה בנושא 'אבחון מוקדם,
ודרכי הטיפול והאבחון'.
בהמשך ,הועברו שתי הרצאות ,הראשונה מפי ד"ר אביטל פאטו בן-ארי (,)EdD
מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות של האגודה ,בנושא 'נזקי עישון',

מפגש 'טלמידע'® ומרכז המידע

בספטמבר  2017התארחו מתנדבי ה'טלמידע' ועובדי מחלקת הסברה
וקידום בריאות באגודה בביתה של נורית צין ,מנהלת ה'טלמידע'®.
®
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הסברה וקידום בריאות

במפגש החברתי שנערך בתל אביב ,נהנו הנוכחים משיח פתוח בין
המתנדבים הוותיקים והחדשים שהצטרפו ,כמו גם מהרצאתה של
אוליב אמלה ,ליצנית רפואית ,המחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים
תל השומר ,שהסבירה על עבודת הליצנות הרפואית בליווי מצגת.

"...ברצוני ל
ציין לשבח את העובדת
מירב דמארי ,על היחס
החם והאו
הב שהיא נותנת ,והמענה
למטופלים שהם חסרי
ישע .לא
עוזבת את הלקוח עד שיק
בל מענה ,ולכן אני משבח
אותה ,כן
ירבו עובדים שכמותה…"
מכתב תודה למירב דמארי,
מנהלת מערך המידע

בספטמבר  ,2017מירב דמארי ,מנהלת מערך המידע של
האגודה למלחמה בסרטן ,העבירה הרצאה מרתקת בנושא
'דילמות בפורומים רפואיים בעידן הנוכחי' ,במסגרת כנס
'הרפואה בעידן הרשתות החברתיות' שנערך במכללת
האקדמית לישראל בר"ג.

מרכז המידע

את מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן ,בראשותה של
מירב דמארי ,מאיישות מידעניות ,המטפלות בפניות של חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ,בנושאים רבים ומורכבים בהם הכוונה
בנושא אישורי תרופות וטכנולוגיות אל מול סל הבריאות הממלכתי,
קשר עם משרד הבריאות וקופות החולים ,סיוע והכוונה לגורמים
פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים ,חיפושי מידע מתקדמים במאגרים
בינלאומיים ,ניהול ומעקב אחר הפורומים השונים באתר האגודה.
כמו כן ,מרכז המידע מנהל מאגר מעודכן של מחקרים קליניים
המתקיימים בישראל בנושא מחלות הסרטן ,כמו גם רשימת מומחים
בתחומים שונים ,ומסייע בעדכון חומרי ההסברה של האגודה ועוד.
נצפתה עלייה משמעותית בפניות למרכז המידע ,במסגרת חודשי
המודעות למחלות הסרטן השונות ,בהם מנהלת האגודה מסעות
הסברה בתקשורת הארצית ,אליהם נחשף הציבור הרחב.

במסגרת חודשי המודעות השונים שמצוינים לאורך השנה ,עולה
מספר הפונים למוקדי המידע של האגודה ,כאשר ממוצע הפניות
החודשי עומד על כ 833-פניות .לדוגמה :בחודש המודעות למניעת
סרטן המעי הגס הגיע מספר הפונים ל'טלמידע'® ולמרכז המידע
של האגודה בנושא סרטן המעי הגס לכ 900-פניות – עלייה של
יותר מ 9%-בפניות מהממוצע השנתי .ביוני  ,2017במסגרת שבוע
המודעות לסרטן העור ,הגיע מספר הפונים למוקדי המידע לכ1430-
פניות – עלייה של למעלה מ 70%-בפניות .באוקטובר  ,2017במסגרת
חודש המודעות לסרטן השד ,הגיעו כ 929-פניות למוקדים – עלייה
של  11%בפניות מהממוצע השנתי.
בשנת  ,2017רוב הפניות למוקדים היו בנושאי מחלות הסרטן השונות
ומידע על זכויות ושירותים של חולים ומחלימים.
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מוקד סיוע לחולים אונקולוגים במימוש זכאויות
במערכת הבריאות

האקטיביים ועד שנתיים לאחר סיום הטיפולים) .החולה עדיין מקבל
טיפול פוטותרפיה כטיפול אחזקתי כבר  7שנים .החולה טען שבמשך
כל התקופה היה לו פטור ובארבעת החודשים אחרונים החלו לגבות
ממנו כספים.
ביצוע :נשלחה פנייה בכתב לקופת החולים.
התוצאה :החולה קיבל מכתב תשובה עם התנצלות על גביית הכספים,
זיכוי לחשבונו ועדכון הפטורים עד שנת .2019

במרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן נפתח מוקד טלפוני
שמטרתו סיוע לחולים אונקולוגים במימוש זכאויות במערכת הבריאות,
בהובלתה של מירב דמארי ,מנהלת מערך המידע.
כאשר חולה אונקולוגי ,או בני משפחתו ,נתקלים בקשיים מול מערכת
הבריאות ,מערך המידע של האגודה מסייע (לאחר בירור הזכאות),
תוך פנייה לקופת החולים הרלבנטית ,ובמידת הצורך למשרד
הבריאות  -על מנת לממש את הזכאות.
להלן מספר דוגמאות בהן המוקד סייע לחולים לקבל את הטיפול
ו/או השירות הנדרש:

מקרה 5
הפנייה :חולה עם כריתת מקסילקטומי (כריתת נגעים נרחבת
מהלסת) היה צריך לעבור בדחיפות טיפולי שיניים משמרים ,לפני
התחלת הקרנות (על מנת לצמצם נזקים מהקרנות) .הטיפולים עדיין
לא אושרו לו ,ולחולה אין יכולת לשלם ולחכות לקבלת ההחזרים.
ביצוע :המוקד פנה לקופת החולים והסביר שחולה לאחר כריתה
בלסת זכאי לקבל כיסוי מרבי של טיפולי השיניים.
תוצאה :בסופו של דבר ,החולה קיבל אישור והוזמן לקבל טופסי
 – 17החולה לא יצטרך לשלם מכיסו ,והטיפול יינתן בזמן.

מקרה 1
הפנייה :חולת סרטן שד פנתה בטענה שהרופא האונקולוג מסרב לתת
לה הפניה לבדיקת  ,BCIשהיא בדיקה שנעשית באופן פרטי ,למרות
שיש לה ביטוח משלים (לטענתו ,זה לא אתי להפנות לבדיקה פרטית).
ביצוע :המוקד פנה למנהלת המחלקה במרכז הרפואי של אותו רופא,
והציג בפניה את המקרה הבעייתי ,שאין לו מקום במערכת הבריאות
של ימינו .מנהלת המחלקה פנתה לרופא והסבירה לו את הבעייתיות.
תוצאה :החולה קיבלה את ההפניה שרצתה והודתה על הסיוע.

מקרה 6
הפנייה :חולה סרטן כליה לאחר כריתה חלקית של כליה ,קיבל הפניה
לביצוע בדיקת  .CT-PETכאשר ביקש לבצעה במרכז הרפואי בו הוא
מטופל ,קיבל סירוב מהקופה.
ביצוע :נשלחה בקשה לקופה בה הוא מבוטח לאשר את הבדיקה
במרכז הרפואי בו הוא מטופל.
תוצאה :לבסוף ,נשלח מכתב תשובה ,בו נמסר כי הקופה בחנה את
הנושא שנית והחליטה לאשר.

מקרה 2
הפנייה :בן של חולה סרטן ריאות שלב  4התקשר במצוקה וסיפר
שלאביו יש תור לבדיקת  MRIמוח בעוד זמן קצר ,ועד לרגע זה קופת
החולים לא אישרה את ההתחייבות.
ביצוע :בפנייה דחופה להנהלה הרפואית של הקופה ,הוסברה חשיבות
הטיפול הדחוף במקרה .מהקופה הבטיחו תשובה מהירה.
תוצאה :לבסוף ,נציגת הקופה התקשרה לבשר שה MRI-אושר.

מקרה 7
הפנייה :חולת סרטן שד גרורתי הגיעה פיזית (בכיסא גלגלים) מלווה
בבעלה ,והתלוננה על כאבים וחוסר אונים .בתגובה לשאלה מדוע
אינה מקבלת טיפול לכאבים ,ענתה שקבעו לה תור לעוד חודשיים.
ביצוע :התקשרנו למכון האונקולוגי ודיברנו עם אחות הכאב על
הדחיפות הרבה של המקרה.
תוצאה :התור הוקדם ,והחולה הוזמנה בתוך זמן קצר .החולה ,שהייתה
באותו זמן בחדר ה'טלמידע'® פרצה בבכי מרוב התרגשות.

מקרה 3
הפנייה :בן של חולת מלנומה דרגה  4שקיבלה המלצה לשילוב
שתי תרופות אימונותרפיות ,התקשר והתלונן כי ההמלצה ממתינה
להחלטת הקופה כבר למעלה משלושה שבועות.
ביצוע :פנינו למשרדה של הנציבה הראשית בקופה ,בצירוף מסמכים
רפואיים ,וטענו כי עיכוב תחילת הטיפולים בחולת סרטן לזמן רב כל
כך מהווה מחדל .מהקופה הובטח כי יטפלו בנושא בדחיפות.
תוצאה :לבסוף ,נציגת הקופה התקשרה לבשר שהתרופות אושרו.
יידענו את הבן והנחנו אותו כיצד להזמין את התרופות ביעילות על
מנת לחסוך זמן.

מקרה 8
הפנייה :חולת סרטן שד לפני ניתוח ושחזור עם אלודרם .המרכז
הרפואי לא אישר לחולה לבצע את הניתוח עם האלודרם ,וביטל
את התור לניתוח.
ביצוע :פנייה למשרד הבריאות בבקשה להסדיר את הנושא בדחיפות -
לא ייתכן שממליצים לחולה על ניתוח בתוך המרכז הרפואי ,קובעים
תור ,ואחר כך מבטלים אותו משיקולי תקציב לא רלוונטיים.

מקרה 4
הפנייה :חולה לימפומה שאינה הודג'קין פנה אלינו והתלונן שהקופה
גובה ממנו אגרות על ביקורים אצל רופאים והשתתפויות למיניהן
(הפטור מאגרות לחולי סרטן הוא לזמן מוגבל ,רק לתקופת הטיפולים
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הסברה וקידום בריאות

תוצאה :התקבל מכתב תשובה מעו"ד של משרד הבריאות ,שהורה
למרכז הרפואי להזמין את האישה לניתוח ולאשר לה שחזור שד
עם אלודרם.

המחלה ולאחריה .האתר מספק לציבור הרחב מידע על הדרכים
להפחתת הסיכון לחלות בסרטן ולשמירה על אורח חיים בריא ,וכן
מידע על דרכים לאבחון מוקדם .על המדיה הדיגיטלית אחראי זיו דוכן,
מנהל תחום דיגיטל באגודה.
השנה שודרג אתר האינטרנט והושם בו דגש על חוויית המשתמש.
האתר מותאם לשימוש נוח בכל סוגי הפלטפורמות (מחשבים נייחים,
טלפונים חכמים וטאבלטים) ויהיה נגיש לבעלי מוגבלויות .כמו כן,
האתר עבר שינוי עיצובי ,וניתן למצוא בו טופס התרמה חדש וחיפוש
מתקדם ונוח.
האתר מנגיש לגולשים מידע על פעילויות במטה האגודה למלחמה בסרטן,
בסניפים ובמרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'™ TMברחבי הארץ .כיום ניתן
להירשם באתר האגודה לפעילויות שונות ולימי עיון ,לבקש מידע
מגורמים שונים ואף להזמין הרצאות לבתי ספר ולמוסדות בנושא
'אורח חיים בריא' – כל זאת בעזרת טפסים מקוונים .במסגרת
הפעילות באתר ,המשיקה לפעילותה הענפה של האגודה במשך
השנה ,הועלו לאתר ,בין היתר ,שאלון אינטראקטיבי במסגרת תוכנית
'הסיכוי שבסיכון' ,מידע על ימי עיון ,הודעות הדוברת ,עמוד יצירת
קשר עם מתנדבי ארגון בעלי סטומה ,תוכנית 'סמס הפסק' בערבית
וקידום ימי המודעות לאורך השנה .באתר קיימת רשימה מעודכנת
של המחקרים הקליניים המבוצעים במרכזים הרפואיים בישראל,
כמו גם מגוון פורומים ,שבהם ניתן לשאול ולקבל תשובות בכתב
ממיטב המומחים בארץ ,בתחומים השונים הקשורים למחלות הסרטן.
את תוצאות הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן במהלך ימי
המודעות השונים ובכלל ,ניתן לראות במספר הכניסות לאתר
האינטרנט .לדוגמה :בחודש מרץ ,בזמן קמפיין המודעות לסרטן
המעי הגס ,מדד הכניסות לעמוד 'סרטן המעי הגס' באתר עלה פי
 8.5ביחס לחודש פברואר ופי  6.17ביחס לחודש ינואר .בנוסף ,בשבוע
המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם נרשמה עלייה של
 30%במס' הכניסות לאתר.

מקרה 9
הפנייה :חולת סרטן שד שהקופה לא אישרה לה ניתוח התאמת שד
בריא לשד המשוחזר.
ביצוע :המוקד פנה במכתב למשרד הבריאות בהסבר שניתוח זה
נמצא בסל ואין סיבה שהחולה לא תקבל אותו .כמו כן ,נרשם בטופס
קוד ניתוח שגוי ,שעשוי להסביר את התשובה השלילית.
תוצאה :כעבור זמן קצר ,התקשרה נציגה של הקופה שהזמינה את
החולה לקבל התחייבות לניתוח.

מקרה 10
הפנייה :חולה סרטן הלוע האפי שלא קיבל אישורים ושירותים לטיפולי
שיניים בקופה בה היה מבוטח ,ביקש לעבור קופה .לפי החוק ,נדרש
להמתין חודשיים וחצי על מנת לעבור קופה.
ביצוע :פנייה למשרד הבריאות עם בקשה לביטול זמן ההמתנה
למעבר קופה והעברה מידית ,בשל הנסיבות המיוחדות.
תוצאה :התשובה הראשונה הייתה שלילית .בתגובה לערעור שהגשנו
ודיון חוזר בבקשה ,העבירו אותו מידית לקופה אחרת בהנמקה של
'חריג רפואי'.

פעילות האגודה באינטרנט ,בפייסבוק וברשתות
החברתיות

אתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן www.cancer.org.il -

אתר האינטרנט של האגודה מתעדכן מדי יום ומעניק לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם מידע נרחב ומהימן בכל הנוגע למחלות הסרטן
השונות ,לדרכי הטיפול והשיקום ולשמירה על איכות חיים בזמן
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עמוד האגודה בפייסבוק' :האגודה למלחמה בסרטן –
לחיים בריאים'

•פורום ממאירויות המטולוגיות ,בניהולה של פרופ' דינה בן־יהודה.
•פורום כירורגיה של סרטן ושט ,קיבה ומערכת העיכול ,בניהולו של
פרופ' חנוך קשתן.
•פורום גידולי מוח ,בניהולה של ד"ר צהלה צוק-שינא.
•פורום ייעוץ מיני למתמודדים עם סרטן ,בניהולם של ד"ר משה מוק
ולנה קורץ-אלמוג.
•פורום מלנומה וסרטן העור ,בניהולם של פרופ' יעקב שכטר
ופרופ' אסתר עזיזי.
•פורום מניעת סרטן ,בניהולה של פרופ' ליטל קינן-בוקר.
•פורום סרקומה ,בניהולה של ד"ר דניאלה כץ.
•פורום סרטן מערכת העיכול  -מעי גס ,לבלב ,קיבה ודרכי מרה,
בניהולה של ד"ר אילה הוברט.
•פורום סרטן הערמונית ,הכליה ושלפוחית השתן ,בניהולו של
פרופ' אבישי סלע.
•פורום גידולי ראש וצוואר ,בניהולם של פרופ' אילנה דואק,
ד"ר אורית גוטפלד ,ופרידה קורנברוט.
•פורום סרטן הריאות ,בניהולה של ד"ר מיה גוטפריד.
•פורום רפואה משלימה ,בניהולו של ד"ר עופר כספי.
•פורום סרטן השד ,בניהולם של פרופ' רינת ירושלמי ,ד"ר תהילה מנס
ופרופ' אייל וינקלר.
•פורום תזונה למתמודדים ולמחלימים מסרטן ,בניהולה של
לימור בן חיים.
•פורום תמיכה לחולי סרטן ובני משפחה ומידע על זכויות ושירותים,
בניהולה של עו"ס אורית שפירא.
•רפואה מותאמת אישית לחולי סרטן בניהולה של ד"ר רעיה ליבוביץ.

בעמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן מתקיימת פעילות
ענפה ,עם למעלה מ 60,000-עוקבים .העמוד משמש במה למסרי
האגודה ,לקידום אירועיה ,למתן מידע ולמענה על שאלות הגולשים.
העמוד סייע לקדם ברשת פרויקטים של האגודה ,כמו לדוגמה
קידום מבצע 'הקש בדלת' ,קבוצת הריצה של האגודה במרתון
ירושלים ועוד.

שיתופי פעולה ברשתות החברתיות

האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם כמוני  -רשת חברתית
בנושאי בריאות ,המציעה קהילה וירטואלית תומכת למתמודדים עם
מצבים רפואיים כרוניים ומאפשרת להם לשתף ,להתעדכן ולהתייעץ
עם אנשי מקצוע .במסגרת שיתוף הפעולה ,עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה באגודה ,עונה לשאלות הפונים בקהילות
סרטן השד והשחלה ,בכל הנוגע לזכויות ושירותים המגיעים לחולי
הסרטן ולמחלימים.
האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם גמאני  -גם אני חליתי
בסרטן שד  -קבוצת פייסבוק עם אלפי עוקבות .שיתוף הפעולה,
המתקיים בסיוע עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה ,בא לידי ביטוי בפעילויות משותפות כשהאגודה מעניקה את
המידע המקצועי וקבוצות התמיכה לחולות ולמחלימות מסרטן השד.

שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן וחברת
מדיוויזור ()Medivizor

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

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

פורומים מקוונים

מערך פורומים לקהל הרחב באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן
הכולל  20פורומים מקצועיים בנושאים שונים ,בניהול מיטב המומחים,
שנרתמו לטובת הנושא בהתנדבות ובמחויבות גדולה (הרשימה לפי
סדר אלפביתי של נושאי הפורומים):
•פורום גידולים אנדוקריניים ונוירו-אנדוקריניים ,בניהולו של
פרופ' עידו וולף.
•פורום גינקו-אונקולוגיה ופוריות לנשים ולגברים ,בניהולם של
פרופ' דרור מאירוב וד"ר יעקב קורח.
•פורום נשאיות גנטיות ונשים בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד
והשחלות ,בניהולן של פרופ' אפרת לוי-להד וד"ר שלומית פרי.
•פורום טיפול תומך – פליאטיבי בחולי סרטן  -התמודדות עם
תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים ,בניהולם של ד"ר אורה רוזנגרטן,
פרופ' דורון גרפינקל ,עו"ס דנה רכבי הלר ואיריס ספיבק ,אחות.

מחלקת הסברה וקידום בריאות עובדת בשיתוף פעולה מלא
עם מחלקת המשק של האגודה ,בהובלת אבנר דוד ,המסייעת
בין היתר ,באריזה ,משלוח ושינוע חומרי ההסברה לקהל היעד,
בהקמת דוכני הסברה בהרצאות ובכנסים ,ובארגון והפקת
מסיבות עיתונאים ואירועי יחסי ציבור.
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שיתופי פעולה

שיתופי פעולה
מחלקת שיתופי פעולה וגיוס משאבים ,בניהולה של שני שהם ,מקיימת לאורך השנה פעילויות חווייתיות ואירועים לגיוס תרומות,
בנוסף לשיתופי פעולה עם חברות וארגונים.

פורים  – 2017מכירת משלוחי מנות כתרומה לפעילות
האגודה

אחותי בוורוד – אירוע העצמה נשי בסימן קידום
המודעות למאבק במחלת סרטן השד

לרגל חג הפורים ,התקיים זו השנה השנייה פרויקט מכירת משלוחי
מנות ,כתרומה לפעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן.
השנה ,הוצעו שני סוגי מארזים בגדלים שונים ,שמולאו במגוון
חטיפים בריאים וטעימים .המארזים מותגו בלוגו האגודה ובתקציר
על פעילויותיה הרבות למען החולים ונגד המחלה .המארזים נמכרו
למגוון חברות במשק הישראלי ,בתי ספר וגני ילדים ,שנהנו מחווייה
מתוקה שמשלבת תרומה לפעילות האגודה.
תודות :תמר פינקלשטיין מנהלת סניפי הצפון באגודה ,אורלי מנג'ם,
יו"ר סניף פרדס חנה כרכור ומתנדבי הסניף ,ואלעזר נאמן ,מתנדב
ותיק באגודה ,שסייעו באריזת מארזי משלוחי המנות.

בפברואר  2017התקיים בתיאטרון רמת גן ערב נשים מרגש וחווייתי,
שכל הכנסותיו קודש להעלאת המודעות למאבק בסרטן השד .באירוע
השתתפו כ 430-נשים ,שהגיעו מכל רחבי הארץ.
האירוע החל בהתכנסות חגיגית שכללה מכירת תכשיטים ,אקססוריז
ואביזרי עיצוב ונוי לבית וארוחת ערב.
תכנית הערב נפתחה בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,שהציגה
את החידושים והעדכונים בטיפול בסרטן השד ואת פעילות האגודה
למען החולות ,המחלימות ובני משפחותיהן ,ולקידום המאבק בסרטן
השד .התכנית האומנותית של הערב כללה את הרצאתה המעצימה
והמרגשת של העיתונאית והסופרת ליהיא לפיד ' -להיות אישה בעידן
הזה ,כמו שמתאים לך' .בהמשך,
צמד השחקניות הפופולריות
אורנה בנאי וליטל שוורץ ,סחפו
את הקהל במופע הסטנד אפ
'אורנה וליטל על במה אחת'.
כל אחת ממשתתפות האירוע
קיבלה במתנה בושם מפנק
מתנת חברת .Body Shop
אירוע 'אחותי בוורוד' אורגן
באמצעות תרומות מכלל ספקי
המזון ,המעצבים והאמנים
שהופיעו בו.
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קבוצת הריצה 'ביחד  -רצים למען המאבק בסרטן' של
האגודה במסגרת מרתון ירושלים

שיתוף הפעולה עם בנק מזרחי טפחות

לאגודה למלחמה בסרטן ולבנק מזרחי טפחות שיתוף פעולה פורה,
מזה כעשור .במסגרת שיתוף פעולה זה ,בנק מזרחי טפחות תומך
בפעילות האגודה ,ותורם מדי שנה תרומה נכבדה להמשך קידום
המאבק במחלת הסרטן.
במסגרת שיתוף הפעולה המבורך ,גם השנה התקיימו שני האירועים
השנתיים המשותפים :קבוצת ריצה במרתון ווינר ירושלים הבינלאומי
בחודש מרץ ומסלול משפחות בחול המועד פסח.
במסגרת הפרויקט 'שותפים מבחירה' ,עורך הבנק מדי שנה משאל
פומבי בקרב עשרות אלפי לקוחותיו ,שמתבקשים לבחור אילו עמותות
וארגונים חברתיים ראויים בעיניהם לתרומתו הייעודית של הבנק .גם
השנה ,לקוחות מזרחי טפחות בחרו באגודה למלחמה בסרטן כאחת
מבין העמותות הראויות לתרומה זו .בטקס שהתקיים במשרדי הנהלת
הבנק ,קיבלו מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ושני שהם ,מנהלת מחלקת
שיתופי פעולה את תרומת הבנק ,והודו למשה וידמן ,יו"ר הבנק
וריטה רובינשטיין ,סמנכ"ל ,מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומנהל ,על
תרומתו העקבית והמסורה של הבנק למען המאבק בסרטן בישראל.

במרץ  2017נערך מרתון ירושלים הבינלאומי ,בו האגודה למלחמה בסרטן
לוקחת חלק פעיל מזה שמונה שנים .קבוצת הריצה של האגודה מנתה
השנה כ 450-רצים ורצות ,מכל הגילים ובכל מקצי המרוץ .הקבוצה
הורכבה מעובדי בנק מזרחי טפחות ,מחולים ומחלימים מסרטן ובני
משפחותיהם ומהציבור הרחב ,שבחרו להצטרף לקבוצה ולרוץ יחד
עם האגודה – למען העלאת המודעות לקידום המאבק בסרטן וגיוס
תרומות לתמיכה בפעילות האגודה .השנה ,לקראת המרוץ ,שיתפו
הרצים את פעילותם ברשתות החברתיות וקראו לגולשים נוספים
לחבור אליהם ,לתרום ולהירתם למען החולים ונגד המחלה .משה וידמן,
יו"ר בנק מזרחי טפחות ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
הזניקו את משתתפי מקצה החמישה ק"מ .שני שהם ,מנהלת מחלקת
שיתופי פעולה ורבקה זלצר-פרייליך ,דוברת ומנהלת מחלקת הסברה
וקידום בריאות באגודה לשעבר ,העניקו את הגביעים לזוכי המרתון
הישראלים במקצה הגברים ,ולזוכות המרתון הבינלאומיות במקצה
הנשים .קבוצת הריצה של האגודה הינה באדיבות ובשיתוף בנק
מזרחי טפחות ,בהובלת משה גוטמן וצביה לרר מהמערך לקשרי
קהילה בבנק.
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מסלול משפחות והפנינג לכל המשפחה – חורבת בורגין

בהם בגדי מעצבים ,נעליים ותיקים ,מגוון מתנות לחגים ,צעצועים
לילדים ,ריהוט ואקססוריז לבית ,יצירות אומנות ,שוק מזון ,ספרי
ילדים ,כלי כתיבה ומוצרים לבית הספר ,מגוון צעצועים ומשחקים
ועוד .כל הפריטים שנאספו ונמכרו ביריד נתרמו לאגודה על ידי מיטב
המעצבים בישראל.
יריד המעצבים נערך בסיוע מתנדבים וידידי האגודה ,ובסיוע קבוצות
מתנדבים מארגונים שונים כגון :צ'ק פוינט ,אנדמול ישראל ,עמותת
שלומית ומלם מכירות ,שהגיעו להושיט יד לאגודה ,כחלק מפרויקט
'יום המעשים הטובים' של עמותת רוח טובה.

בתחילת חול המועד פסח ,קיימה האגודה למלחמה בסרטן את טיול
המשפחות המסורתי ,במסלול יפיפה ,נעים ונוח להליכה ,בחורבת
בורגין ,הנמצאת בנוף עוצר הנשימה של הרי ירושלים והשפלה .לאורך
המסלול ,נהנו המטיילים מהדרכתם של מתנדבי האגודה שהסבירו
על מערות הקבורה ,בורות המים הקדומים ומערות הזחילה שבמקום.
בתום ההליכה התקיים הפנינג ססגוני ,שכלל פינות יצירה לילדים
ומופע לכל המשפחה בכיכובה של חגית הליצנית .האירוע התקיים
באדיבות בנק מזרחי טפחות ,בשיתוף קק"ל ובסיוע רחל הראל ,יו"ר
סניף רמלה לשעבר ובתה שרית ישעיה ,עו"ד רונן רוטשטיין ובני נוער
מתנדבי מועדון אינטראקט רמלה.

דיוור האגודה למלחמה בסרטן לתורמים

אירוע יריד המעצבים '– 'Spring Love
קונים ותורמים למאבק בסרטן

האגודה למלחמה בסרטן מפיקה בכל שנה דיוור לתורמים – לקראת
ראש השנה וחג הפסח .לשני הדיוורים מצורף עלון ובו ברכה אישית
של פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,יחד עם סקירה של מגוון
מפעילותיה של האגודה למען החולים והמחלימים.
לדיוור שהופץ לרגל חג הפסח  2017צורפה חוברת המתכונים -
'לאכול בריא  -עם השף ברק יחזקאלי' ,הכוללת את המלצות
האגודה לשמירה על תזונה ואורח חיים בריאים ,יחד עם עשרה

בסוף מרץ  2017התקיים זו השנה השישית ,יריד המעצבים של
האגודה למלחמה בסרטן ,שכל הכנסותיו קודש לפעילותה הענפה
של האגודה .השנה ,בפעם הראשונה ולאור הביקוש הגדול ,היריד
נמשך יומיים .מאות אנשים פקדו את האירוע ונהנו מחוויית קנייה
של מותגים יוקרתיים במחירים אטרקטיביים ,שכללו אלפי פריטים,
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מתכונים בריאים ,המחולקים על פי קבוצות צבעים שונות של
ירקות ופירות.
לדיוור שהופץ לרגל ראש השנה תשע"ח  ,2017-8הוכן לוח שנה
המציג  12כללים לחיים בריאים שמבוסס על הקוד האירופי נגד מחלת
הסרטן  European Code Against Cancerשל רשות מחקר הסרטן
של ארגון הבריאות העולמי  .IARC -הקפדה על קווים מנחים אלו,
הוכחה כמפחיתה משמעותית את הסיכון לחלות בסרטן וכמסייעת
באבחון מוקדם .על בסיס  12קווים מנחים אלו ,הוצמד לכל חודש
מחודשי השנה מסר אחד המוביל לחיים בריאים יותר .לצד כל אחד
מהמסרים ,צורף תיאור קצר ,של אחת מפעילויות האגודה בתחום
המדובר ,הפועלת במטרה להקטין את התחלואה והתמותה ממחלת
הסרטן ולשפר את איכות חיי החולים.

כיבדו בנוכחותם :פרופ' אהרון צ'חנובר ,חתן פרס נובל ונשיא כבוד
של האגודה ,ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה,
מאיר שטרית ,שר הפנים ,התחבורה והאוצר לשעבר ומכובדים נוספים.
דודי ויסמן ,יו"ר סונול ויו"ר מבצע 'הקש בדלת' לשנת  2013ואבי גנון,
מנכ"ל  World ORTקיבלו בתחילת הערב ,תעודות הוקרה והערכה
על תרומתם הנדיבה למימון עלויות האירוע .ערב ההתרמה הופק
בהתנדבות על ידי המפיקה מירית צ'רנילוב.

שיתופי פעולה עם חברת ג'יימס ריצ'רדסון

בין החודשים ספטמבר-אוקטובר  ,2017חברת ג'יימס ריצ'רדסון ישראל
קיימה שיתוף פעולה עם האגודה למלחמה בסרטן .החברה
מכרה בקו הקופות של חנויותיה בדיוטי פרי בנתב"ג את 'קופסת
ההפתעות' ,המכילה חוברות הפעלה ,מדבקות ומוצרים לילדים.
חלק מההכנסות נתרמו לטובת המשך פעילותה הענפה של
האגודה למלחמה בסרטן.

ערב הגאלה של האגודה

בספטמבר  2017נערך במרכז פרס לשלום בתל אביב ערב ההתרמה
השנתי של האגודה למלחמה בסרטן ,בנוכחותם של מאות מכובדים,
מבכירי המשק הישראלי ,בהובלתה של רות שטרית ,אשת העסקים
וחברת חבר הנאמנים של האגודה .העיתונאי והמגיש יגאל רביד
הנחה את הערב .האורחים הרבים נהנו מארוחת ערב חגיגית של
השף ברק יחזקאלי ומהופעה של הזמר והיוצר רמי קליינשטיין.

שיתופי פעולה במהלך חודש
המודעות לסרטן השד
האגודה למלחמה בסרטן קיימה מספר
שיתופי פעולה מגוונים במהלך חודש
אוקטובר  -חודש המודעות הבינלאומי
למאבק בסרטן השד ,שמטרתם הייתה
להעלות את מודעות הציבור לסרטן
השד ,וכן גיוס תרומות עבור המאבק
במחלה .בתחילת אוקטובר ,יזמה
קבוצת החברות אסתי לאודר יחד
עם האגודה ,שיתוף פעולה עם רשת
 ,Jack Kubaרשת הבוטיקים היוקרתית
להלבשה תחתונה .הקמפיין עלה
תחת הסיסמה 'Wear Pink – Get
 ,'Testedבמטרה לעורר מודעות
לחשיבות הבדיקה לגילוי מוקדם
של סרטן השד .במסגרת שיתוף
הפעולה ,הוצעה למכירה קולקציית
 – Pink Ribbonקולקציה ייחודית
הכוללת מגוון רחב של פריטי הלבשה
תחתונה ורודים ,שעוצבה במיוחד
לחודש זה.
 30%מההכנסות ממכירת קולקציית
ה ,Pink Ribbon-הועברו כתרומה
לאגודה למלחמה בסרטן.
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איש הברזל

באמצע חודש אוקטובר ,השתתף עו"ד אילן שרקון ,תומך נאמן של
האגודה למלחמה בסרטן ,באליפות 'איש הברזל' שנערכה בהוואי.
מאז שאיבד את חברו הטוב ואת בתה של אחייניתו למחלת הסרטן,
החליט אילן לרוץ במרתונים ,להשתתף בתחרויות ספורט שונות
ולהקדיש את פועלו למען המאבק במחלת הסרטן.
לקראת תחרות 'אליפות איש הברזל' ,הקים אילן עמוד גיוס תרומות
אישי ,במטרה לאסוף תרומות לפרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® של
האגודה.

לקמפיין הדיגיטלי של הפרויקט הצטלמו ידועניות רבות וביניהם:
סנדי בר ,חן אמסלם ,עינת שרוף ,עינת ארליך ועוד.
שיתופי פעולה נוספים התקיימו עם החברות :תמה תעשיות פלסטיק ,רשת
האופנה דיסקרט ,אתר הקוסמטיקה  ,Guiltyדורון פסקינו ,תכשיטי ,BELLETTO
חברת האיפור יוסי ביטון ,מותג הלקים  ,CNDרשת המספרות סלון פיקס,
אתר התכשיטים אופאליה ,קבוצת הכדורגל מכבי חיפה ,קבצת הכדוריד
לנוער מכבי ראשון לציון ,ומותג התיקים .B-STAR

שיתוף פעולה עם רשת טיב טעם

במהלך חודש נובמבר ,התקיים מבצע התרמה ארצי בכל סניפי
רשת טיב טעם ,בו נאספו  84אלף שקל לטובת פעילותה הענפה של
האגודה למלחמה בסרטן .עדי כהן ,מנכ"ל קבוצת טיב טעם אמר כי
הנהלת הרשת ועובדיה מחויבים לפעול למען הקהילה ,כשהפעילות למען
האגודה למלחמה בסרטן הינה חלק מהפעילויות בהן שותפה הרשת.
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במהלך מבצע צוק איתן .גיא היה בן עשרים וחמש בנפלו .בצוואתו
גיא ביקש לתרום את כל כספו ורכושו למען הזולת ולמען פעילותה
של האגודה למלחמה בסרטן.

במעמד הענקת התרומה למירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
ולשני שהם ,מנהלת מחלקת שיתופי פעולה וגיוס משאבים באגודה,
נכחו עדי כהן ולצדו יוסי שליו ,סמנכ"ל סחר ושיווק ורוני גרין ,מנהל
מכירות ומועדון לקוחות.

ד"ר אבישי גרופר

משה עדני וברוך גלילי ביקשו להעלות תרומה לאגודה למלחמה בסרטן
בספר החיים של האגודה ,לכבודו של ד"ר אבישי גרופר ,מומחה
לקרדיולוגיה ,עבור טיפולו המסור.

'מפתח לתקווה' – שיתוף פעולה בין חברת 'אל על'
והאגודה למלחמה בסרטן

חברת התעופה הלאומית אל על ממשיכה לסייע ולתמוך בקידום
פעילותה של האגודה ומזמינה את קהל הנוסעים בטיסותיה לרכוש
פריט ייחודי  -מחזיק מפתחות מעוצב ,צבעוני ומרהיב ביופיו וזאת
בעבור תרומה לאגודה למלחמה בסרטן.
באוקטובר  ,2016הושק מחזיק מפתחות בעיצוב חדש וייחודי לפרויקט
זה – 'מפתח לתקווה' ,פרי עיצובה של המעצבת מיכל נגרין.
מחזיק המפתחות נמכר באופן בלעדי ,לנוסעי טיסות 'אל על' ,כחלק
ממכירות הדיוטי פרי במטוסי החברה ,במחיר מיוחד של  10דולרים.
את הפרויקט מלווה סרטון פרסומת מרגש ,בהשתתפותה של
תבל ארגנטל ,בת  11הנעזרת בפרויקטים של האגודה כמו :נופש
משפחות והשלמת חומר נלמד ,בעקבות התמודדותה מגיל  3עם
גידול סרטני במוח .כתוצאה מניתוח קשה שעברה ,נשארה תבל עם
שיתוק בצד ימין ,איתו היא מתמודדת בגבורה בזכות היותה ילדה
ספורטיבית ,חייכנית ומלאת שמחת חיים.
בנוסף לכך ,חברת אל על מעניקה כרטיסי טיסה מוזלים משמעותית
למשפחות להן ילד עם מחלה מתקדמת ,הנוסעות עם כל בני המשפחה
לאורלנדו ,במסגרת פרויקט האגודה 'תנו לילדים את העולם' לזכרה
של מירי שטרית ז"ל (למידע נוסף ראו פרק 'שיקום ורווחה').

יום התרמה בסטודיו למחול Dancity DS

בדצמבר  2017נערך יום התרמה בסטודיו  Dancity DSבהרצליה,
בהנהלתו של הכוריאוגרף והרקדן עומר שטייר .ביום ההתרמה ,נפתח
הסטודיו לקהל הרחב ,בכל הגילאים ,לרקדנים מתחילים ,מתקדמים,
ואף לכאלו ללא ניסיון במחול בכלל .לרקדנים הוצעו מגוון רחב של
שיעורים כגון :בלט קלאסי ,בלט מודרני ,היפ הופ ,ג'אז לירי וסגנונות
נוספים .כל המורים נרתמו למען המטרה הנעלה ,ולמתחם הסטודיו
הגיעו עשרות בנות נוער ונשים שתרמו ברוחב לב.

ספר החיים
גיא סגל ז"ל
סמל ראשון גיא סגל ז"ל שירת בסיירת גולני בתפקיד קלע חוד ונווט ,ונפל
בעת מילוי תפקידו בשירות מילואים ,ביום ז' באב תשע"ד )3.8.2014(,
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שיקום ורווחה
ימי עיון לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
מחלקת שיקום ורווחה מארגנת דרך קבע ימי עיון במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן ולהשלכותיהן – כגון דרכי הטיפול ,תופעות הלוואי
והיבטים בהתמודדות החולה ובני משפחתו עם המחלה .המשובים החיוביים והתגובות החמות המתקבלים בתום ימי העיון ממחישים את
חשיבותם ומחזקים את הצורך להמשיך לקיים פעילות חשובה זו מדי שנה בשנה .את המחלקה מנהלת עו"ס אורית שפירא.

ימי עיון ארציים

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

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס

בהתנדבות :פרופ' ניקולא מבג'יש ,פרופ' ז'ק בניאל ,פרופ' דן ליבוביץ',
פרופ' עופר נתיב ,ד"ר רענן טל ,פרופ' אבישי סלע וד"ר רענן ברגר.
באדיבות חברת פייזר בע"מ.

התקיים במרץ  2017בהנחיית פרופ' עופר נתיב ,מנהל המחלקה
האורולוגית ,המרכז הרפואי בני ציון .התקיימו הרצאות בנושאים:
'גורמי סיכון ,מניעה וגנטיקה'' ,תזונה וסרטן המעי הגס'' ,הטיפול בסרטן
מעי ממוקם'' ,הטיפול בסרטן מעי מתקדם' ו'התמודדות עם תופעות
הלוואי בעקבות הטיפולים' .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים
להשיב על שאלות הקהל .הרצו בהתנדבות :פרופ' אליזבט הלף,
התזונאית יעל שפאץ ,ד"ר רונן ברנר ,ד"ר עינת שחם-שמואלי,
ופרופ' אירית בן אהרון .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן השחלה

התקיים במאי  2017בהנחיית פרופ' תמר ספרא ,היחידה לאונקולוגיה
גינקולוגית ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי .התקיימו
הרצאות בנושאים' :גורמי סיכון ,תורשה וגנטיקה'' ,הטיפול בסרטן
שחלה – מחלה ראשונית'' ,הטיפול בסרטן השחלה' ו'התמודדות
עם תופעות הלוואי בעקבות טיפולים' .לקראת סיום התכנס פאנל
המרצים להשיב על שאלות הקהל .הרצו בהתנדבות :ד"ר יעל גולדברג,
פרופ' טלי לוי ,ד"ר יקיר שגב וד"ר רוני שפירא פרומר .באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

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

התקיים במרץ  2017בהנחיית ד"ר גאורגיטה פריד ,מנהלת יחידת השד,
מערך אונקולוגי ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם .התקיימו
הרצאות בנושאים' :עדכונים וחידושים בסרטן שד'' ,אונקופלסטיקה -
כירורגיה משחזרת וכריתה מניעתית'' ,רפואה מותאמת אישית' ו'איכות
חיים בקרב חולות סרטן שד' .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים
להשיב על שאלות הקהל .הרצו בהתנדבות :ד"ר שני פאלוך-שמעון,
ד"ר יואב ברנע ,ד"ר דניאלה כץ ,ד"ר ריטה טוקר ופרופ' פואד עזאם.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי לימפומה וCLL-
התקיים במאי  2017בהנחיית פרופ' משה מיטלמן ,מנהל מחלקה
פנימית ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ויו"ר האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ולרפואת עירויים .התקיימו הרצאות בנושאים' :הטיפול
ב - CLL-הווה ועתיד'' ,הטיפול בלימפומות  -חידושים ועדכונים',
'התמודדות עם תופעות לוואי בעקבות טיפולים'' ,רפואה משלימה -
התמודדות החולה ההמטולוגי' ו'השתלת מח עצם בממאירויות לימפטיות'.
לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות הקהל .הרצו
בהתנדבות :פרופ' דינה בן יהודה ,ד"ר רון רם ,ד"ר אברהם אביגדור,
ד"ר נתנאל הורוביץ ופרופ' ערן בן אריה .באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי סרטן הכליה ושלפוחית השתן

התקיים באפריל  2017בהנחיית פרופ' אילן ליבוביץ ,מנהל המחלקה
האורולוגית ,המרכז הרפואי מאיר .התקיימו הרצאות בנושאים:
'הטיפול הניתוחי בסרטן שלפוחית השתן שאינו חודר שריר'' ,הטיפול
הניתוחי בסרטן שלפוחית השתן אשר חודר שריר'' ,הטיפול הניתוחי
בסרטן כליה המוגבל לכליה'' ,הטיפול הניתוחי בסרטן כליה שלב
מתקדם'' ,התמודדות עם התפקוד המיני'' ,הטיפול בסרטן גרורתי
של הכליה' ו'הטיפול בסרטן גרורתי של שלפוחית השתן' .לקראת
סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות הקהל .הרצו

יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי

התקיים ביוני  2017בהנחיית ד״ר אלה עברון ,מנהלת היחידה לסרטן
השד ,המרכז הרפואי תל אביב ע״ש סוראסקי .התקיימו הרצאות
בנושאים' :היבטים רפואיים בסרטן שד גרורתי'' ,שיפור איכות החיים -
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יום עיון בנושא גידולים נוירואנדוקריניים

התמודדות עם תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים'' ,גנטיקה ותורשה
ומה שביניהן' ו'רפואה משלימה  -מה יש לה להציע?' .לקראת סיום
התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות הקהל .הרצו בהתנדבות:
ד״ר קרן דרומאה ,ד״ר נועה אפרת בן ברוך ,ד״ר רינת ברנשטיין
וד״ר עופר כספי .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

התקיים בנובמבר  2017בהנחיית ד"ר סימונה גלסברג ,מנהלת היחידה
לגידולים נוירואנדוקריניים ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם .התקיימו
הרצאות בנושאים' :גידולים נוירואנדוקריניים – מה זה אומר?'' ,עדכונים
וחידושים בטיפול האונקולוגי'' ,טיפול כירורגי ו'טיפולים הממוקמים
בכבד' .הרצו בהתנדבות :ד"ר אורית טויטו ,ד"ר גלי פרל ,ד"ר אריה אריש
וד"ר רוית גבע .באדיבות חברת נוברטיס בע"מ.

יום עיון בנושא מלנומה וBCC-
התקיים ביוני  2017בהנחיית פרופ' מיכל לוטם ,מנהלת המרכז
למלנומה ואימונותרפיה של הסרטן ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
התקיימו הרצאות בנושאים' :סרטן עור -אפידמיולוגיה ,גורמי סיכון,
אבחון וגישה טיפולית'' ,הטיפול הכירורגי בגידולי עור'' ,הטיפול
בגידולי עור מסוג  BCCשאינם נתיחים' ו'עדכונים במלנומה גרורתית'.
לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות הקהל.
הרצו בהתנדבות :פרופ׳ גל מרקל ,ד"ר ליאור לייבו ,ד"ר סאלם בלאן
וד"ר בתיה דוידוביץ .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא איכות חיים

התקיים בנובמבר  2017בהנחיית ד"ר עופר כספי ,מנהל הרפואה
האינטגרטיבית ומנהל מרפאת מחלימים ע"ש ד"ר ישראל רולי
יובל ,המרכז הרפואי רבין-בילינסון .התקיימו הרצאות בנושאים:
'הפחתת הסיכון לחלות בסרטן ,תזונה ואורחות חיים'' ,רפואה שלמה,
לא רק משלימה – הוכחות ומחקרים'' ,רפואת הפה  -שמירה על
בריאות השן בעקבות טיפולים' ו'היבטים הקשורים לאיכות חיים
במהלך הטיפולים ,כולל טיפול בכאב' .הרצו בהתנדבות :התזונאית
לימור בן חיים ,ד"ר יאיר מימון ,ד"ר יהודה צדיק וד"ר אורה רוזנגרטן.
באדיבות החברות בריסטול מאיירס סקוויב בע"מ וטבע תעשיות
פרמצבטיות בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן הערמונית

התקיים בספטמבר  2017בהנחיית פרופ' אבישי סלע ,מנהל המחלקה
האונקולוגית ,המרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא) .התקיימו
הרצאות בנושאים' :גורמי סיכון ,דרכי אבחון ומניעה'' ,תפקוד מיני
למרות סרטן הערמונית'' ,הטיפול הקרינתי בסרטן הערמונית',
'עדכונים וחידושים בטיפול בסרטן הערמונית' ,ו'הטיפול הניתוחי
בסרטן הערמונית' .הרצו בהתנדבות :ד"ר גל קרן-פז ,האחות ויועצת
המיניות של האגודה לנה קורץ-אלמוג ,ד"ר מרק ויגודה ,ד"ר רענן ברגר
ופרופ' גלעד עמיאל .באדיבות החברות יאנסן בע"מ ,אסטלס פארמה
בע"מ ואיזוטופיה בע"מ.

יום עישון בנושא נשאות גנטית

התקיים בדצמבר  2017בהנחיית ד"ר רונן ברנר ,מנהל המכון
האונקולוגי ,המרכז הרפואי וולפסון .התקיימו הרצאות בנושאים' :אבחון
ודילמות ביחס לטיפול מונע'' ,טיפול מותאם לנשאים'' ,אונקוגנטיקה -
ערמונית ולבלב'' ,אונקוגנטיקה – שד ושחלה' ו'לחיות עם הידיעה -
התועלת אל מול המחיר' .הרצו בהתנדבות :ד"ר שני פאלוך שמעון,
פרופ' תמר פרץ ,פרופ' איתן פרידמן ,ד"ר שרי ליברמן והפסיכולוגית
טלי יעקובי .באדיבות חברת אסטרהזניקה בע"מ.

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

יום עיון בנושא סרטן ריאה

התקיים באוקטובר  2017בכפר המכביה ,ר"ג ,בהנחיית ד”ר שני פאלוך-שמעון,
מנהלת היחידה לאונקולוגיה של השד ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי
שערי צדק .התקיימו הרצאות בנושאים' :המסע אל הגנום' ,חידושים
ועדכונים בטיפול בסרטן השד'' ,פעילות גופנית – הדרך לבריאות' ו'קיצור
תולדות האנושות ממבט אישי' .הרצו בהתנדבות :פרופ' רינת ירושלמי,
ד”ר נועה אפרת בן ברוך ,פרופ' נעמה קונסטנטיני ,והאמנית הגר שמידוב.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

התקיים בדצמבר  2017בהנחיית פרופ' ניר פלד ,מנהל המכון
האונקולוגי ,המרכז הרפואי סורוקה .התקיימו הרצאות בנושאים:
'בדיקות גנומיות בסרטן הריאה'' ,עדכונים וחידושים בטיפול'' ,איכות
חיים לחולה עם סרטן ריאה' ו'הטיפול הכירורגי בסרטן הריאה' .הרצו
בהתנדבות :ד"ר עבד אגבאריה ,ד"ר מיה גוטפריד ,ד"ר נועם אסנה
וד"ר מילטון סאוטה .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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ימי עיון אזוריים
אזור הצפון

ויטליה ריצ'קוב ,עו"ס עירית קושניר ,האחות אסתרינה טרכטנברג
ועו"ס מרגנית בי שפרלינג .באדיבות חברת טקדה בע"מ.

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

יום עיון בנושא איכות חיים לחולי הסרטן
התקיים במאי  2017במלון לאונרדו פלאזה בטבריה .האירוע נפתח
בדברי ברכה מאת יוסי בן דוד ,ראש העיר טבריה ,ודליה סלוצקי,
יו"ר סניף טבריה של האגודה .התקיימו הרצאות בנושאים' :שילוב
רפואה משלימה כחלק מהטיפול התומך' ו'תזונה ,רפלקסולוגיה
ומה שביניהם' .הרצו בהתנדבות :פרימוורה סלע ,נטורופתית
ופרופ' גיל בר סלע.
באדיבות מלון לאונרדו פלאזה.

יום עיון בנושא דרכים לגילוי מוקדם והתמודדות עם המחלה
התקיים בפברואר  2017במרכז הרפואי הלל יפה ,בהנחיית
ד"ר יקטרינה שולמן ,מנהלת המכון אונקולוגי ,מרכז רפואי הלל יפה.
האירוע נפתח בדברי ברכה מאת ד"ר מיקי דודקביץ' ,מנהל המרכז
הרפואי הלל יפה .התקיימו הרצאות בנושאים' :ההתמודדות כמסע',
'זיהוי אוכלוסייה בסיכון'' ,חשיפת המרפאה לדימות שד ודרכי האבחון
המתקדמים'' ,גידולי ריאה ,אבחון וגורמי סיכון'' ,טיפולים הביולוגיים'
ו'התמודדות עם תופעות הלוואי' .הרצו בהתנדבות :אלינה פישנזון,
ד"ר אורן גל ,ד"ר נטליה קוחונובסקי ,ד"ר מיכאל קוצ'וק ,ד"ר אולגה קזרין
והאחות אירנה פולנסקי .סייעו בארגון האירוע :רבקה קרן ,יו"ר סניף
חדרה באגודה ושוש קריצ'מן ,רכזת הסניף.

יום עיון בנושא סרטן הריאה וסרטן המעי הגס
התקיים במאי  2017באולמי סינמאנא נצרת .פאתן ג'טאס ,מנהל
פעילות האגודה בחברה הערבית פתח את האירוע בדברי ברכה.
התקיימו הרצאות בנושאים' :חידושים בטיפול בסרטן הריאה',
'סרטן מעי גס ,בין הכירורגיה לגילוי מוקדם'' ,סרטן מעי גס טיפול
מונע וטיפול במחלה גרורתי'' ,טיפולים וחידושים בקרינה בסרטן
ריאה' ו'טלמידע וטלתמיכה' .הרצו התנדבות :ד"ר סלאם בלאן,
ד"ר עבד אגבריה ,פרופ' אוסמה אבו חאתום ,ד"ר הייתם נסראללה,
חני שלם ,מדריכת צ'י קונג ועו"ס עלאא חאכרוש.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים בפברואר  2017בקריה הרפואית לבריאות האדם
רמב"ם .האירוע נפתח בדברי ברכה של פרופ' רון אפלבוים ,מנהל
המערך האונקולוגי ,רמב"ם ,ואורנה בן יעקב ,מפקחת הסיעוד
בחטיבה ההמטו-אונקולוגית ,רמב"ם .התקיימו הרצאות בנושאים:
'את היחידה ומיוחדה שלי ,האמנם?'' ,כמו כלים שלובים'' ,הטיפול
התומך – יד ביד'' ,אוי אשפוז'' ,חשיבות הטיפולים הפיזיותרפיים
לאחר ניתוחי שד' ו'בריאות ,אופטימיות ושמחת חיים' .לקראת סיום
התכנס פאנל המרצים לענות על שאלות הקהל.
הרצו בהתנדבות :ד"ר קרן דרומאה ,האחות ליאלי אבולהיג'א,
עו"ס ליאורה גרוייסמן ,האחות אפרת לוין ,ד"ר דינה איזן ,האחות
חדוה שיינמן-יופה ,האחות עאידה עבאדי ,האחות לינדה האשם,
ונעמי גוטליב ,פיזיותרפיסטית .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא לימפומה וCLL-

התקיים ביוני  2017במרכז הרפואי לגליל .האירוע נפתח בדברי
ברכה מאת ד"ר ברהום מסעד ,מנהל המרכז הרפואי לגליל
וד"ר אנדריי בראשטר ,מנהל המכון ההמטו-אונקולוגי ,המרכז הרפואי
לגליל .התקיימו הרצאות בנושאים – CLL' :עם הפנים לעתיד'' ,חידושים
בטיפול בלימפומה'' ,התמודדות עם תופעות לוואי בזמן ולאחר
הטיפולים'' ,חשיבות המידע והשתתפות במחקר הקליני' ו'מה שלא
רואים מפה לא רואים משם' .הרצו בהתנדבות :ד"ר לואיזה עכריה,
האחות אורלי בר אילן ,אלה לוטבק ודליה וייס ,מנחת סדנאות .NLP
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון למחלימים מלימפומה
התקיים באפריל  2017בבית החולים רות רפפורט לילדים ,הקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,בהנחיית פרופ' אלדד דן ,מומחה
ברפואה פנימית והמטולוגיה ומנהל מכון בנק הדם ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם רמב"ם .התקיימו הרצאות בנושאים' :מחלת לימפומה -
היום שאחרי'' ,סיימתי טיפול ,מה עכשיו?'' ,חזרה לעתיד :התמודדות
עם החיים שאחרי הסרטן'' ,סדנאות למחלימים ,למי? למה?' ,ו'סיפור
אישי  -החלמה ,למצוא את האיזון' .הרצו בהתנדבות :האחות

יום עיון בנושא סרטן הריאה
התקיים ביוני  2017במרכז 'חזקים ביחד' ™TMחיפה בשיתוף המרכזים
הרפואיים כרמל ולין ובהנחיית ד"ר שושנה קרן רוזנברג .האירוע נפתח
בדברי ברכה מאת ד"ר מאיר פרייס ,מנהל המערך ההמטו-אונקולוגי,
המרכזים הרפואיים כרמל ולין .הרצו בהתנדבות :פרופ' יוחאי אדיר,
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אזור המרכז

ד"ר אמיר אברמוביץ ,ד"ר רונן גלילי ,ד"ר הייתם נסראללה ,ד"ר יוליה רוביצקי,
עו"ס אולגה עגור ופרופ' ערן בן אריה.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

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

יום עיון בנושא חידושים בטיפול ,מידע וזכויות

יום עיון בנושא סרטן השד

התקיים ביולי  2017בסניף האגודה בצפת .בירכו :תמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון באגודה ,שולמית גנון ,יו"ר סניף צפת ואיריס מנחם,
מנהלת מנהל מרחבי ,מכבי שירותי בריאות .התקיימו הרצאות בנושאים:
'חידושים בטיפולים'' ,זכויות המטופלים' ו'זכויות המטופל – המוסד
לביטוח לאומי' .הרצו בהתנדבות :פרופ' גמאל זידאן ,עו"ס עינב גפן גלוזמן
ויהודית מנחם ,ביטוח לאומי .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

התקיים בדצמבר  2017במרכז הרפואי וולפסון ,בהנחיית ד"ר אריה יודיץ,
מומחה בכירורגיה כללית וכירורגיה של השד ,המרכז הרפואי
וולפסון .האירוע נפתח בדברי ברכה של ד"ר זהבית זיו-נר ,מנהלת
המרכז הרפואי וולפסון ,פרופ' חוליו ויינשטיין ,יו"ר הוועדה לקידום
הבריאות ,המרכז הרפואי וולפסון ולידיה ריחני ,מנהלת הסיעוד,
המרכז הרפואי וולפסון .התקיימו הרצאות בנושאים' :את לא לבד
במאבק בסרטן השד'' ,תפקיד דימות השד באבחון סרטן'' ,סרטן
השד והטיפול האונקולוגי המודרני'' ,מזעור ניתוחי שד'' ,כירורגיה
אונקופלסטית ושחזור השד' ו'שימור פוריות' .הרצו בהתנדבות:
האחות דיאנה מושייב ,ד"ר טלי ארזי קליימן ,ד"ר נטליה קרמינסקי,
ד"ר מיכאל איצקסון ,ופרופ' רזיאל אריה .באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא התמודדות עם סרטן השד
התקיים באוקטובר  2017באולם סינמאנא בנצרת ,בהנחיית פאתן ג'טאס,
מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית .האירוע נפתח בדברי ברכה
מאת ד"ר רימון מנסה ,מנהל מרכז בריאות השד ,בית החולים המשפחה
הקדושה נצרת .הועברו הרצאות בנושאים' :חידושים ועדכונים בטיפול
בסרטן השד'' ,כירורגיה בסרטן שד והגילוי המוקדם'' ,צעדים לאיכות
חיים'' ,שימוש מושכל בתוספי מזון ותזונה מותאמת'' ,חידושים
בטיפול קרינתי בשד' וסדנת יוגה .הרצו בהתנדבות :ד"ר סמיח יוסף,
ד"ר סלמא אבו פול ,עו"ס חנאן קאסם עבד אלהאדי ,איב ח'ורי ,דיאטנית
קלינית ,ד"ר סאלם בלאן ,ג'ורג' עסלי ,מדריך פעילות גופנית יאנה דרום,
מתנדבת 'יד להחלמה'® ,והסטנדאפיסטים רנין בשאראת וחנאן חלו.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים בנובמבר  2017במרכז הרפואי פדה פוריה .האירוע
נפתח בדברי ברכה של ד"ר ארז און ,מנהל מרכז רפואי פדה
פוריה ,עו״ד הלן מלכה-זאבי ,מנהלת הסיעוד ,מרכז רפואי פדה
פוריה ,וד״ר סוהיל נסראללה ,מנהל המכון האונקולוגי ,מרכז
רפואי פדה פוריה .התקיימו הרצאות בנושאים' :חידושים ועדכונים
בטיפול בסרטן השד'' ,חשיבות בדיקות ההדמיה לאבחון וטיפול',
'הטיפול הכירורגי בסרטן השד'' ,כירורגיה משחזרת  -אונקו
פלסטיקה בסרטן השד'' ,תורשה ,גנטיקה וסרטן השד'' ,תזונה,
טיפול תומך ומה שביניהם'' ,אינטימיות ומיניות' ו'ליווי הפסיכולוג
הרפואי את מסע המטופל' .הרצו בהתנדבות :ד״ר פינה ויגדר,
ד״ר משה זילברמן ,ד״ר ערן בר מאיר ,לילך פלד-פרץ ,יועצת גנטית,
הנטורופתית פרימוורה סלע ,האחות לבנה ברנשטיין ,הפסיכולוג
איתן ארדיטי וחני שפר ,מחלימה מסרטן השד .באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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שיקום ורווחה

אזור דרום ושפלה

יום העיון נערך ביוזמת סטודנטיות לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת
בן גוריון ,שמקבלות הדרכה במסגרת ההכשרה המעשית בבאר
שבע ע"י מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום .התקיימו הרצאות
בנושאים' :ביטוח לאומי'' ,זכויות החולה האונקולוגי במס הכנסה',
'זכויות החולה האונקולוגי בקופות החולים' ו'מיינדפולנס' .הרצו
בהתנדבות :ימית רפילוביץ ,רות בר יוסף ,אייל סעדון ,אורית אביצו,
איילת צוקרמן וגיל אשד.

בארגונה של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום ,האגודה למלחמה בסרטן.
ימי העיון בשפה הערבית נערכים בשיתוף הייג'ר אבו שארב ,רכזת
פעילות החברה הערבית בדרום.

יום עיון בנושא זכויות חולי הסרטן

התקיים במאי  2017בבית אידי מעגן בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן.

'יד להחלמה'
של האגודה למלחמה בסרטן
®

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

הכנס השנתי של מתנדבות 'יד להחלמה'

מפגשי הדרכה

®

בינואר  2017נערך מפגש הדרכה למתנדבות חדשות בנושא
'הפרויקטים והשירותים של האגודה למלחמה בסרטן'.
במרץ  2017נערך מפגש הדרכה למתנדבות חדשות בנושא 'שיחת
הקמת קשר' והצגת מרכז המידע ומחקר על מחלימות סרטן שד.
בספטמבר  2017התקיימו מפגשי הדרכה בנושא 'שירותי
האגודה למלחמה בסרטן' העומדים לעזרתן של המתנדבות במסגרת
התנדבותן .בהמשך החודש ,נפגשו המתנדבות להרמת כוסית לכבוד
השנה החדשה ,בחיפה ובגבעתיים.

התקיים במאי  2017במרכז ארץ ישראל היפה בהשתתפות עשרות
מתנדבות 'יד להחלמה'® .הכנס אורגן על ידי עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ונפתח בדברי ברכה מאת מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן .לאחר ההתכנסות התקיימו הרצאות
בנושאים' :חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן השד' מפי ד"ר אירנה ז'יבליוק,
מנהלת השירות לסרטן השד ,מרכז רפואי אסותא' ,השד הרע והשד
הטוב' מפי לנה קורץ אלמוג ,אחות ויועצת מיניות באגודה ו'חידושים
ועדכונים ממרכז המידע' מפי מירב דמארי ,מנהלת מערך המידע של
האגודה .לקראת סיום התקיימה 'הרצאת הרשימה' של השחקן ואיש
התקשורת יובל אברמוביץ .האירוע נחתם עם ארוחת צהריים חגיגית.
הכנס התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

הרצאות לאנשי מקצוע ולציבור הרחב

במהלך השנה ,משתפות מתנדבות 'יד להחלמה' בסיפורן האישי
במסגרות שונות ,כחלק מהרצאות בנושא 'סרטן השד :הפחתת הסיכון
לחלות ואמצעים לאבחון מוקדם' .ההרצאות ניתנות בשיתוף מחלקת
®
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•במאי  2017התקיימה הדרכת מתנדבי 'טלמידע'® בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .רוני זולדן ז"ל מתנדבת
'יד להחלמה'® ריגשה את הנוכחים עם סיפורה האישי על התמודדות
עם סרטן שד גרורתי.
•במאי  2017התקיים יום עיון לסטודנטים לרפואה מאוניברסיטת
בן גוריון ,בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
רוני זולדן ז"ל מתנדבת 'יד להחלמה'® ריגשה את הנוכחים עם
סיפורה האישי על התמודדות עם סרטן שד גרורתי.
•במאי  2017התקיים באזור הדרום מפגש בהשתתפות כ90-
סטודנטים לרפואה בשנה א' ,כחלק מקורס הנקרא 'עימות קליני',
שמטרתו לחשוף את הסטודנטים לנושאים שונים ולנסות לחבר
אותם מבחינה קלינית למחלות השונות ולאנשים שמאחוריהן .מטרת
המפגש הייתה הצגת פרויקט 'יד להחלמה'® ,וסיפורן האישי של
המתנדבות מתוך החוויה האישית בהתמודדות בתקופת המחלה.
ביום זה הרצו המתנדבות קלודין לסרי ודליה כהן.

ההסברה וקידום הבריאות של האגודה.
ההרצאות התקיימו בסניפים שונים
של ביטוח לאומי :ירושלים ,תל אביב,
חיפה ,אשקלון ,באר שבע ,רמלה,
עפולה ,נתניה ,ראשון לציון ,רעננה,
חולון ,נהריה ,פתח תקוה וכו' ,סניפי
חברת חשמל ברחבי הארץ ,חברות
פרטיות ,סניפי מכבי שירותי בריאות,
חברות תרופות ועוד.
תודה למתנדבות :מיכל גלר ,טובה ביאלה ,איוי גולדפרב ,שרה ברום,
אורית קריאל ,אתי קמחי לוי ,רוני זולדן ז"ל ,מישל גורדון ,חני שקד,
מירה עטיה ,טינה קונצ'ק ,לאה בייטנר ,פנינה בק ,דיצה קציר ,רונית דבי
לב ,יונינה קונטס ,דליה כהן ,סמדר לוי ,מירי קריא ,עידית כהן ,קלודין לסרי,
תקווה בן נון ,דינה טף ,טובה פרקש ,נורית לביא ,שרון מאירי ,חנה ביקל,
מאיה מזרחי ,אפרת שוורץ ,יונית היימס ,נוגה עפרוני וסלעית שחק.

"...לאורית היקרה,
שוויון מגדרי ומעמד
העובדים והצוות ל
תי להודות לך בשם
ת והשיתוף המרגש
רצי
ההרצאה המרתק
על
שה בסניף ראשל"צ
מול מחלת הסרטן.
אי
ה
אישית בהתמודדות
של חווייתך ה
היו בעיני מוצלחים
ברת לנו את המסר
קנות והדרך שבה הע
חו עמם צידה לחיים
המס
וכחות בהרצאה לק
אני בטוחה שכל הנ
אף יעבירו את המידע
ביותר.
בנות שהעברת לנו ו
תדלו ליישם את התו
ויש
ריגשת אותנו מאוד.
לבני משפחתם.
תך  -שליחות היא!"...
מלאכ

להלן חלק מההרצאות שהתקיימו:
•בינואר  2017התקיימה הרצאה בבית הספר לפיזיותרפיה ,מרכז
רפואי יצחק שמיר (אסף הרופא) .מיכל קולט ארבל ,מתנדבת
'יד להחלמה'® שיתפה את הסטודנטים בסיפור ההתמודדות
האישי שלה.
•בינואר  2017התקיימה הרצאה במסגרת הכשרת מדריכי הסברה
חדשים בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
רוני זולדן ז"ל ,מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה את הנוכחים בסיפור
ההתמודדות האישי שלה .בנובמבר  2017נפטרה רוני זולדן לאחר
התמודדות עם סרטן שד גרורתי.

בהערכה רבה,

•בינואר  2017התקיימה הרצאה במכון הפתולוגי ,מרכז רפואי
ת"א ע"ש סוראסקי .את ההרצאה העבירה מתנדבת 'יד
להחלמה'® מאיה שני ,ששיתפה את הנוכחים בסיפור ההתמודדות
האישי שלה.
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השתתפות באירועים וכנסים

•בנובמבר  2017נערך כנס 'אירופה דונה' במילאנו ,איטליה .את
האגודה ייצגו רונית דבי לב וטינה קונצ'ק ,מתנדבות 'יד להחלמה'®.

•במהלך השנה מתנדבות 'יד להחלמה' נוטלות חלק בכנסים
שונים בארץ ובחו"ל ,במטרה לקדם את המודעות לנושא סרטן
השד ,ואת פעילותן המבורכת של המתנדבות.
®

•ביוני  2017נערך כנס 'אירופה דונה' השנתי במילאנו ,איטליה .את
האגודה ייצגה רוני זולדן ז"ל ,מתנדבת 'יד להחלמה'® שנפטרה
בנובמבר  2017לאחר התמודדות עם סרטן שד גרורתי.
•באוקטובר  2017נערך כנס 'אירופה דונה' בלובליאנה ,סלובניה .את
האגודה ייצגה אתי קמחי לוי ,מתנדבת 'יד להחלמה'® המתמודדת
עם מחלת סרטן שד גרורתי יחד עם רינה דיכל ,אחות אונקולוגית
ומומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.

"...אורית יקרה,
ההזדמנות שניתנה לי
להודות לך ולאגודה על
ראשית ,אני רוצה
 27-29/11בלובליאנה
של 'אירופה דונה' ב/17-
לקחת חלק בכנס
הקסומה.
ארגון 'אירופה דונה'
בנתי את נפלאות ה
ראשונה שחוויתי וה
להקל על חולות סרטן
ל
דאוג ,לשפר ,לחקור ו
אשר חרט על דגלו ל
השד בכל דרך.
ופה ,נשים עוצמתיות
רבות מכל רחבי איר
שמחתי להכיר נשים
ומעוררות השראה.
ות שרובן היו מעניינות.
טנסיבי וגדוש בהרצא
הכנס היה מאוד אינ
דינות אירופה להילחם
על המחויבות של מ
דובר על מחקרים,
על שיפורים בניתוחי
הם של נשים חולות,
חיי
בסרטן ולשפר על
ה ,בשיקום ועוד ועוד.
מוש ברפואה משלימ
השד ,בשי
ת .בחרתי להשתתף
קבוצות עבודה שונו
ל
קנו
כמו כן ,התחל
תק לשתף ולהשתתף
ורתיות .היה מאתגר ומר
בקבוצה של חולות גר
ודדותי ,מצבי הנוכחי
את עצמי ,אופן התמ
בדיון הקבוצה .הצגתי
למלחמה בסרטן שלנו!!
צג ולספר על האגודה
והתמלאתי גאווה ליי
בנו בארץ הרבה יותר
הופתעתי לגלות שמצ
תוצרת כחול לבן!! -
חינת ידע ,טכנולוגיה,
אירופאיות אחרות מב
טוב מהרבה מדינות
מתמודדות שמשוועות
קבוצות תמיכה .ישנם
טיפולים ,שירותים,
שלא קיימות בארצן.
לקבוצות תמיכה
הרגשתי ששפר מזלי.
לה גרורתית ללא ספק
בקיצור ,כחו
טאות לובליאנה והיה
בחופזה לפטרל בסמ
מעבר לכנס הצלחתי
קסום !
אז שוב ,תודה רבה"...

השתתפות באירועי חודש המודעות למאבק בסרטן השד

מתנדבות 'יד להחלמה'® משתתפות לאורך השנה באירועים ,השקות
ומופעים שונים במטרה לקדם את המודעות לנושא סרטן השד ואת
פעילותן המבורכת של המתנדבות.
להלן חלק מהאירועים והפעילויות בהן נטלו חלק המתנדבות:
•מספר מתנדבות הפרויקט השתתפו בקמפיין לרגל חודש המודעות
למאבק בסרטן השד .בקמפיין ששמו 'אם הייתי ממתינה – לא הייתי
בתמונה' גייסה מיכל בנדק ,הצלמת ויוזמת הקמפיין ,עשרות נשים
שעמדו בתנאי ההשתתפות והסכימו להצטלם באופן חושפני
(למידע נוסף ראו פרק 'הסברה וקידום בריאות').

אתי
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•במסגרת משחק הכדורגל בין קבוצות בית"ר ירושלים למכבי חיפה,
נערך טקס להעלאת המודעות למחלת סרטן השד ,בשיתוף סניף
חיפה ומחלקת שיתופי פעולה.
לפני פתיחת המשחק ,עלו השחקנים עם  22נשים בחולצות האגודה
לצילום משותף .בטקס השתתפו נציגות של 'יד להחלמה'® :סמדר לוי,
טינה קונצ'ק וסיוון נחשון (למידע נוסף ראו פרק 'שיתופי פעולה').

•קבוצת הפייסבוק החברתית גמאני  -גם אני חליתי בסרטן השד
ערכה את מסע האופנועים המסורתי עם מועדון האופנועים הישראלי
של הארלי דיווידסון .הקמפיין שנקרא 'גמאני עושה רעש' נערך זו
השנה הרביעית ,עם נשים מכל רחבי הארץ ,במטרה להעלות את
המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד .שיירת האופנועים יצאה
מחולון ונסעה לכיוון קניון עזריאלי בתל אביב.
•מתנדבות 'יד להחלמה'® במחוז דרום :יפה לרנר ,רבקה מור יוסף,
וקלודין לסרי ,בארגונה של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום
באגודה ,איישו דוכן הסברה בגרנד קניון בבאר שבע .הדוכן שמוקם
ברחבה המרכזית של הקניון  ,נועד להעלות מודעות בקרב הציבור
לחשיבות האבחון המוקדם ,אימוץ אורח חיים בריא מפחית סיכון,
כמו גם להיענות לביצוע בדיקות ממוגרפיה שגרתיות .הדוכן הוקם
בסיוע יעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע.
•באמצעי התקשורת השונים ,פורסמו אייטמים בנושא חודש המודעות
לסרטן השד ,שבהם הופיעו בין היתר גם מתנדבות 'יד להחלמה'®.
לדוגמה :שרון מאירי באתר
מוטקה ,שון הראל במקומון
אשדוד וכתבה בלאישה עם
מתנדבות 'יד להחלמה'®:
עו"ד שרק'ה ירון ,שרה ברום,
עדי גרינבאום ,תמי רימון
וד"ר דנה ודר-וייס שהשתתפו
בעבר בקמפיינים של
האגודה למלחמה בסרטן
וסיפרו את סיפורן לאחר
שנים רבות של התנדבות.

•סניף הרצליה בשיתוף מתנדבות 'יד להחלמה®' ,הפעילות בקבוצת
הפייסבוק החברתית חברות לדרך ,ערכו משט להעלאת המודעות
לסרטן השד .המשט יצא מהמרינה בהרצליה .את האירוע ארגנה
מלכה בן משה ,מתנדבת 'יד להחלמה'® ו'להיראות טוב ,להרגיש
טוב יותר'® (למידע נוסף ראו פרק 'סניפים').
צילם :נמרוד גליקמן

131

שיקום ורווחה

מעקב טלפוני

טובה אקר וברכה אדלר דורשות בשלומן ומחזקות אותן בהמשך תהליך
ההתמודדות ,מעדכנות אותן בפעילויות האגודה למלחמה בסרטן
הרלוונטיות עבורן ,ובעת הצורך מפנות להמשך טיפול לעובדות
הסוציאליות המחוזיות.

מתנדבות 'יד להחלמה' משוחחות בין אחת לארבע פעמים בחודש עם
נשים המתמודדות עם סרטן השד מרחבי הארץ ,שיצרו קשר ראשוני
עם 'יד להחלמה'® .המתנדבות :אביגיל ימיני ,רותי גיל ,חווה לאופר,
®

סדנאות ,פעילויות ושירותים לרווחתם של חולי סרטן ומחלימים
מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן ,בהובלת עו"ס אורית שפירא ,מקיימת לאורך השנה עשרות פעילויות ופרויקטים לרווחת החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם ברחבי הארץ.
במהלך השנה ,מתקיימות סדנאות למתנדבות בפרויקט אנושי
ומקצועי זה ברחבי הארץ ,במרכזים רפואיים ובקהילה .כמו כן,
מתקיים שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן לבין חברת
איל מקיאג' אשר מספקת בהתנדבות הדרכות טיפוח ואיפור בסניפים
על ידי מאפרות החברה.

'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ע"ש ד"ר פרנסין
רובינסון ז"ל

להלן חלק מהפעילויות שהתקיימו השנה:
•במרץ  2017התקיימה סדנת איפור וטיפוח בסניף האגודה באשדוד,
לנשים מחלימות ומתמודדות עם מחלת הסרטן .הסדנה כללה
הדרכת הנשים לאיפור מותאם ואיפור הנשים .הפעילות התקיימה
בסיוע משה בנאי ,יו"ר סניף אשדוד של האגודה.

פרויקט שיזמה ד"ר פרנסין רובינסון ( )Phdז"ל ,אותו ניהלה בהתנדבות,
בריכוזה של סילויה אלשוילי .במסגרת הפרויקט זוכים חולי סרטן
לטיפול של קוסמטיקאיות ,פאניות ,מאפרים וספרים המגיעים
בהתנדבות למכונים האונקולוגיים ,למחלקות אשפוז-יום בבתי
החולים ,לסניפי האגודה למלחמה בסרטן ,וכן בקהילה ובמסגרת
שירות פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן .את הפרויקט
מובילים בהתנדבות  55אנשי מקצוע מתחום היופי והטיפוח ,ובכל
שנה משתתפים בו מעל  4,000נשים וגברים מרחבי הארץ .השירות
פועל כיום ב 40-מרכזים רפואיים ובקהילה ברחבי הארץ.

•בפברואר  2017התקיימה סדנת איפור וטיפוח בסניף
האגודה למלחמה בסרטן באופקים לנשים מחלימות ומתמודדות
עם מחלת הסרטן .הסדנה כללה הדרכת הנשים לאיפור מותאם
ואיפור הנשים .הפעילות התקיימה בסיוע רפי בטיטו ,יו"ר סניף
אופקים של האגודה.
•באפריל  2017התקיימה סדנת איפור וטיפוח בסניף האגודה
בדימונה לנשים מחלימות והמתמודדות עם מחלת הסרטן .הסדנה
כללה הדרכת הנשים לאיפור מותאם ,איפור הנשים וחלוקת שי
באדיבות איל מקיאג' .הפעילות התקיימה בסיוע אברהם אזרזר,
יו"ר סניף דימונה של האגודה.
•במאי  2017התקיימה סדנת איפור וטיפוח במרכז הרפואי ברזילי
לנשים חולות ומחלימות .הסדנה כללה הדרכת הנשים לאיפור
מותאם ,איפור הנשים ושי באדיבות איל מקיאג'.
•במאי  2017התקיימה סדנת איפור וטיפוח בסניף באר שבע של
האגודה לנשים חולות ומחלימות מהחברה הערבית .הסדנה כללה
הדרכת הנשים לאיפור מותאם ,איפור הנשים ושי באדיבות איל מקיאג'.
בשיתוף מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום והייג'ר אבו שארב ,רכזת
החברה הערבית בדרום.
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•בדצמבר  2017התקיימה סדנת איפור במרכז הרפואי סורוקה,
באדיבות חברת אסתי לאודר.

"...כולי גאו
וה שיצא לי להכיר ק
בו
צה
כ
זו,
אני
מע
כל אישה
ריכה ומכבדת
שהייתה בקבוצה,
בז
כו
ת
ה
ק
בו
צה
אני ש
הבנתי שלא רק
סובלת מבעיות וק
שיי
ם,
ל
מד
תי
ש
ח
ולהיות שמחה ומ
שוב להיות סבלנית
אושרת ,ולנסות לה
תג
בר
על
הב
עיו
ת,
תפתח דלת
וכל צרה
לדברים טובים ב
חיי
ם,
מ
אד
ש
מ
ח
בסדנת
תי להשתתף
האיפור ולשנות את
הד
רך
בה
אני
ל
וב
במיו
שת את הרעלה,
חד אהבתי שהרעלה
היי
תה
בצ
בע
וו
רו
עצ
ד .זה נתן לי בטחון
מי ,אני מאוד אוהב
ת את הצבע הזה"...
"...תודה רבה לאגודה למלחמה בסרטן ,בזכותכם אני מרגישה
שאני לא לבד ,סיפקתם לי תמיכה מכל הצדדים ,נתתם לי
אהבה ובטיחות ועוד הרבה עזרה .נתתם לי תמיכה וחיזוק
שאוכל להתגבר על כל הקשיים .למדתי שזה לא סוף העולם
ושהחיים ממשיכים"...

הכללית שניתנת
ה שלכן והתחושה
התייחסות הנחמד
אותנו עם פרח ביד
"...ה
חד היום ואיך קיבלת
מיו
רוח שלי לטובה"...
לאדם במפגש ,ב בה ושינה את מצב ה
זה נתן לי הרגשה טו
•ביוני  2017התקיימה סדנת איפור במרכז הרפואי מאיר ,לנשים
חולות ומחלימות .הסדנה כללה הדרכת הנשים לאיפור מותאם,
איפור הנשים ושי באדיבות איל מקיאג'.
•באוגוסט  2017התקיימה סדנת איפור במחלקת אשפוז יום
אונקולוגי ,במרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא).
הסדנה נערכה באדיבות חברת איל מקיאג' ,והשתתפו בה כ15-
מטופלות ובנות זוגם של מטופלים .כל המשתתפות קיבלו שי
בסיום תהליך האיפור והטיפוח מתנת איל מקיאג'.

•בדצמבר  ,2017התקיימה סדנת איפור בסניף אופקים של האגודה
באדיבות חברת איל מקיאג' .הפעילות התקיימה בשיתוף מירי מור יוסף,
עו"ס מחוזית דרום באגודה ורפי בטיטו ,יו"ר סניף אופקים.
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חדרי טיפוח והשאלת פאות בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן

פתיחת מספרה חדשה במרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

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

במסגרת הפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ע"ש
פרנסין רובינסון ז"ל של האגודה למלחמה בסרטן ,נפתחה
בחודש נובמבר  2017מספרה למטופלות ,המתמודדות עם
מחלת הסרטן ,במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,תל אביב .המספרה
נפתחה באדיבות אמיר זהבי מבעלי רבקה זהבי פאות.
המספרה ממוקמת במחלקת אשפוז יום אונקולוגי ופתוחה יום
בשבוע .למקום מגיעות שתי מתנדבות של האגודה למלחמה בסרטן:
דפנה דיין ,קוסמטיקאית ומלכה בן משה ,מאפרת.

"...לסילויה היקרה
הג
עתי אליך כדי לשאול פאה וזכיתי
לפגוש אישיות נעימה ,אמפטית
ומ
רגי
עה .המפגש איתך הקל על
הקושי ועל ההסתגלות למצב
החדש .תודה רבה לך על היחס ה
חם ,החיוך ,הסבלנות ,האכפתיות
והרגישות"..

מפגש מתנדבות ב'פינה הירוקה' בתל אביב
בנובמבר  ,2017נערך מפגש מתנדבים ב'הפינה הירוקה' בתל אביב
במסגרת הפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'®.
למפגש הגיעו כ 30-מתנדבות :קוסמטיקאיות ,מאפרות ופאניות

"..ברצוננו להביע את מלוא הערכתנו ותודתנו .תודה על
מסירותכן ,והפגנת מקצועיות ,על היחס האישי ועל המענה
לשאלותינו"..
"...סילויה היקרה,
התודה שאני מקבלת מנשים
אילו יכולתי לכתוב את כל מילות
לוגי באסותא הייתי צריכה למלא
שחולות בסרטן במכון האונקו
מחברת שלמה.
אטפל בה וכששכנעתי אותה היא
הייתה אישה שלא רצתה כלל ש
אמרה לי את הדבר הבא:
לתי כי חשבתי שאת מביאה איתך
כשראיתי את העגלה שלך נבה
מיס אותי ,מעולם לא אפשרתי
עוד תרופות ,אבל החיוך שלך ה
שוט לגעת באנשים ולעשות טוב"...
למישהי לגעת בי ואת יודעת פ
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שהגיעו מכל קצוות הארץ ,לצורך גיבוש ,העצמה והכרות עם
מתנדבות חדשות.
במסגרת המפגש ,התקיים שיח מתנדבים בהנחייתה של דנה רכבי הלר,
עו"ס מחוזית מרכז באגודה ,על הרגשות וההתמודדות עם מתן
טיפולים קוסמטיים למטופלים במחלקות אונקולוגיות ובסניפים של
האגודה למלחמה בסרטן.
סילויה אלשוילי ,מרכזת הפרויקט ,סיפרה על ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל,
שייסדה וניהלה את הפרויקט הבינלאומי 'להיראות טוב ,להרגיש טוב
יותר'® בישראל .פרנסין נפטרה מספר חודשים לפני מפגש מסורתי
זה ,שאליו נהגה להגיע באופן קבוע .רוב המתנדבות ,שהכירו את
פרנסין באופן אישי ,סיפרו ושיתפו על היכרותם עם פרנסין ,על
אישיותה הכובשת ,ודבקותה במטרה לעזור לנשים חולות סרטן
לעבור את תקופת הטיפולים באמצעות העצמת הדימוי העצמי
בעזרת טיפוח ואיפור.
המתנדבות סיכמו את המפגש כמוצלח וסיפרו כי הן נהנות מאוד
מההתנדבות במסגרת הפרויקט ,בעיקר בעקבות השינוי לטובה
והשיפור במצב הרוח בקרב המטופלות ,לאחר הטיפול הקוסמטי
וסידור השיער.

מכתב לזכרה של ד"ר פרנסין רובינסון
"...פרנסין רובינסון אישה יקרה ומיוחדת שעלתה לארץ מארה"ב.
פרנסין הביאה באמתחתה רעיון מקסים שהיה קיים בארה"ב
מזה זמן  Look good, feel better -טיפול קוסמטי קל התומך
בחולות סרטן ומחלימות ,בכל השלבים הטיפוליים.
הפרויקט לא נשאר בגדר רעיון בלבד ,כי בעזרת התושייה,
ההתמדה והאמונה בחשיבות השליחות ,הצליחה להקים ולהפעיל
במרכזים רפואיים רבים את הטיפולים בפרויקט שהיה הבייבי
שלה .היא הצליחה לגייס בעזרת סילויה והאגודה למלחמה בסרטן,
קוסמטיקאיות ומאפרות רבות.
כולם נרתמו באהבה רבה לעשייה המבורכת והגשמת החזון.
פרנסין התעניינה בשלומה ובצרכיה של כל אחת ממשתתפות
הפרויקט ותמכה בכל אחת ואחת.
זכיתי להכיר אותה לפני כ 15-שנים כאשר פנתה אלי יחד עם
סילויה אלשוילי ,בבקשה לעזור להפוך את הרעיון והחלום
למציאות.
פתחנו בבית החולים שיבא בתל השומר את פרויקט הטיפוח
'להיראות טוב ולהרגיש טוב יותר'® .השירות ללא עלות ,וכולל
טיפול בעור ,ואיפור והדרכה להתנהלות נכונה בבית .כל הטיפול
נעשה בשיתוף פעולה מלא של המטופלת ,בחשיבה חיובית,
בהתאם לצרכיה ולרצונותיה.
החדר הוא אי של שקט בתוך המולת בית החולים .יש מוזיקה
נעימה ואווירה מרגיעה.
בזכות פרנסין ז"ל אני זוכה בכל שבוע מזה כ15-שנים להעשיר
את הנפש ,ולחוות חוויות שהיריעה קצרה מלתאר אותן.
פרנסין את כבר חסרה ותחסרי לנו מאוד!
ת.נ.צ.ב.ה "...
חיה טימנס,
מתנדבת 'להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר'®
של האגודה למלחמה בסרטן
במרכז הרפואי ע"ש שיבא.
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פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'

®

האגודה למלחמה בסרטן ,ו'פלדנקרייז' עם חגית ארד ,מדריכת
פלדנקרייז .הפעילות התקיימה בסיוע אברהם אזרזר ,יו"ר סניף
דימונה באגודה.
•בחודשים ינואר-פברואר  2017נערכה בסניף חדרה סדנה במסגרת
הפרויקט 'מחלימים לחיים בריאים'® .הסדנה כללה הרצאות בנושאים:
'אינטימיות ומיניות בקרב חולי סרטן' בהנחיית לנה קורץ-אלמוג ,אחות
ויועצת מיניות באגודה' ,השפעות הכימותרפיה על הזיכרון' בהנחיית
ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית בתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה
באגודה' ,סגנונות תקשורת' בהנחיית אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון באגודה .בנוסף ,התקיימה סדנת איפור בהדרכה של
המאפרת דיצה קציר ,מתנדבת 'יד להחלמה'® ו'להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר'® .הפעילות התקיימה בסיוע רבקה קרן ,יו"ר
סניף האגודה בחדרה.
•בחודשים ינואר-פברואר  2017נערכה בסניף אופקים של האגודה
סדרת מפגשים במסגרת פרויקט 'מחלימים לחיים בריאים'®.
המפגשים כללו הרצאות בנושאים' :חזרה לשגרת החיים לאחר
המחלה'  -סדנה חווייתית רגשית בהנחיית עו"ס פאינה צייטלין,
האגודה למלחמה בסרטן' ,צעדים לאיכות חיים' עם חדוה ניומן,
פיזיותרפיסטית ,מרכז רפואי ברזילי ,ו'התמודדות עם תופעות
הלוואי ארוכות וקצרות הטווח של הטיפולים במחלת הסרטן',
'בריאות מיניות ומה שבניהן' בהנחיית רינה דיכל ,אחות אונקולוגית
ומומחית קלינית לטיפול תומך באגודה .הפעילות התקיימה בסיוע
רפי בטיטו ,יו"ר סניף אופקים באגודה.
•במרץ  2017התקיימה בבית אידי מעגן בבאר שבע סדנה במסגרת
פרויקט 'מחלימים לחיים בריאים'® שכללה הרצאות בנושאים:
'המוח ,מבנה הזיכרון והיכולת לשפר אותו' בהנחיית ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה באגודה' ,תזונה
מותאמת בזמן המחלה ולאחריה' בהנחיית מירב דקל דהרי ,דיאטנית
קלינית ,ו'בריאות מיניות ,ומה שבניהן' בהנחיית לנה קורץ אלמוג,
אחות ויועצת מיניות באגודה .הסדנה התקיימה בסיוע יעל קוזיול,
רכזת סניף באר שבע.
•בחודשים אפריל-מאי  2017התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים
בריאים'® בסניף האגודה ביקנעם-עלית .הועברו הרצאות בנושאים:
'אינטימיות ומיניות בקרב חולי סרטן' בהנחיית לנה קורץ אלמוג,
אחות ויועצת מיניות באגודה' ,מנדלות' עם חנה גיסר ,אמנית מנדלות,
'ביו-דנסה' עם מוניקה שטראוס ,מנחת ביו-דנסה' ,קינסיולוגיה'
עם חגית קידר ,קינסיולוגית ו'מדיטציה' עם טובה סנה אור,
מדריכת מדיטציה .הסדנה התקיימה בסיוע ויקטור מורד ,יו"ר
סניף יקנעם-עלית.
•בחודשים אפריל ואוגוסט התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים
בריאים'® במרכז התמיכה 'חזקים ביחד' ™TMחיפה .הועברו הרצאות
בנושאים 'התמודדות עם תופעות לוואי בתום הטיפולים' בהנחיית
פרופ' דן אלדד ,מומחה ברפואה פנימית והמטולוגיה ,הקריה

הפרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® מנוהל ומופעל על ידי עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן ,רינה דיכל,
אחות אונקולוגית ומומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה וליויה כסלו,
אחות ראשית ,האגודה למלחמה בסרטן .סילויה אלשוילי משמשת
כמרכזת האדמיניסטרטיבית.
®
האחראית על 'צעדים לאיכות חיים'  ,והסמכות המקצועית בפרויקט
זה המייעצת בנושא לאגודה בהתנדבות ,היא פרופ' נעמה קונסטנטיני,
מומחית ברפואת משפחה ורופאת ספורט ,מנהלת המרכז לרפואת
ספורט ,המרכז הרפואי שערי צדק .פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® פועל
החל משנת  2007ברמה הארצית ,ומטרתו לחשוף את האנשים שחלו
בסרטן  -מבוגרים ,ילדים ומלוויהם ,ליתרונות הבריאותיים הגלומים
בפעילות הגופנית ,עידוד פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם
ובנוסף הענקת ייעוץ וליווי מקצועי לאלה שיבחרו להשתלב בפרויקט.
התוכנית כוללת מתן הדרכה קבוצתית ע"י אנשי מקצוע מתחום
הפיזיותרפיה .כל משתתף מקבל חוברת הסבר ,וממתח גומי על
מנת שיוכל לבצע את התרגילים גם בביתו.
עד סוף שנת  2017הפרויקט הופעל ב 19-מרכזים רפואיים במערך
האונקולוגי וההמטולוגי של המרכזים הרפואיים ובחלקם גם
במחלקות גניקואונקולוגיה וקרינה .ב 2017-נטלו חלק בפרויקט
כ 11,000-מטופלים.

סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'

®

הסדנה נועדה ללוות מחלימים ממחלת הסרטן בהתמודדות לאחר
המחלה ,לשפר את איכות חייהם ,להדריכם להרגלים בריאים ולעודדם
לחזור לחיים אישיים וקהילתיים פעילים .המשתתפים לוקחים חלק
בסדרת מפגשים ,בהנחיית אנשי מקצוע בנושאים שונים :חזרה לשגרה
ולמשפחה ,לאינטימיות ומיניות ,בריאות שלאחר הטיפולים והתמודדות
עם תופעות לוואי ,ביצוע פעילות גופנית מותאמת למחלימים מסרטן,
תזונה מותאמת בזמן המחלה ולאחריה ,ורפואה משלימה לחולים
ולמחלימים .במשך השנה מתקיימות עשרות סדנאות ברחבי הארץ,
במרכזי התמיכה ובסניפים ,בארגונן של מנהלות מרכזי התמיכה
והעובדות הסוציאליות המחוזיות באגודה למלחמה בסרטן .הפעילות
מיועדת לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם ,וההשתתפות בה
היא ללא תשלום .בשנה האחרונה התקיימו עשרות סדנאות בצפון,
במרכז ובדרום הארץ ,בעברית ,ברוסית ובערבית:
•בחודשים ינואר-פברואר  2017נערכה בסניף דימונה של האגודה
סדרת מפגשים במסגרת פרויקט 'מחלימים לחיים בריאים'®.
המפגשים כללו הרצאות בנושאים' :התמודדות עם תופעות הלוואי
ארוכות וקצרות הטווח של הטיפולים במחלת הסרטן'' ,בריאות
מיניות ומה שבניהן' בהנחיית רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ומומחית
קלינית לטיפול תומך באגודה למלחמה בסרטן' .חזרה לשגרת החיים
לאחר המחלה' סדנה חווייתית רגשית בהנחיית עו"ס פאינה צייטלין,
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הרפואית רמב"ם' ,האם מזון יכול לעזור לי בעת מחלה ואחריה'
עם הנטורופתית רונית ליבוביץ' ,מיניות ואינטימיות עם תום
הטיפולים' בהנחיית לנה קורץ אלמוג ,אחות יועצת מיניות באגודה,
'חשיבותה של הפעילות הגופנית לאיכות חיים' עם נעמי גוטליב,
פיזיותרפיסטית ,המערך האונקולוגי ,רמב"ם' ,חזרה לעתיד:
התמודדות עם החיים שאחרי הסרטן' בהנחיית עו"ס עירית קושניר,
הקריה הרפואית רמב"ם ו'אמנות ההקשבה ככלי לשיפור איכות
החיים' ,בהנחיית עו"ס מירי ארמה ,מטפלת קוגניטיבית התנהגותית.
•בחודשים מאי-יוני  2017נערכה סדרת מפגשים במסגרת הפרויקט
'מחלימים לחיים בריאים'® בסניף אשדוד של האגודה למלחמה בסרטן.
הסדנאות כללו הרצאות בנושאים' :בריאות ,דימוי גוף ,מיניות ומה
שבניהן' בהנחייתה של לנה קורץ אלמוג ,אחות ויועצת מיניות
באגודה' .צעדים לאיכות חיים' עם חדוה ניומן ,פיזיותרפיסטית,
מרכז רפואי ברזילי' ,התמודדות עם תופעות הלוואי ארוכות
וקצרות הטווח של הטיפולים במחלת הסרטן' ו'בריאות מיניות ומה
שבניהן' בהנחיית רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ומומחית קלינית
לטיפול תומך באגודה ו'פלדנקרייז  -שיטת לימוד לשיפור היכולת
התפקודית' עם חגית ארד ,מדריכת פלדנקרייז .הפעילות התקיימה
בסיוע משה בנאי ,יו"ר סניף אשדוד של אגודה.
•בחודשים מאי-יוני  2017נערכה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'®
במ.א זבולון .הועברו הרצאות בנושאים' :התמודדות עם תופעות
לוואי' ו'טיפול תומך' בהנחיית ד"ר איזיקל פלכטר ,אונקולוג בכיר,
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם' ,מבנה המוח' בהנחיית
ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירו-פסיכו-
אונקולוגיה באגודה ,ו'תבנית שינה ,הפרעות שינה והקשר למחלת
הסרטן' בהנחיית פרופ' אורנה צישינסקי ,חוקרת שינה ,מכללת
עמק יזרעאל .הפעילות התקיימה בסיוע רונית שפטינצקי ,יו"ר
שלוחת מ.א זבולון באגודה.
•בחודשים מאי-יוני  2017נערכה בסניף פרדס חנה-כרכור סדנה
במסגרת הפרויקט 'מחלימים לחיים בריאים'® של האגודה .הסדנה
כללה הרצאות בנושאים' :אינטימיות ומיניות בקרב חולי סרטן'
בהנחיית לנה קורץ אלמוג ,אחות ויועצת מיניות באגודה'NLP' ,
בהנחיית אור-לי שריד ,ו'סגנונות תקשורת' ו'זכויות ושירותים של
חולים ומחלימים מסרטן' בהנחיית אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון באגודה .הפעילות התקיימה בסיוע אורלי מנג'ם ,יו"ר
סניף האגודה בפרדס חנה-כרכור.
•ביוני  2017התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'® בשפה הרוסית
בסניף דימונה .הועברו הרצאות בנושאים' :תזונה מותאמת בזמן
המחלה ולאחריה' בהנחיית אנסטסיה דן ,דיאטנית קלינית ,קופת
חולים מכבי ,ו'חזרה לשגרת החיים לאחר המחלה'  -סדנה חווייתית
רגשית בהנחייתה של עו"ס פאינה צייטלין ,האגודה למלחמה בסרטן.
הפעילות התקיימה בשיתוף מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום
באגודה ואברהם אזרזר ,יו"ר סניף דימונה של האגודה.

•בחודשים ספטמבר-אוקטובר  ,2017נערכה סדנת 'מחלימים לחיים
בריאים'® לנשים המחלימות מסרטן השד .הסדנה התקיימה במרכז
הרפואי וולפסון ,והועברו בה הרצאות בנושאים' :חזרה לשגרה
לאחר טיפולים  -התמודדות רגשית חברתית ומשפחתית' ,בהנחיית
דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה' ,תזונה ואורח חיים בריא',
בהנחית לימור טורקל ,דיאטנית קלינית ,המרכז הרפואי וולפסון,
'מיניות ואינטימיות' בהנחיית לנה קורץ אלמוג ,אחות ויועצת מינית
באגודה ,ו'יוגה  -כל מה שרציתן לדעת' עם שירה נהלוני גליקסברג,
מורה ליוגה ויוגה שיקומית .הפעילות התקיימה בסיוע דיאנה מושייב,
אחות מתאמת שד ,המרכז הרפואי וולפסון.
•במהלך השנה ,מתקיימות בסניף קריית ביאליק הרצאות שונות
במסגרת פרויקט 'מחלימים לחיים בריאים'® .בין ההרצאות
שהועברו' :טיפול בלימפאדמה' בהנחיית גילת ליאני ,עמותת
לימפאדמה' ,איפור' עם המאפרת דיצה קציר ,מתנדבת 'יד
להחלמה'® ו'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'®' ,סגנונות תקשורת'
בהנחיית אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה' ,אורח
חיים בריא' עם רונית ליבוביץ' ,נטורופתית ,מרכז רפואי לין ,ו'יוגה
צחוק' עם ברוריה אילני ,מדריכת יוגה-צחוק .המפגשים נערכים
בסיוע סמי בניסטי ,יו"ר סניף קריית ביאליק באגודה.
•במהלך השנה ,מתקיימות בסניף קריית מוצקין הרצאות שונות
במסגרת פרויקט 'מחלימים לחיים בריאים'® .הועברו הרצאות
כגון' :סטיילינג' עם חגית שתדלן ,יועצת בתחום הסטיילינג' ,זכויות
ושירותים לחולים ומחלימים מסרטן' בהנחיית אריאלה ליטביץ שרמן,
עו"ס מחוזית צפון באגודה ו'אורח חיים בריא' עם רונית ליבוביץ,
נטורופטית ,מרכזי רפואי לין.

פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן
נופש המשפחות של האגודה למלחמה בסרטן במלון שפיים
כמדי שנה בשנה ,ארגנה האגודה למלחמה בסרטן באוגוסט 2017
את נופש המשפחות המסורתי ,בהשתתפות למעלה מ 90-משפחות.
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של שי ברנר ולהקת היבי ג'יבי של אסף ברק וגיא דגן שהופיעו ברחבת
הדשא בפני הילדים והמשפחות.
אבי חממה וצוות פיצל'ה הפעילו בהתנדבות דוכן שסיפק לנופשים
וופל בלגי וגלידות בזמן ההתכנסות .צביקה ציטרון ממעון קלור של
האגודה ,שימח את הילדים עם כיבוד בקפה האגודה שהופעל בכל
אחד מימי הנופש לרווחת ההורים והילדים.
במשך שלושת ימי הנופש הוקרנו ברצף סרטי ילדים בבית התרבות
במקום ,אשר הפך זמנית לקולנוע האגודה .הסרטים באדיבותה של
שני שהם ,מנהלת מחלקת שיתופי פעולה באגודה.
לאורך ימי הנופש פעל במקום מועדון מתבגרים שכלל עמדות משחקי
מחשב מקוונות ,באדיבות דיוויד מוס-רנדל ,מנהל מחלקת מחשוב
באגודה וקוסטיה דנישבסקי ממחלקת מחשוב באגודה ,וכן משחקי
שולחן ,פינות הפעלה ופינות יצירה.
בבוקר יום שישי ,נערך 'בוקר של אמא' ,מפגש במסגרת הפרויקט
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ע"ש פרנסין רובינסון ז"ל של
האגודה למלחמה בסרטן ,בעזרתה של סילויה אלשוילי ,רכזת
הפרויקט .במפגש ,שיועד לאימהות הילדים ,נהנו המשתתפות מעיצוב
שיער ותספורת באדיבות חברת רבקה זהבי פאות .מנכ"ל החברה,
אמיר זהבי ,דאג להבאת מעצבי שיער בהתנדבות לאירוע .כמו כן,

הילדים והוריהם הגיעו למלון בשפיים לשלושה ימים של כיף ,מנוחה
וניתוק מהמחלה והטיפולים ,שאפשרו להם לאגור כוחות להמשך
ההתמודדות הארוכה והמורכבת.
משפחות שאחד מילדיהן מאובחן כחולה סרטן עוברות פעמים רבות
טלטלה ,ושגרת החיים שלהן נפגעת ,בעיקר כשכל בני המשפחה
מתמקדים בילד החולה ובטיפול בו.
נופש המשפחות שמקיימת האגודה למלחמה בסרטן בכל קיץ ,מזמן
לילדים החולים ,לאחיהם ולהוריהם כמה ימים של רגיעה והנאה
בחיק המשפחה.
בנופש השתתפו משפחות יהודיות וערביות ,דתיות וחילוניות ,עולים
חדשים וותיקים ,שהגיעו מיישובי הפריפריה בדרום ובצפון וממרכז
הארץ .הילדים ומשפחותיהם נהנו מלינה ומכלכלה מלאה במלון ,על
כל מתקניו ,למשך שלושה ימים ,שכללו בילוי בפארק המים שפיים
ותוכנית אמנותית עשירה ומגוונת .לרשות המשפחות עמדו מתקנים
מתנפחים ,סרטים ,הצגות ,תחרות כישרונות צעירים וסדנאות שונות.
הפעילויות השונות כללו סדנת הפעלות אינטראקטיביות ,מופעים,
משחקי חברה ,הופעות אמנים ,סדנת קרקס ולהטוטים ועוד מגוון
פעילויות לילדים שהשכיחו לרגע את קשיי המחלה.
במהלך הנופש ,נהנו המשתתפים מהופעות ערב של להקת הג'אז
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השלמת חומר נלמד ' -ניצוץ של תקווה'®.

השתתפו האימהות בסדנת איפור וטיפוח שהועברה בהתנדבות
ע"י מאפרות מקבוצת החברות מאק-אלקליל בע"מ ,בהובלתה של
מלכה בן משה ,מאפרת ,ומתנדבת 'יד להחלמה'® ו'להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר'® .בנוסף ,מלכה שמחה את הילדים לאחר שדאגה
לתרומת ארטיקים של חברת ריאו.
את הנופש ליוו עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה,
מיכל קהלני ,רכזת מחלקת שיקום ורווחה ופרויקטים לילדים באגודה,
לימור שרגא ,אחראית 'יד להחלמה'® ופרויקטים ,דנה רכבי הלר,
עו"ס מחוזית מרכז באגודה ,ומלי ויינבך ,אחראית אדמיניסטרטיבית
במחלקת שיקום ורווחה באגודה.

את פרויקט השלמת חומר נלמד – 'ניצוץ' של תקווה'® אותו מממנת
האגודה ,מרכזת מיכל קהלני ,רכזת פרויקטים לילדים במחלקת
שיקום ורווחה של האגודה .במסגרת פרויקט זה ,עומדים חונכים
בעלי כישורים מתאימים שהודרכו לנושא ,לרשות הילדים חולי הסרטן
הנעדרים תכופות מבית הספר ,בגין מחלתם ,ומסייעים להם בהשלמת
החומר הנלמד בבית הספר .מטרתו העיקרית של הפרויקט הינה
לסייע לילד החולה לא להישאר מאחור למרות מחלתו.
פרויקט 'השלמת חומר נלמד' נפתח מדי שנה ביולי .השנה נוצר קשר
עם כ 407-ילדים (מגיל  5ועד  )18והוריהם .במשך השנה הצטרפו
ילדים חדשים ,בהתאם לזמן גילוי המחלה.
באזור הצפון השתתפו בפרויקט  145ילדים ,באזור המרכז 174
ילדים ,באזור הדרום  42ילדים ובאזור ירושלים והסביבה  46ילדים.
העובדות הסוציאליות של האגודה מקיימות לאורך כל שנת הלימודים,
קשר שוטף ורציף עם הילדים שמצבם הבריאותי אינו מאפשר כרגע
לימודים בפועל ,על מנת לאפשר סביבה תומכת והתחלת לימודים
ברגע המתאים.
כ 150-סטודנטים ברחבי הארץ פועלים כל השנה ומסייעים בהשלמת
חומר לימוד לילדים הנעדרים מבית הספר בשל המחלה והטיפולים,
במטרה לאפשר להם שילוב קל ומהיר כשיחלימו ויחזרו למסגרת
בית הספר .הסטודנטים נמצאים בקשר ישיר עם בית הספר ועוזרים
לילדים בהתמודדות עם חומר הלימוד שנלמד בכיתה ,אותו עליהם
להשלים בשל היעדרותם בעקבות המחלה והטיפולים .תגובות
החונכים ומשפחותיהם של הילדים חיוביות מאוד ,מחממות את הלב
ונותנות כוח להמשך הדרך.

משה ,מאפרת ומתנדבת
כה בן
דברים שכת
®
בה מל ות טוב ,להרגיש טוב יותר'
'יד להחלמה'® ו'להירא
לתת
אותי שתמיד כדאי להיות
נה אמא שלי ז"ל לימדה
"...כשהייתי קט
תוכלי לתת .הנתינה היא
לא תצטרכי כלום ותמיד
בצד הנותן .ש
מך .למעשה ,היא גורמת
דם שמולך וגם בשביל עצ
לא
כפולה  -גם
הבה ,הרגשה טובה ,ערך.
לך לקבל כ"כ הרבה א
חנתי כחולת סרטן השד
לק בשני הצדדים .כשאוב
אני לקחתי ח
עצמי ומסביבתי .הבנתי
הרבה חיזוקים וכוחות .מ
הייתי צריכה
לא להתנגד לה ,הערכתי
לקבל את עזרת הסביבה ו
שאני צריכה
העזרה עם האוכל ,הבית
זר  -על המילים הטובות,
את כל מי שע
והדאגה לי ,לבעלי ולבתי.
שלי להיות בצד הנותן.
ה ,ידעתי שעכשיו הזמן
לאחר ההחלמ
לויות שונות .היום זכיתי
בוחרת להתנדב בפעי
כ 6שנים שאני
דה למחמה בסרטן .יום
עילות מדהימה של האגו
להשתתף בפ
סגרת נופש המשפחות
מהות להן ילד חולה ,במ
שכולו כיף לאי
אגודה למלחמה בסרטן.
של ה
לקליל בע"מ ואני איפרנו
ות של חברת מאק – א
צוות המאפר
מהות שהגיעו לפעילות.
מכל הלב את האי
הכול מתחיל מבפנים,
 את יכולה להיות יפה.גם שאת חולה
עם קצת מייק אפ ואודם.
רנו להוציא את זה החוצה
ואנחנו רק עז
למלחמה בסרטן על כל
ות שלי להודות לאגודה
זו ההזדמנ
דאגה והחשיבה לפרטים
אורך כל השנה ,ועל ה
ל
הפעילויות
מתמודדים עם המחלה.
בור כל אדם ומשפחה ש
הקטנים ע
בע"מ שזוהי גאווה גדולה
לחברת מאק  -אלקליל
ותודה ענקית
רת כל פעם להשתתף
לק ממנה .חברה שבוח
עבורי להיות ח
ולסייע בפעילויות כמו זו.
תת ולפתוח את הלב"...
ל

ליווי חברתי  -לימודי
סטודנטים מילגאים המשובצים במערך התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן
מסייעים לאנשים בודדים חולי סרטן ,לילדים חולי סרטן ,לילדים
בריאים שאחד מהוריהם חולה בסרטן ,לאחים בריאים לילדים חולי
סרטן ,או במחלקות האונקולוגיות השונות .בפרויקט משתתפים
סטודנטים מתוכניות אימפקט ,שח"ק והישג .עו"ס דליה שטרן
היא הרכזת הארצית של הפרויקט והוא מתבצע בליווי ובהדרכה
מקצועית של העו"סיות המחוזיות באגודה – דנה רכבי הלר במרכז,
אריאלה ליטביץ שרמן בצפון ומירי מור יוסף בדרום ,שמנחות ומלוות
את הסטודנטים לאורך השנה בהתאם לאזור המגורים .בנוסף לקשר
האישי המתקיים עם הסטודנט לאורך השנה ,מתקיימים שני מפגשים
קבוצתיים בכל אחד מהמחוזות בארץ .המפגשים נותנים לסטודנט
הזדמנות לשתף בחוויות ,בהתלבטויות ,בקשיים ,בתחושת הסיפוק
ובתרומה האישית והחברתית הכרוכה בפעילות.
באוקטובר החלה ההרשמה לשנת הפעילות הנוכחית .2017-2018
עד כה החלו פעילותם ההתנדבותית  110סטודנטים ,ואנו מצפים
שהמספר עוד יגדל .משמעות הגידול במספר הסטודנטים ,הינה
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תוספת משמעותית של עוד שעות פעילות התנדבותית למען קהילת
חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
•מלגת אימפקט 2017-2016
השנה ,התנדבו באגודה למלחמה בסרטן  95סטודנטים מכל
רחבי הארץ ,מטעם ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה
(  ,)FIDFשהעניקו שעות פעילות למען הקהילה ,באמצעות
האגודה למלחמה בסרטן .גובה המלגה הוא  4,000$עבור כל
שנת לימוד למשך כל שנות התואר .במסגרת התוכנית ,מבצעים
הסטודנטים שעות התנדבות לקהילה.
בסוף חודש יוני  2017סיימו הסטודנטים את מכסת שעות הפעילות -
 130שעות פעילות לכל סטודנט .משמעות הדבר היא ,שבתום שנת
הפעילות תרמו הסטודנטים השנה כ 12,350-שעות לקהילת חולי
הסרטן ובני משפחותיהם בישראל.

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

פרויקט 'תנו לילדים את העולם' לזכרה של מירי
שטרית
במסגרת הפרויקט ,טסו עד דצמבר  10 ,2017משפחות להן
ילד חולה סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים ,לשבוע
ימים בכפר הילדים תנו לילדים את העולם באורלנדו
שבארה"ב.
האגודה למלחמה בסרטן מודה לחברת אל על על אדיבותה ברכישת
כרטיסי הטיסה לבני המשפחה .במהלך השהייה ,ביקרו המשפחות
בפארקים השונים ונהנו מכניסה חינם למתקנים ולאטרקציות נוספות
באדיבות כפר הילדים תנו לילדים את העולם.

•מלגת שח"ק 2016-2017
מלגת שח"ק – שירות חברתי-קהילתי ,היא מלגה המוענקת ממשרד
הקליטה לסטודנטים עולים .מטרת המלגה היא לעזור לסטודנטים
לממן את התואר הראשון ובמקביל להיקלט ולהשתלב בחברה,
באופן של פעילות ותרומה לקהילה .הסטודנטים נדרשים לתרום
 120שעות פעילות עד סוף חודש מאי מדי שנה .השנה התנדבו
בפרויקט שח"ק כ 35-סטודנטים ,שעד סוף שנת הפעילות תרמו
כ 4,200-שעות לקהילת חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
•מלגת הישג 2016-2017
קרן הישג היא קרן מלגות לימודים ,המעניקה מדי שנה מלגות
לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים בצה"ל .המלגה
כוללת מימון שכר הלימוד לתואר ראשון וכן תמיכה חודשית
להוצאות קיום .במסגרת התוכנית על הסטודנטים לבצע שעות
פעילות בהיקף של  130שעות בכל שנת לימודים .השנה התנדבו
באגודה למלחמה בסרטן  18סטודנטים .בסוף חודש יוני 2017
סיימו הסטודנטים את מכסת שעות הפעילות ,שעמדו על כ2,340-
שעות לקהילת חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
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ימי כיף ,מופעים ופעילויות למען ילדים חולי סרטן

תודתנו נתונה לעמותת תנו לילדים את העולם המייצגת את הכפר
בארץ ולחברת נסיעות פלסקוב על הליווי והעזרה בקיום הפרויקט,
מעל ל 20-שנה ברציפות.
הפרויקט המרגש וההדים המתקבלים מהמשפחות ,שזו לעתים
החוויה המהנה האחרונה שלהם יחד כמשפחה ,מחממת את
הלב ומחזקת את חשיבותו של הפרויקט הייחודי ,שאותו מרכזת
פרידה קורנברוט ,קלינאית תקשורת ארצית באגודה.

באפריל  ,2017במהלך חול המועד הפסח ,העניקה עיריית תל אביב–יפו
בתרומה כ 1,000-כרטיסי כניסה לפארק השעשועים לונה פארק תל
אביב .הילדים ובני משפחותיהם נהנו מיום כיף בכל מתקני הפארק
וממגוון הפעילויות שנערכו במקום .כמו כן ,העירייה דאגה לתלושי
מזון עבור הילדים שנהנו מכיבוד עשיר בדוכני הלונה פארק.
שרי ישראלי ,מנהלת טקסים ואירועים בעיריית תל אביב-יפו ,הייתה
נציגת העירייה .מטעם האגודה למלחמה בסרטן לווה האירוע על
ידי מיכל קהלני ,רכזת מחלקת שיקום ורווחה ופרויקטים לילדים
ודנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה.

פרויקט 'מחשב לילד חולה סרטן'
במסגרת הפרויקט ,מעניקה האגודה במהלך כל שנת לימודים
עשרות מחשבים ניידים אישיים לילדים חולי סרטן (מגיל תשע
ומעלה) ,שאין בביתם מחשב ושאין באפשרות משפחתם לרכוש
עבורם מחשב .חלוקת המחשבים מתבצעת בכל רחבי הארץ ,כדי
לאפשר לילדים לשחק ,ללמוד ולשמור על קשר עם חבריהם ועם
מוריהם ,גם בהיותם מרותקים למיטת חולים .מלי ויינבך ,אחראית
על הפרויקט ,שבשנת תשע"ז הוענקו במסגרתו כ 55-מחשבים
לילדים חולי סרטן .דיוויד מוס-רנדל ,מנהל מחלקת המחשוב באגודה,
בסיועו של קוסטיה דנישבסקי ,ממחלקת המחשוב ,דאגו להתקנה
של המחשבים .כמו כן ,דואגת מחלקת המחשוב לילדים מתחת
לגיל תשע ,אשר בשל גילם הצעיר אינם זכאים לקבל מחשב אישי
נייד ,ומספקת להם במקום  -מחשב נייח אישי משודרג.

באפריל  2017התקיים יום כיף בגן חיות הזואולוגי בבאר שבע
למשפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן .יום הכיף כלל סיור מודרך
בגן החיות ,קוסם ,ארוחת צהריים וחלוקת שי .הפעילות התקיימה
בשיתוף מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה ,יעל קוזיול ,רכזת
סניף באר שבע באגודה ,והייג'ר אבו שארב ,רכזת החברה הערבית
באזור הדרום.

קבוצת 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'

®

קבוצת 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים' ממשיכה לקיים את מפגשיה
ופעילויותיה בבית מטי ,בהנחייתה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה באגודה ,ועו"ס ענת זכאי .הקבוצה ,שנועדה
לחולים צעירים בני  30-20לערך ,רווקים ורווקות ,שחלו בנקודת
זמן בעייתית במיוחד ,מהווה את בסיס ההשראה ,הכוח והתמיכה
החשובים כל כך בתהליך החזרה לחיים 'רגילים' של צעירים שחלו
בסרטן בתחילת דרכם העצמאית כבוגרים .הקבוצה ,שאליה
מצטרפים כ 60-משתתפים חדשים בכל שנה ,נפגשת עם עובדות
סוציאליות למפגשי תמיכה אחת לשבוע במרכז 'חזקים ביחד'™TM
בבית מטי בגבעתיים ,ובנוסף מקיימת הדרכות והתנדבות הדדית
לבוגרים צעירים חדשים.

אבנר דוד ,מנהל מחלקת המשק באגודה סייע בחלוקת המחשבים
ברחבי הארץ .פעילות זו מתאפשרת בסיוע קרן אביגדור בן אליעזר ז"ל
וקרן פישל איסר ז"ל.

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

מפגשי מידע ,עדכון וליווי של עובדות סוציאליות מחוזיות באגודה

"
 ....תו דה לא רז  ,שב דר
כו ,לא שו כח לה וד ות
ל
אגו
דה
למלחמה בסר
טן ,לצוות בית החולים,
ל
צוות בית הספר ומנסה
תמיד לקשר בין כולם
ל
המ
שך
פעילות ועבודה
משותפת למען המשפחות
והילדים"...

העובדות הסוציאליות המחוזיות באגודה מקיימות הדרכות בנושא
זכויות ושירותים ,במעון צ'ארלס קלור ,במרכזי התמיכה ברחבי הארץ,
למתנדבי ה'טלמידע'® ולמתנדבי הסניפים.

מכתב תודה לארז
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ארגון בעלי סטומה בישראל של האגודה למלחמה בסרטן
סטומה ועדכן את המשתתפים בנעשה במערכת הבריאות ובארגונים
אירופאיים.
שני צעירים עם סטומה סיפרו על חוויותיהם מהשתתפות בכנס
האירופאי שהתקיים בדנמרק .המשתתפים נהנו מהרצאתה של
אפרת נפתלי ,נטורופתית ורפלקסולוגית ,המרכז הרפואי מאיר ,בנושא
'רפואה אינטגרטיבית וסטומה'  -עם חיוך והדגמות של טכניקות הרפיה.
בנוסף הועברה הרצאה בנושא 'חידושים בניתוחי סטומה' בהנחייתו
של פרופ' ניר וסרברג ,מנהל היחידה לכירורגיה קולורקטלית ,המערך
הכירורגי ,המרכז רפואי רבין-בילינסון .הרצאה נוספת בשם 'כל מה
שרצית לשאול ולא העזת' הועברה על ידי רבקה גולן ,אחות סטומה
ואחות מומחית קלינית בטיפול תומך .לאחר ההרצאות ,המשיכו
שאלות רבות ,התייחסויות ותגובות נלהבות.
"נשמח לפגוש את המרצים בפעילויות הבאות של ארגון"  -ביקשה
אחת המשתתפות.
הכנס התקיים באדיבות החברות :פילטל-קונווטק ,קולפלסט ישראל
וניאופרם.

הפעילות הנרחבת בכל הנוגע לסטומה ,נמשכת כמדי שנה והיא
כוללת בין השאר מענה טלפוני לאנשים עם סטומה ובני משפחותיהם,
ריכוז פעילות מתנדבים עם סטומה ,קיום מפגשי קבוצת 'צעירים
עם סטומה' ,כנס שנתי של בעלי סטומה ,הפקת ביטאון 'פתחון פה'
המיועד לאנשים עם סטומה ופעילות קבוצת אחיות סטומה.
מידד גיסין ,מכהן בהתנדבות כנשיא ארגון בעלי סטומה בישראל.

פעילות קבוצת 'צעירים עם סטומה'

לאורך השנה מתקיימים מפגשי תמיכה ומידע של קבוצת 'צעירים
עם סטומה' של ארגון בעלי סטומה באגודה .המפגשים מתקיימים
בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים בהנחייתן של דנה רכבי הלר,
עו"ס מחוזית מרכז באגודה ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי של האגודה למלחמה בסרטן.
במפגש שהתקיים בינואר  2017הוזמנה נטליה פרסל ,אחות מתאמת
פצעים וסטומה ,מרכז רפואי תל השומר ,שחלקה מניסיונה העשיר
והמקצועי.
במאי  2017נערכה סדנה למתנדבים עם סטומה בהנחייתה של
דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה ובהשתתפות סילויה אלשוילי,
מזכירת ארגון בעלי הסטומה ורינה דיכל ,אחות מרכזת נושא הסטומה.
בספטמבר  2017מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי סטומה בישראל ,עדכן
את הקבוצה במתרחש בארגון בארץ.

ביטאון 'פתחון פה'

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

הכנס השנתי של ארגון בעלי סטומה

באוקטובר  2017התקיים הכנס הארצי השנתי של ארגון בעלי סטומה
בישראל .למעלה ממאה משתתפים הגיעו מכל הארץ אל בית
מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .את הכנס הנחתה
רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי
של האגודה למלחמה בסרטן .לאחר ברכותיה של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,נשא דברים מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי
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שירותי ייעוץ ,הדרכה ומידע
שירות ארצי של ייעוץ והדרכה בנושא שיקום הדיבור
למתמודדים עם גידולי ראש-צוואר

בישראל .הייעוץ מתקיים בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,בסניף חיפה ובסניף נתניה של האגודה.
הייעוץ ניתן בתיאום מראש ,בהתנדבות וללא תשלום ,למי שכבר
נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי
בעקבות מחלת הסרטן.

שירות הייעוץ וההדרכה הארצי לחולים בגידולי ראש-צוואר מנוהל
ע"י פרידה קורנברוט ,קלינאית התקשורת באגודה .פרידה מדריכה
חולים ובני משפחותיהם וכן צוותים רפואיים במרכזים הרפואיים,
ומלווה גם את התוכנית לאיתור מוקדם של סרטן בקרב אנשים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית.
פרידה מנהלת את הפורום לחולי ראש-צוואר באתר האגודה באינטרנט –
בשיתוף עם פרופ' אילנה דואק ,מנהלת מחלקת אף-אוזן-גרון במרכזים
הרפואיים כרמל ולין וד"ר אהרון פופובצר ,אחראי תחום גידולי ראש-
צוואר במרכז הרפואי רבין-בילינסון.
כמו כן ,מתקיימת קבוצת עמיתים של קלינאי תקשורת הנפגשת זו
השנה ה ,12-כחמש פעמים בשנה ,בהנחייתה של פרידה קורנברוט,
לימי למידה ,הדרכה ודיון בתחום שיקום חולים עם גידולי ראש-
צוואר .הקבוצה כוללת קלינאי תקשורת ממחלקות שיקום הדיבור
של מספר רב של מרכז רפואיים שונים בארץ .במפגשים מתקיימים
התייעצויות ,קבלת מידע ועדכונים על הנעשה בספרות המקצועית
ובציוד לצרכי שיקום ,פגישה עם רופאים מומחים ודיונים בסוגיות
מקצועיות המתעוררות במגוון תחומי השיקום ,המעקב והטיפול
בחולים ובמחלימים.

שירות ייעוץ מיני ארצי לחולי סרטן ולבני זוגם
שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו בראשותן של לנה קורץ אלמוג,
אחות ויועצת מיניות ,האגודה למלחמה בסרטן וליויה כסלו ,אחות
ראשית ,האגודה למלחמה בסרטן .כמו כל שירותי האגודה ,גם שירות
זה אינו כרוך בתשלום ,והוא ניתן בפריסה ארצית לחולים ולבני זוגם
על פי דרישה .במשך השנה מתקיימים ימי עיון בנושאי מיניות ופוריות,
מפגשים להכשרת אנשי מקצוע והרצאות למחלימים במסגרת סדנאות
'מחלימים לחיים בריאים'® .בנובמבר  2017נפתח קורס מיניות לצוות
המערך האונקולוגי בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.

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

באתר האגודה באינטרנט כ 13,000-דפי תוכן ,המעניקים לציבור
הרחב וכן לחולים ולבני משפחותיהם – מידע מהימן ונרחב בכל
הקשור למחלות הסרטן השונות ,לתהליכי הטיפול והשיקום ולאיכות
חיי המטופל .המידע מוצג בצורה נגישה וידידותית בעברית ,באנגלית
ברוסית ובערבית .לרשות הציבור עומדים שירות ה'טלמידע'® ,מידעניות
מרכז המידע ,פורומים בהנחיית אנשי מקצוע ,וכן מידע בנושא
מניעה ואבחון מוקדם ,המתעדכן באופן שוטף בעמוד הפייסבוק של
האגודה למלחמה בסרטן.

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

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

הנגשת שירותי השיקום ,התמיכה והרווחה של
האגודה למלחמה בסרטן באינטרנט –
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם

באתר האינטרנט קיימים שלושה כפתורים המשמשים לניווט יעיל
באתר.
'הכפתור הוורוד' מיועד לגולשות המעוניינות לפנות ישירות למתנדבות
פרויקט 'יד להחלמה'®' ,הכפתור הכחול' מיועד למבקשים מידע
בנוגע לתמיכה בנושא סרטן ערמונית (קבוצות ,ייעוץ מיני וכדומה)
ו'הכפתור הכתום' מיועד לגולשים אשר מעוניינים במידע כללי על
תמיכה בחולי סרטן ובבני משפחותיהם.
כמו כן ,בחוברות החדשות/מחודשות בתחום סרטן שד מודפס ברקוד
לסריקה באמצעות טלפון חכם  ,QRומיד לאחר הסריקה הפונה תועבר
ישירות ל'כפתור הוורוד' האלקטרוני של מתנדבות 'יד להחלמה'®.

ייעוץ מס ארצי לחולי סרטן ,למחלימים
ולבני משפחותיהם

באחריות מחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן ניתנים
שירותי ייעוץ בנושאי מס הנובעים מהמחלה ,בשיתוף לשכת יועצי המס
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שיקום ורווחה

'טלתמיכה'®  -תמיכה נפשית ראשונית לחולי סרטן,
למחלימים ולבני משפחותיהם

הכוללת מעבר לעובדות הסוציאליות ,גם אנשי מקצוע בתחומים
נוספים ,כגון :סיעוד ,שיקום ,מיניות וכד' .המענה האנושי ניתן לפונים
בשפות עברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית .באגודה קיימים גם מוקדי
'טלמידע'® בשפות עברית ,ערבית ורוסית וכן מרכז המידע המעניק
מידע וייעוץ בנושאים שונים (מידע נוסף על מערך המידע ראו פרק
'הסברה וקידום בריאות').

קו ה'טלתמיכה' ® של האגודה מנוהל ע"י עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה .ה'טלתמיכה'® פועל ישירות
ממחלקת השיקום והרווחה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .השיחות המגיעות ל'טלתמיכה'® מנותבות למחלקה

מרכזי הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד'™ TMשל האגודה למלחמה בסרטן
•קבוצה לנשים חולות סרטן שד גרורתי – קבוצת התמיכה מיועדת
לנשים בכל הגילים מכל רחבי הארץ שמתמודדות עם סרטן
שד גרורתי.

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

•קבוצה להורים שכולים שילדיהם הצעירים (עד גיל  )30נפטרו
ממחלת הסרטן – בקבוצה מקבלים ההורים כלים המסייעים להם
בהתמודדות עם אובדן של ילד בגיל צעיר.
•קבוצה להורים שכולים שילדיהם הבוגרים (מעל גיל  )30נפטרו
ממחלת הסרטן – הקבוצה מסייעת להורים בתהליך ההתמודדות
עם האובדן והשכול של ילד בוגר ,המותיר אחריו לעתים בן/בת
זוג וילדים.

מרכז 'חזקים ביחד' ™TMבמטה האגודה 'בית מטי' ,בגבעתיים
 TMבגבעתיים ,מנוהל בידי עו"ס אורית שפירא,
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' ™
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן .האחראית
האדמיניסטרטיבית של המרכז היא מלי ויינבך .מרכז התמיכה 'חזקים
ביחד'™ TMהפועל בבית מטי ,מטה האגודה ,הוא בית בקהילה המציע
בכל שנה למעלה מ 1,400-פעילויות לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם .במרכז קיימת גם ספרייה עם מאגר של ספרי קריאה
במגוון סגנונות מהשנים האחרונות .כמו כן ,מתקיימות מגוון קבוצות
תמיכה ,סדנאות ,הרצאות ופעילויות גוף ונפש.

•קבוצה לנשים בריאות נשאיות המוטציות  ,BRCA 1,2הנמצאות
בסיכון לחלות בסרטן שד או בסרטן שחלה.
•קבוצה להורים המתמודדים עם ילד חולה סרטן (בכל הגילים) –
בקבוצה מקבלים ההורים כלים המסייעים להם בתהליך ההתמודדות
הקשה והמורכב עם ילד חולה סרטן.
בנוסף ,פועלות במרכז התמיכה באופן קבוע :קבוצה למתמודדים
עם מחלות סרטן שונות ,קבוצה לנשים מבוגרות המתמודדות עם
מחלות סרטן נשיות ,קבוצה לבני משפחה של חולי סרטן ,וקבוצות
למתמודדים עם אובדן ושכול – בהנחיית עו"ס ענת קליין ,אריק שפירא,
פסיכולוג וורד עצמון ,פסיכולוגית.

קבוצות תמיכה:
במרכז התמיכה פועלות קבוצות תמיכה בהנחייתה של עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן ,ועו"ס ענת זכאי.
להלן רשימת הקבוצות המפורטת:

חוגים ופעילויות גוף-נפש

•'בוגרים צעירים יוצאים לחיים®' – קבוצת תמיכה המלווה צעירים
וצעירות ,רווקים ורווקות ,בגילאים  ,30-20המתמודדים עם מחלת
הסרטן.

בנוסף לסדנאות המיוחדות ולקבוצות התמיכה ,מרכז התמיכה
מעניק לחבריו פעילויות המתמקדות בקשר שבין הגוף לנפש ,כגון:
•	 יוגה – עם שירלי מן.
•	 פלדנקרייז – עם נעמי נוף.
•	 צ'י קונג – עם סיני הראל ואילן הורוביץ.
•	 פילאטיס – עם שקד כהן.
•	 'ניה' – עם לידיה אגיב.
•	 ציור – עם עתליה לוי.
•	 כתיבה ותקשורת – עם ד"ר שלי גפן.

•קבוצה לנשים צעירות (בנות  )50-30המתמודדות עם מחלת
הסרטן – לקבוצה מגיעות נשים בשלבי טיפול שונים וכן מחלימות.
•קבוצה לזוגות צעירים (בני  )50-30שאחד מבני הזוג חולה בסרטן –
הקבוצה מאפשרת לבן הזוג הבריא לשתף ולחלוק את רגשותיו,
וכן מסייעת בהתמודדות של שני בני הזוג עם המצב המשפיע
על המשפחה.
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סדנאות

עם הטבע כשותף פעיל .היציאה לטבע משרתת את הצורך לצאת
למרחב פתוח ודינאמי שבו יהיה אפשר להתאוורר ,להשתחרר
ולעורר חושים .בהנחיית עו"ס דפנה שדה–טסה.
•סדנת תמיכה רגשית סבים וסבתות שכולים – בהנחיית
עו"ס יפעת עזר כהן ועו"ס מיכל דיין שרעבי ,מחלקה המטו-אונקולוגית
ילדים ,מרכז רפואי שניידר.

במרכז התמיכה מתקיימות לאורך השנה מבחר סדנאות בתחומים
שונים ,כגון:
•סדנת 'תמיכה בתנועה' – סדנה המשלבת ריקוד ,אמנות ואומנויות
לחימה .שילוב זה מביא לאנרגיות של הנאה ,חוזק ,שחרור,
גמישות ופתיחות ל'גוף ולנשמה' .בהנחיית עו"ס אורלי ברזה-צחור
ולידיה אגיב ,מדריכת ניה.
•סדנת העצמה בפלייבק – סדנה מעצימה באמצעות משחק ,אלתור,
ספונטניות ,הקשבה ותקשורת .בהנחיית שלהבת ארביב ,מטפלת
בפסיכודרמה.
•סדנת 'דרכים למציאת משמעות' – סדנה בה נפגשים המשתתפים
עם מקורותיהם הפנימיים ומאתרים את המשאבים הנגזרים מתוך
הזהות האישית ,ניסיון החיים ,צמתים ונקודות מפנה בחייהם.
בהנחיית עו"ס דפנה שדה-טסה.
•טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ( - )C.B.Tלהתמודדות עם חרדה .חרדה
מלווה אותנו גם בהחלמה .הטיפול נועד להקל על התחושות
הנגרמות בעקבותיה :פחד ,הפרעות שינה ,מחשבות טורדניות וכו'.
המטרה להקל לשפר את איכות החיים של המחלימים ע"י שינוי
במחשבות ,בהתנהגות וברגשות .בהנחיית עו"ס דפנה שדה-טסה.
•סדנת הבעה ויצירה – סדנה המתמקדת בשימוש בציור ,פיסול,
עשיית קולאז'ים ,ריקוד ,תנועה ,כתיבה וסיפור כדרך להבעה
אישית .בהנחיית נילי קוזלובסקי ,מטפלת באומנות.
•סדנת 'בישול ,תזונה ואורח חיים בריא'  -סדנה העוסקת בקשר
שבין מזון ,תזונה ואכילה לרגשות ותחושות .בסדנה משלבים
דרך התנסות בישול והנאה בין מידע הנוגע לתזונה ובישול בריא
לבין שיח רגשי ומשמעותי סביב ההתמודדות עם מחלת הסרטן.
בהנחייתן של עו"ס דנה רכבי-הלר והתזונאית סיגל פארן.
•סדנת 'טבע תרפיה' – סדנה המאפשרת מפגש של העצמי עם
הטבע .הסדנה פועלת באופן חווייתי תוך התייחסות לקשר ולדיאלוג

מפגשי 'חזקים בקפה'

סדרת הרצאות ופעילויות בנושאים שונים ,הנערכים 'על כוס קפה',
לרווחתם ולהעשרתם של חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
באמצעות המפגשים מתוודעים המשתתפים למרכז התמיכה,
לפעילויות האגודה למלחמה בסרטן ולאמצעים שבהם יכולה
האגודה לסייע להם.

ספרייה

בספריית המרכז ,המופעלת ע"י המתנדבת לאה ברוקר ,קיים מאגר
של ספרי קריאה במגוון סגנונות מהשנים האחרונות.

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'™
ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט,
בבית אהרון ואולגה רוזנפלד ,בחיפה
TM

על מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' ™TMבחיפה ,אחראית עו"ס נחי פינגולד.
המרכז ממשיך בפעילותו הענפה עבור חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
במגוון פעילויות :קבוצות תמיכה ,סדנאות פעילויות גוף-נפש והרצאות.
שיתופי הפעולה בין המרכז לבין הצוותים במרכזים הרפואיים באזור
חיפה ממשיכים במטרה לקדם את העשייה המשותפת ,ולחזק את
הקשר בין הקהילה לפעילויות מרכז התמיכה והסניף.

קבוצות תמיכה
•'מעיין הלב' :קבוצת תמיכה לחולים ומחלימים – קבוצת תמיכה המעניקה
מרחב לביטוי אישי ,נתינה וקבלת כוחות ,רעיונות ודרכים להתמודדות.
הקבוצה משלבת הרפיה ,נשימה ,דמיון מודרך וכו' במטרה לשפר את
איכות החיים של החולים והמחלימים .בהנחיית עו"ס נחי פינגולד.

עת עזר כהן ומיכל דיין
המצוינת של העו"ס יפ
"...בהנחייתן
תי ופתיחות מדהימה בה
צר בקבוצה גיבוש חבר
שרעבי ,נו
מעצורים ולהרגיש בטוחים
חשו שהם יכולים לשחרר
החברים
ות הכאב שלהם ולהציג
וציא החוצה את תחוש
לה
ומוגנים,
ם .הקבוצה עטפה אותם
ות ביחסים המשפחתיי
בעיות עדינ
צעות לפתרונות להקל
ואמפטיה ובנתה יחד ה
בהבנה חום
ולפתור את הבעיות.
יח של כאב והתלבטות
צה הלך והתפתח מש
השיח בקבו
בקבוצה הלכו והתהדקו
לשיח של ידידות .היחסים
בבעיות
הקבוצה השתמשו בכלים
היות יחסי משפחה .חברי
והפכו ל
צה להתמודד עם הכאב,
מיכה ההדדית של הקבו
שקיבלו ובת
תרומם ולהמשיך לחיות"...
לה

•'ביחד  -נתמודד טוב יותר' :קבוצת התמודדות לתומכים עיקריים
בבן משפחה שחלה בסרטן  -קבוצה מתמשכת אשר ניתן להצטרף
אליה בכל עת ומיועדת לתומכים העיקריים בבן משפחה שחלה
בסרטן .בהנחייתו של חזי יזרעאלי ,פסיכולוג רפואי.
•קבוצת התמודדות עם אובדן ושכול – הקבוצה מיועדת לכל בן
משפחה בעקבות אובדן ושכול אשר פקד את המשפחה .בהנחייתו
של מרק שרמן ,פסיכולוג רפואי ,ועו"ס נחי פינגולד.
•קבוצת פסיכודרמה לנשים צעירות המתמודדות עם סרטן  -בהנחיית
ד"ר דן יניב ,מטפל בפסיכודרמה.
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שיקום ורווחה

פעילויות גוף-נפש

•אומנות המחט  -סדנת יצירה והתנסות במגוון רקמות אומנות
המקרמה ,יצירת בובות ,כריות תיקים תכשיטים ותמונות מיוחדות.
עם שירה בנגד ,מדריכת אומנות.
•ניה  -טכניקת תנועה המשלבת תנועות ותפיסות מאומנויות הריקוד,
אומנויות הלחימה ואומנויות הטיפול ,בשילוב מוסיקה ייחודית
וסוחפת ואפשרות לביטוי עצמי .עם ניצן גנץ ,מדריכת ניה ופילאטיס.

•סדנת מדיטציה לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם  -תרגול לשמירה
על איזון גוף ונפש והכרה ממוקדת ושקטה .עם אזארי שבתאי,
מטפל גופני-הוליסטי.
•קינסיולוגיה  -מפגשים הכוללים תרגילי תנועה הנקראים 'תרגילי
מוח' ,באמצעותם ניתן להפעיל ולשפר מגוון תפקודים במישור
הפיזי והקוגניטיבי .עם חגית קידר ,פיזיותרפיסטית.
•צ'י קונג  -צ'י קונג מאפשרת למתרגל לשנות תפיסות חיים ומסייעת
בהתמודדות עם אתגרי החיים .תרגול צ'י קונג מסייע בשמירה וחיזוק
הגוף והנפש .עם גור קריינדלר ,מטפל ברפואה סינית.
•סדנת תנועה  -סדנת תנועה המשלבת שיטות הוליסטיות המיועדות
לשפר את התפקוד של המתרגל/ת בתחומי הגוף ,הנפש והחשיבה.
עם ענת רוזנפלד ,מדריכה לתנועה טיפולית.
•תרגול מיומנויות זיכרון – סדרת מפגשים אשר במהלכם נלמדות
טכניקות שונות לזכירת שמות ,מספרים ,רשימת מילים ושליפת
מידע .עם תמר דואק.
•פלדנקרייז – עם מיקי יקותיאל ,מדריך פלדנקרייז.
•יוגה  -עם שמרית אהרונוביץ' ,מדריכת יוגה.
•אימון פונקציונלי – עם ג'ורג עסלי ,מדריך פעילות גופנית.

אירועים

מסיבת סוף הקיץ – לקראת סוף הקיץ ,התקיים מפגש חגיגי
בהשתתפות באי המרכז ובני משפחותיהם .המפגש נפתח עם
ארוחת בוקר מעשה ידי משתתפים ,והמשיך בהרצאה מרתקת
על משמעות הצבעים בחיינו באדיבות חגית בוטנר ,מורה לאמנות
והסתיים בריקודים צועניים בהדרכת הרקדנית יערית שרל.

סדנאות
•סדנת ביבליותרפיה – סדנה המתמקדת בכתיבה אסוציאטיבית
המסייעת בשחרור רגשי .בהדרכת אילה ולדנר ,ביבליותרפיסטית.
•סדנת אינטליגנציה רגשית  -ניהול וגיוס תגובות ,רגשות ומחשבות
לשיפור איכות חיינו  -בהנחיית אירית שרון ,מנחת קבוצות
באינטליגנציה רגשית ואכילה רגשית.
•סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'®  -ליווי מחלימים מסרטן בהתמודדות
לאחר המחלה ,שיפור איכות חייהם ,הדרכתם לחיים בריאים
ועידודם לשוב לחיים אישיים וקהילתיים פעילים.
•סדנת 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר' ®  -עם המתנדבות
טטיאנה סטרוסטה ואוקסנה זולוטרובה.

מפגשים עם הקהילה

במהלך השנה ,אירח מרכז 'חזקים ביחד'™ חיפה את תלמידי החוג
לרפואת המשפחה בטכניון וסטודנטים לעבודה סוציאלית המתמחים
בשירותי בריאות מכבי.
TM

פרויקט פאות

לאחר שהתקבלו עשרות פאות למרכז התמיכה ,ילנה זמניצקי ,ספרית
ומחלימה ,שהשתתפה בפעילויות 'חזקים ביחד' ,TMהחלה להתנדב
בהתאמת פאות וסידורן לנשים לפני ובזמן הטיפולים.

חוגים
•חוג סריגה' :הצד האמנותי של ההתמודדות'  -עם שירה בנגד,
מדריכת אומנות.
•רישום וציור  -חוויה של תרפיה ורוגע .הסדנה מתאימה לכל אחד
שיש לו רצון ללמוד ומביאה לידי ביטוי סגנון אישי .עם חגית בוטנר,
מורה לאמנות.
•ריקודי בטן – לשיפור מצב הרוח ,העלאת הדימוי הגופני והביטחון
העצמי .עם יערית שרל ,מורה למחול.
•חיזוק ועיצוב הגוף  -אימוני פילאטיס ,מתיחות ,בניית עצם ועיצוב,
וחינוך גופני .עם ג'ורג' עסלי ,מדריך.

ג'ודי ,וכל הצוות התומך,
"...לנחי ,אריאלה,
חלפה והסתיימה ,הגיע
יום ועוד יום ,שנה
גם הרבה תודה!
מכל הלב – הרבה תודות!
מורים ולמדריכות ,באמת
לצוות התומך ,ל
מעריכות מאוד"...
מחלימות 2017
הזמן לומר חג שמח אך

מכתב תודה לצוות 'חזקים ביחד'
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מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'™ TM
ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ,בירושלים

•חוג תכשיטנות – עם רחל שורק.
•שילוב אומנויות – עם שרית שניאור.
•ריקודי בטן – עם דורית ייני.

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'™ TMבירושלים ממשיך בקידום פעילותו
למען החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם בעיר ובסביבותיה .מההדים
החיוביים הרבים שמתקבלים ניכרת תרומתו הרבה והמשמעותית
של המרכז לפוקדים את שעריו ,ביצירת רשת תמיכה איתנה וחברות
אמיצה .אחראית על מרכז התמיכה עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה באגודה ,בסיועה של רותי בן גיאת ,רכזת
סניף ירושלים של האגודה.

פרויקט 'להיראות טוב – להרגיש טוב יותר'®
ע"ש פרנסין רובינסון של האגודה למלחמה בסרטן

מעצבת השיער תמי חכמוף והקוסמטיקאית אילנה לרר פוקדות
בהתנדבות ובמסירות את מרכז התמיכה ומעניקות טיפולי עיצוב
שיער וטיפוח .פולינה קליימן הפאנית מגיעה מדי שבוע לסדר
ולנקות את הפאות בהתנדבות.

קבוצות תמיכה

•קבוצת תמיכה להתמודדות עם אובדן ושכול  -בהנחיית
עו"ס ליאורה גוב-ארי דה וריס ,המרכז הרפואי שערי צדק.
•קבוצת תמיכה לבני משפחה  -בהנחיית עו"ס ליאורה גוב-ארי דה וריס,
המרכז הרפואי שערי צדק.
•קבוצת תמיכה המיועדת לאנשים המתמודדים עם מחלת הסרטן –
בהנחיית עו"ס ליבנת וידר ,אחראית העובדים הסוציאליים ,מכון
שרת ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
•קבוצת תמיכה בנושא חלומות – בהנחיית עו"ס עידו רוט ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם.

אירועים

בדצמבר  2017נערכה מסיבת חנוכה לבאי מרכז התמיכה 'חזקים
ביחד ™' TMבירושלים ,בסגנון מוזיקה לטינית ,עם מרינה רוטמן ,מדריכת
הפילאטיס ו'השמחה בתנועה' .במסיבה חולקו סופגניות בתרומה של
מאפיית נאמן .כמו כן ,קיבלו המשתתפים שי תרומת בנק הפועלים.

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

פעילויות גוף-נפש

TM

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

במרכז התמיכה בירושלים מתקיימים חוגים ופעילויות אשר שמים
דגש על הקשר בין הגוף והנפש.
•חוג יוגה – עם יעל אגם.
•צ'י קונג – עם אבי הירש.
•פילאטיס – עם מרינה רוטמן.
•פלדנקרייז – עם צחי דבש.
•סדנת ניה – עם דבי קאופמן.
•'השמחה שבתנועה' – שילוב של שיטת 'ג'ירוקינזיס' וריקודים במגוון
סגנונות – עם מרינה רוטמן.

חוגים

•ריקודי בטן  -בהנחיית המתנדבת סמדר עממי.
•ניה – בהנחיית המתנדבת סמדר כהן-ביטון.
•הידרותרפיה
•פלדנקרייז – בהנחיית המתנדבת דרורה מן.
•תרפיה במוזיקה – בהנחיית אסנת כהן ,מנחת סדנאות בתחום
המוזיקה.
•קרמיקה – בהנחיית המתנדבת שושנה סבטליט.
•שילוב אומנויות – בהנחיית המתנדבת אסתר כהן.
•אנגלית מדוברת – בהנחיית המתנדבת ילנה פולשין.

סדנאות

•סדנת ביבליותרפיה – כתיבה אסוציאטיבית המאפשרת 'להניח' על
הדף מילים המבטאות מחשבות ורגשות מבלי לדאוג מה יחשבו
אחרים על הכתוב .בהנחיית אריאל זוננפלד.
•'הרפיה ודמיון מודרך' – למידת טכניקות של הרפיה ודמיון מודרך
להקלה על ההתמודדות .בהנחיית יפה סטוקאר ,פסיכולוגית.
•סדנת פסיכודרמה – עבודה קבוצתית עם חולים ומחלימים תוך
שימוש באמצעי משחק .בהנחיית לינוי ורצר ,מטפלת קבוצתית
בפסיכודרמה.

טיולים

חוגים

לאורך השנה ,יוצאים חברי המרכז בליווי בני משפחותיהם לטיולים
ברחבי הארץ .בין הטיולים שנערכו השנה:
•בית שערים ,חוות התבלינים בבית לחם הגלילית ובתי הזיקוק בחיפה.

מרכז התמיכה מציע שפע של חוגי יצירה והעשרה.
•חוג ציור – עם ילנה קוונטני.
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•סיור בסדנאות אמנים ואירוח בקיבוץ גבעת עוז.
•סיור בסדנאות אמנים ואירוח במושב מולדת.
•נמל אשדוד וסיור בעיר אשדוד.

סדנאות

•'צעדים לאיכות חיים' עם חן רודד ,פיזיותרפיסטית.
•סדנת נשימה נכונה עם אסתי אור ים ,מדריכת יוגה.
•'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® עם רוחמה פרץ ,קוסמטיקאית.

חוגים

•כתיבה יוצרת  -במימון האגודה למלחמה בסרטן.
•שיפור יכולות קוגניטיביות  -במימון האגודה למלחמה בסרטן.
• 'כוחה של יצירה' :ביבליותרפיה – במימון האגודה למלחמה בסרטן.

סדנאות והרצאות
®

פעילות מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'™
בית אידי-מעגן ,בבאר שבע

•ריקודי שורות
•ציור
•קרמיקה
•יצירה מאטבים
•יצירה בעיסת נייר
•מחשבים
•אנגלית מדוברת
•קבוצת סריגה
•צרפתית מדוברת
•סדנת תעופה

TM

מרכז תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם שהוקם ביוזמת
משפחת פרידמן ופרופ' פסח שוורצמן ,שפעלו להקמת מיזם זה בשיתוף
אוניברסיטת בן גוריון ,עיריית באר שבע והאגודה למלחמה בסרטן.
האגודה שסייעה בהקמת המרכז ובציודו ,מממנת נסיעות חולים
ומחלימים מערד ומבאר שבע ותורמת למימון אנשי צוות ופעילויות
לטובת באי הבית.
שיתוף פעולה פורה מתקיים בין סניף האגודה למלחמה בסרטן
בבאר שבע ,ובין מרכז התמיכה ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום,
האגודה למלחמה בסרטן.
סדנאות תקשורת לסטודנטים לרפואה שנה א' ,מתקיימות  4פעמים
בשנה ומונחות על ידי צוות הבית .ארבעה סטודנטים לעבודה סוציאלית
מבצעים את ההכשרה המעשית בבית מעגן.

הרצאות

סדרת הרצאות המתקיימת אחת לחודש בנושאים שונים כגון :פנג
שווי ,ניהול כעסים ,עיצוב ועוד.

 TMבסניפים ובקהילה
'חזקים ביחד' ™
'חזקים ביחד'™ TMבאזור הצפון

בארגונה של אריאלה ליטביץ' שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה.
בפיתוח הפעילות בסניפי הצפון ,מסייעים פאתן ג'טאס מנהל פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית ותמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי הצפון.
•בבית שאן הורחבה הפעילות .מתקיימת קבוצת תמיכה ,חוגי יוגה,
קערות טיבטיות ואומנות .הפעילויות מתקיימות בסיוע רחל דדון,
יו"ר הסניף ,פנינה לוינס ,רכזת הסניף והמתנדבת אתי ולינעמת.
•בזיכרון יעקב נפגשת קבוצה הוליסטית ייחודית ,בהנחיית
עו"ס דבורה רייכר ,וקבוצת יוגה צחוק ,בהנחיית ניר נבון ,מדריך
יוגה צחוק .את הפעילות מלווה דבורה פלדש ,יו"ר הסניף.
•בחדרה מתקיימות לאורך השנה פעילויות גופניות כגון :יוגה
ופלדנקרייז .בנוסף ,קיימות קבוצות תמיכה שונות כמו קבוצת
תמיכה באמצעות תיאטרון פלייבק בהנחייתה של גיילי שטגר,
 M.Aבתרפיה בדרמה וסיפור ובשילוב אמנויות .במסגרת פרויקט
'מחלימים לחיים בריאים' ,נערכו סדנאות בהנחיית דיצה קציר,
מתנדבת 'יד להחלמה' ® ולהיראות טוב ,להרגיש טוב יותר' ®
לנה קורץ אלמוג ,אחות יועצת מיניות באגודה ,ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית בתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה באגודה
ועו"ס אריאלה ליטביץ שרמן.
•בטבריה מתקיימות סדנאות לחולים ומחלימים במרכז הקהילתי
בית גינסבורג ,כגון סדנאות ציור ורישום ,יוגה ,קינסיולוגיה

קבוצות תמיכה
•קבוצה לטיפול באמצעים אומנותיים למשפחות שכולות.
•קבוצה תמיכה למחלימים ובני משפחה.
•קבוצה לפסיכותראפיה גופנית  -קבוצת תמיכה למחלימים.
•קבוצת מנהיגות לבני נוער החולים בסרטן.
•הפעלת קבוצת מתנדבים התומכים בחולים ובני משפחה של
מטופלים ביחידת הוספיס בית.

פעילויות גוף-נפש
•דמיון מודרך
•צ'י קונג
•טאי צ'י
•פלדנקרייז – במימון האגודה למלחמה בסרטן.
•מדיטציה
•מדיטציה מרחוק  -שיעורי מדיטציה טלפוניים לחולים המרותקים
לביתם.
•ניה
•שיטת אלכסנדר
•יוגה נידרה
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ואינטליגנציה רגשית .בחודש יוני התקיימה בבית 'יד שטרית'
תערוכת הרישומים של המשתתפים ,שבה בא לידי ביטוי
התהליך אותו עבר כל משתתף .מתנדבות מכרו מיצירותיהן
לטובת האגודה למלחמה בסרטן .במהלך השנה ,נערכה סדנת
הדרכה והכשרה למתנדבי הסניף החדשים ,הנמצאים במשרד
הסניף ,מקבלים את הפונים ,עונים לשאלותיהם ,עורכים מעקב
טלפוני לחולים שפנו ומהווים מקור תמיכה .ההדרכה הועברה
ע"י עו"ס אריאלה ליטביץ שרמן.

•במג'דל שמס מתקיימת קבוצת תמיכה המיועדת למחלימות מכל
כפרי הדרוזים ברמת הגולן ,בהנחיית עו"ס ח'יזראן ספדי ובליווי של
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות החברה הערבית באגודה.
•בנהריה נפתחה סדנת צ'י קונג בהנחיית שלמה בונומו ,ובאדיבות
ויצ"ו נהריה .משתתפי הקבוצה נהנו גם מסדנת תרפיה באמנות
בהנחייתה של מיכל דרור ,ומסדנת  NLPבהדרכת דליה וייס ,מנחה
בדמיון מודרך.
•בנצרת התקיימו במהלך השנה קבוצות תמיכה ואינטליגנציה רגשית.
•בעפולה נערכה השנה סדנת הכשרה למתנדבים חדשים בהנחיית
עו"ס אריאלה ליטביץ שרמן ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון
באגודה .במהלך השנה מתקיימות פעילויות כמו לדוגמה קבוצת
תמיכה למטופלים ובני המשפחה בהנחיית עו"ס חנאן קאסם,
וקבוצת תמיכה למטופלים ומחלימים בהנחיית עו"ס טובה שוהם.
הפעילויות מתקיימות בארגונה של דליה פלוזניק ,מנהלת מרכז
'חזקים ביחד' TMעפולה.
•בסניף פרדס חנה ,כרכור ,בנימינה ,גבעת עדה והסביבה מתקיימות
במהלך השנה פעילויות למען מחלימים כגון  :פלדנקרייז ,תרפיה
ואומנות .כמו כן ,נערכה סדנת אינטימיות ומיניות בהנחיית
לנה קורץ אלמוג ,אחות ויועצת מיניות באגודה ,והרצאה בנושא
זכויות שהועברה ע"י עו"ס אריאלה ליטביץ שרמן .הפעילות מלווה
ע"י אורלי מנג'ם ,יו"ר הסניף.
•בקריית ביאליק מתקיימות במהלך השנה הרצאות המיועדות
למחלימים ,במסגרת סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' .בין
המרצות :גליה ליאני ,פיזיותרפיסטית ,רונית ליבוביץ' ,נטורופתית,
דיצה קציר ,מתנדבת 'יד להחלמה'® ,ופרויקט 'להראות טוב
להרגיש טוב יותר'® ,ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית באגודה
ועו"ס אריאלה ליטביץ שרמן .במהלך השנה מתקיימות פעילויות
מגוונות למחלימים כגון :יוגה ,תרפיה באומנות ,ציור ,קורס ספרדית,
קווילינג  ,פילאטיס ותרפיה במוזיקה .הפעילות מלווה ע"י סמי בניסטי,
יו"ר הסניף ,בקי שני ומירי קלמפנר ,מרכזות הסניף.
•בקריית מוצקין מתקיימות במהלך השנה פעילויות למחלימים
כגון :פלדנקרייז ,סריגה ,ריקודי בטן ,קינסיולוגיה ,קבוצת תמיכה
וציור .נערכות סדנאות כגון :סטיילינג עם חגית שתדלן ,מתנדבת
'יד להחלמה'® וסטייליסטית וסדנת טיפוח במסגרת הפרויקט
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® עם הקוסמטיקאית אגי רגנר .כמו
כן ,ממשיך שיתוף הפעולה עם בית הספר המקצועי עתיד ,שמלווה
את המחלימים בסדנאות :איפור ,ספרות ,קונדיטוריה ואומנות .את
הפעילות מלווים מוטי דגן ,יו"ר הסניף ומרגלית מן ,מרכזת הרווחה.
•בקריית שמונה מתקיימת פעילות למחלימים כגון :יוגה ותרפיה
באומנות .הפעילות מלווה ע"י שוש ריכנטל ,רכזת הסניף.
•בראמה נפתחה סדנת אפייה ,שמלווה ע"י פאתנה חנא ,מרכזת
הפעילות בראמה.

•ביוקנעם עילית בחודשים מרץ-אפריל התקיימה סדנת 'מחלימים
לחיים בריאים' .המשתתפים חוו מעבר להרצאות התנסויות מגוונות,
כגון :סדנת מנדלות בהנחיית חנה גיסר ,אומנית מנדלות ,סדנת
ביודנסה ,בהנחיית מוניקה שטראוס ,מנחת ביודנסה יוגה ,התנסות
בקינסיולוגיה בהנחיית חגית קידר ,קינסיולוגית ,התנסות במדיטציה
בהנחיית טובה סנה אור ,מדריכת מדיטציה והרצאה בנושא התמודדות
עם שינויים במיניות ובזוגיות שהעבירה לנה קורץ אלמוג ,יועצת
מיניות באגודה .את הסדנה ליוו ויקטור מורד ,יו"ר הסניף ,וורד רוזלס,
מרכזת הרווחה .בחודש מאי נערכה הופעה למחלימים ובני זוגם
בשם 'דמויות יוצרות מפגש' עם האומנית דורית פלד הרפז.
•בכרמיאל מתקיימות פעילויות למען חולים ומחלימים כגון :תרפיה
באומנות ,יוגה ,וקבוצת תמיכה .במהלך השנה ,התקיימה סדנת
'מחלימים לחיים בריאים' .בסדנה הרצו פרופ' משה שפר ,אונקולוג
בכיר ,מרכז רפואי פדה-פוריה והרוקח ד"ר זוהיר פראג' .במהלך
השנה ,התקיימה הדרכת מתנדבים העוסקים בליווי ישיר של
חולים וקבלת קהל ע"י עו"ס אריאלה ליטביץ שרמן בליווי של
אבלין דסה  ,יו"ר הסניף.
•במ.א גולן נערכה סדנת הכשרת מתנדבים בליווי ותמיכת מחלקות
הרווחה ויחידות ההתנדבות של מועצה אזורית גולן וקצרין .את הדרכת
המתנדבים מלוות עו"ס אריאלה ליטביץ שרמן ותמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון באגודה .כמו כן ,נפתחו פעילויות שונות למען
חולים ומחלימים כגון :יוגה ותרפיה באומנות.
•במ.א זבולון ,לרגל פתיחת הסניף האזורי ,התקיימה סדנת
'מחלימים לחיים בריאים' .הסניף מלווה ע"י המחלקה לשירותי
רווחה של המועצה ,בליווי של תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי
הצפון .בסדנה נחשפו המשתתפים להרצאות בתחום איכות חיים
שהעבירו ד"ר איזיקל פלכטר ,אונקולוג בכיר ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם רמב"ם ,ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית
מתחום הנאורו פסיכולוגיה באגודה ,ופרופ' ארנה צישנסקי ,החוג
לפסיכולוגיה ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל.
•במגדל העמק הורחבה הפעילות ,ומתקיימת סדנת 'אבן דרך'  -אימון
למחלימים ,בשיתוף עם חברת המתנ"סים ,סדנת התמודדות עם
תופעות לוואי ,חוג פלדנקרייז ,חוג מחשבים ,סריגה וסימפטיה,
אולפן עברית ,יוגה ופילאטיס .בסניף מתקיימת גם פעילות במסגרת
פרויקט' :להיראות טוב להרגיש טוב יותר'®.
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אחת לשבועיים ,בהנחיית עו"ס נגה גורביץ ,פסיכותרפיסטית
בגישה קוגניטיבית-התנהגותית.

בארגונה של דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה.
•בנתניה נפגשת קבוצת תמיכה לחולים המתמודדים עם מחלת
הסרטן ,בהנחייתה של עו"ס דנה רכבי הלר .בנוסף ,מתקיימים
בסניף שיעורי פלדנקרייז בהנחייתה של ורד אמיצי ,מורה בשיטת
פלדנקרייז .בנוסף ,מתקיים בסניף שירות הדרכת הורים (או סבים
וסבתות) שאחד מהם חלה בסרטן על ידי עו"ס דנה רכבי הלר.
•בכפר סבא מתקיימות שתי קבוצות תמיכה לחולים ולבני
משפחותיהם ,בהנחיית ורד עצמון ,פסיכולוגית.
•בכפר יונה מתקיימות קבוצת תמיכה לחולים וקבוצת תמיכה לבני
משפחה .שתי הקבוצות בהנחיית עו"ס ריטה דרפקין.
•בהוד השרון מתקיימות קבוצת תמיכה לחולים ובני משפחותיהם
וקבוצת תמיכה להתמודדות עם אבל ושכול לבני משפחה
שאיבדו את יקיריהם ממחלת הסרטן .שתי הקבוצות מונחות ע"י
אריק שפירא ,פסיכולוג.
•בהרצליה מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ובני משפחותיהם
ובנוסף שירות הדרכת הורים (או סבים וסבתות) שאחד מהם
חלה בסרטן ,בהנחיית עו"ס דנה רכבי הלר.
•בפתח תקווה מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם
אחת לשבועיים ,בהנחיית עו"ס אורית הורן ,מרכז רפואי רבין-
בילינסון.
•בראש העין מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם
אחת לשבועיים ,בהנחיית עו"ס אורית הורן ,מרכז רפואי רבין-
בילינסון.
•בראשון לציון מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם

•ברחובות מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם
אחת לשבועיים ,בהנחיית עו"ס נגה גורביץ ,פסיכותרפיסטית
בגישה קוגניטיבית-התנהגותית.
•בחולון מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים באמצעות טיפול
באומנות ,בהנחיית עו"ס אביבית גרנות ,מטפלת באמנות.
•במודיעין מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם אחת
לשבועיים ,בהנחיית עו"ס פדות ביר ,האגודה למלחמה בסרטן.
•בגבעתיים מתקיימים אחת לחודשיים מפגשים בנושא 'זכויות
ושירותים לחולי סרטן' ,בהנחיית עו"ס דנה רכבי הלר.

'חזקים ביחד' ™TMבאזור הדרום
בארגונה של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה.
•באשדוד מתקיים לאורך השנה חוג צ'י קונג בהדרכתה של נגה טובי,
מדריכת צ'י קונג .כמו כן ,מתקיימות קבוצת תמיכה לחולים דוברי
רוסית בהנחיית עו"ס ילנה גולדין ועו"ס רימה פלדמן ,וקבוצת
תמיכה לחולים ובני משפחותיהם בהנחיית עו"ס ילנה גולדין.
•באשקלון עתידה להיפתח קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות עם
מחלת הסרטן .קבוצת התמיכה תועבר על ידי עו"ס חני קאופר,
מכון אונקולוגי ,המרכז הרפואי ברזילי.
•בדימונה מתקיימת פעילות ענפה יומיומית הכוללת חוג פעילות
גופנית בהדרכתה של מריה שניידר ,סדנת יוגה בהדרכתה של
הדר נוגה ,חוג ציור בהדרכתו של רועי זנטי ,אומן ,ייעוץ אישי
לתזונה נבונה על ידי דיאטנית מוסמכת ,חוג תכשיטנות וחוג סריגה.

השתלמויות ,קורסים ,ימי עיון ומפגשים לאנשי מקצוע
•קורס לעובדים סוציאליים מתקדמים באונקולוגיה ,בהנחיית
ד"ר שלומית פרי ,מנהלת השירות הסוציאלי לשעבר במרכז דוידוף,
מרכז רפואי רבין-בילינסון ,וד"ר מיכל בראון ,פסיכולוגית שיקומית
מתחום הפסיכו-אונקולוגיה.

האגודה למלחמה בסרטן מוכרת על ידי משרד החינוך לצורך גמול
השתלמות .ההשתלמויות המקצועיות הן 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.

•קורס גידולי ראש-צוואר ,בריכוזן של ליויה כסלו ,האחות ראשית
של האגודה ופרידה קורנברוט ,קלינאית תקשורת באגודה.
•קורס ההכשרה למורים ומורות ליוגה לאנשים המתמודדים עם
סרטן  -קורס אשר מיועד למורים ליוגה המעבירים חוגים לאנשים
המתמודדים עם מחלת הסרטן בכלל וסרטן נשי בפרט .הקורס
נערך במכללת ווינגייט ,ביוזמת ובשיתוף מחלקת שיקום ורווחה
של האגודה למלחמה בסרטן.

מרכז למידה והשתלמויות של האגודה למלחמה בסרטן
קורסים

•קורס לעובדים סוציאליים מתחילים באונקולוגיה ,בהנחיית
ד"ר שלומית פרי ,מנהלת השירות הסוציאלי לשעבר במרכז דוידוף,
מרכז רפואי רבין-בילינסון.
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ראש צוואר ,פיזיותרפיה כמענה לתסמינים מאוחרים ותזונה.
שיעורים אחרים התמקדו בפן הרגשי ,דוגמת חרדה מהישנות
המחלה ובהשלכות הפסיכו-חברתיות ,בחזרה למעגל החיים
של המחלים ובני משפחתו .לבסוף ,נכללו בהשתלמות תכנים
רלוונטיים נוספים כמו :הפרעות קוגניטיביות ופגיעה בזיכרון
עקב טיפולים אונקולוגים ,ממאירות שניונית במחלימים והטיפול
ברפואה אינטגרטיבית בתופעות ארוכות טווח ומאוחרות .עם סיום
שעם כל יום לימוד הם נוכחו לדעת
ההשתלמות ,המשתתפים ציינו ִ
עד כמה חסר ידע לאחיות אונקולוגיות ,בכל הקשור לתסמינים
ארוכי טווח ועד כמה השתלמות זו הייתה רלוונטית ונחוצה .חלקם
אף הדגיש שבכוונתו ליצור שינוי בשדות הקליניים השונים כדי
להכליל את הנושא בעשייה הסיעודית היומיומית.

במהלך הקורס ,נערכו שתי סדנאות על ידי דנה רכבי הלר,
עו"ס מחוזית מרכז באגודה ופדות ביר ,עו"ס בשירות הפליאטיבי
ביתי של האגודה .בסדנאות הייתה התייחסות להתמודדות המורות
במפגש עם חולים במחלה מסכנת חיים ,האתגרים הרגשיים
העומדים בפני חולים וחולות בסרטן ,שינויים בתקשורת בתוך
המשפחה ,שינויים בתפקידים במשפחה ,התמודדות עם אובדן ועוד.
הרצו בקורס רופאים ממרכזים רפואיים ברחבי הארץ בנושא 'סרטן השד',
'סרטן השחלה' ו'ניתוחי שחזור שד' .ד"ר אביטל פאטו בן–ארי (,(EdD
מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה הרצתה בנושא
'תזונה ואורח חיים בריא' ,ולנה קורץ אלמוג ,אחות ויועצת המיניות
באגודה אשר העבירה סדנה בנושא 'מיניות והתמודדות עם
תופעות לוואי'.

השתלמויות
•השתלמות לצוותי מכבי שירותי בריאות  -מחוז מרכז  -בפברואר
 2017התקיימה השתלמות נוספת עבור צוותי 'לביא' של מכבי
שירותי בריאות  -מחוז מרכז .ההשתלמות התמקדה בתחום
האונקוגנטיקה .את הרצאת המבוא העבירה ד"ר רינת ברנשטיין,
מומחית לאונקולוגיה וגנטיקה ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי .כמו כן הוצג פרויקט 'הסיכוי שבסיכון' של האגודה ,פרויקט
שמטרתו להעלות את המודעות לחשיבות ביצוע בירור גנטי לסרטן
שד וסרטן שחלה תורשתי .בהמשך ,ד"ר שלומית פרי ,עו"ס מתחום
הפסיכו אונקולוגיה ,העבירה הרצאה בנושא 'ההיבטים הרגשיים
של נשאות גנטית' .המפגש הלימודי הסתיים בהתנסות חווייתית
בתנועה 'להניע את הגוף בצעדי ניה' בהנחיית עו"ס אורלי צחור
ולידיה אגיב ,מדריכת ניה.
•השתלמות לאחיות אונקולוגיות בנושא מחלימים מסרטן  -מינואר
ועד מרץ  2017התקיימה השתלמות עבור כחמישים אחיות
אונקולוגיות מהמרכזים הרפואיים ומהקהילה ,בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף העמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי .מטרת ההשתלמות הייתה ללמוד על מגוון תסמינים
פיזיים ,רגשיים ,חברתיים ,רוחניים ופרקטיים מאוחרים של אנשים
שסיימו טיפולים אקטיביים .השתלמות חלוצית זו נבנתה ורוכזה
על ידי נגה סלע ,האחות האחראית של מרפאת המחלימים במרכז
דוידוף ,המרכז הרפואי רבין-בילינסון וחברת העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי ,ובסיועה של ליויה כסלו ,האחות הראשית
של האגודה למלחמה בסרטן .יומיים מתוך ששת ימי ההשתלמות
התקיימו באדיבות חברת טבע ובאדיבות חברת אבוט .מלבד הצגת
מודלים של עבודה המתקיימים בעולם ובארץ בכל הנוגע למעקב
אחר מחלימים ,כולל תפקיד האחות ,נסקרו תופעות הלוואי ארוכות
הטווח של סוגי הטיפולים השונים :טיפול כימי ,טיפול הורמונלי
וטיפול קרינתי .חלק אחר של ההרצאות היו ממוקדות יותר ,דוגמת
השלכות מאוחרות על התפקוד המיני ועל המערכת הלבבית ,כאב
לאחר טיפולים ,GVHD ,תסמינים מאוחרים לאחר טיפול בסרטן

ימי עיון

•יום עיון בנושא אימונותרפיה  -במאי  2017התקיים בבית מטי,
מטה האגודה בגבעתיים ,יום עיון בנושא 'פרקטי ודידקטי – על
אימונותרפיה ועוד' ,בשיתוף העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי .יום העיון
כלל את האסיפה הכללית השנתית של
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי.
התקיימו הרצאות בנושא' :שונה ודומה בין
אימונותרפיה וטיפול ממוקד מטרה' .הרצו:
ד"ר דניאל הנדלר ,מרכז דוידוף ,מרכז
רפואי רבין-בילינסון ובלה אליגלשוילי,
מנהלת היחידה האונקולוגית הפליאטיבית,
קופת חולים כללית – מחוז מרכז.
במהלך הכנס הוצגו תוצאות סקר בנושא
'ההכשרה והטיפול של אחות בישראל
בסוף החיים' ע"י ד"ר יפה הארון ,מנהלת
מערך מחקרים וסקרים במנהל הסיעוד
במשרד הבריאות .התקיים באדיבות
החברות MSD :ו.BMS-
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של האגודה' ,אונקולוגיה  -התפתחויות בהווה והתחזיות לעתיד'
עם פרופ' שמואל אריעד ,מנהל המכון האונקולוגי לשעבר ,מרכז
רפואי סורוקה' ,פעילויות האגודה למלחמה בסרטן' ו'יד להחלמה'®
לתמיכה בנשים המתמודדות עם סרטן השד' עם עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה.

•יום עיון לסטודנטים לסיעוד מקורס על בסיסי באונקולוגיה  -כמדי
שנה ,מקיימת האגודה למלחמה בסרטן יום לימודים מרוכז
לסטודנטים הלומדים במסגרות שונות .בספטמבר  2017התקיים
יום לימודים עבור אחים ואחיות ,הלומדים בקורס על בסיסי
באונקולוגיה במרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא) .הסטודנטים
הכירו את מעון קלור ופעילותו ,המיועד לשמש כבית לחולי סרטן
המקבלים טיפולים במכונים האונקולוגיים של המרכזים הרפואיים
הגדולים באזור המרכז .המטופלים שוהים במעון במשך ימות
השבוע ,מוסעים למרכזים הרפואיים השונים ,ובסופי השבוע
חוזרים לבתיהם .ההרצאה והסיור התקיימו על ידי רומא לוריא,
אחות ראשית של מעון קלור באגודה .דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית
מרכז באגודה הציגה את פעילויות האגודה למלחמה בסרטן.
ליויה כסלו ,האחות ראשית של האגודה הרצתה בנושא 'השלכות
הטיפולים על הבריאות המינית' והרחיבה על שירות הייעוץ הניתן
ללא תשלום על ידי לנה קורץ אלמוג ,אחות ויועצת מיניות באגודה.
פרידה קורנברוט ,קלינאית תקשורת באגודה ,העבירה הרצאה
בנושא 'שיקום הדיבור והבליעה לאחר טיפול בגידולי ראש צוואר'.
חתמה את היום ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית באגודה ,שהעבירה
הרצאה בנושא 'שיקום ילדים עם גידולי מוח'.
•יום עיון בנושא רפואה אינטגרטיבית וסרטן  -ביוני  2017התקיים יום
עיון ייחודי בנושא רפואה אינטגרטיבית וסרטן של האגודה בשיתוף
עם האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה והעמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי .פתחה את יום העיון פרופ' דינה בן יהודה,
מנהלת האגף ההמטולוגי ,מרכז רפואי הדסה עין כרם ,בהרצאת
מבוא בנושא 'רפואה משלימה כטיפול בזמן מחלת הסרטן:
השילוב הנכון בין רפואה קונבנציונלית לרפואה משלימה' .נטלו
חלק בפאנלים :ד"ר עופר כספי ,מרכז דוידוף לחקר הסרטן,
ד"ר משה פרנקל ,מרכז רפואי מאיר ,עו"ס לבנת וידר ,מכון
שרת ,ד"ר נח סמואלוס ,מרכז רפואי ע"ש שיבא ,ד"ר יאיר מימון,
מרכז רפואי ע"ש שיבא ,אסנת שר ,אחות ,מרכז רפואי מאיר
וטלי חרותי סובר ,עיתונאית .TheMarker ,יום העיון היה מיועד
לצוותים רב מקצועיים .השתתפו בו אחיות ,עובדים סוציאליים,
פסיכולוגים ואנשי צוות מתחום הפסיכו-אונקולוגיה .ביום עיון
זה חולקו שלושה פרסי הצטיינות לעובדות סוציאליות מתחום
הפסיכו-אונקולוגיה על ידי מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
(למידע נוסף ראו פרק 'אירועים וכנסים מקצועיים').
•יום עיון לסטודנטים לרפואה מאוניברסיטת בן גוריון – במאי 2017
נערך בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,יום עיון
בהשתתפות סטודנטים לרפואה ,שנה ב' ,מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.
במשך היום התקיימו ההרצאות הבאות' :שיקום הבליעה והדיבור
בחולים עם גידולי ראש-צוואר עם פרידה קורנברוט ,קלינאית תקשורת
באגודה' ,עקרונות הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן בתחום
המניעה והאבחון מוקדם' עם מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
'מגמות בטיפול הפליאטיבי' עם ליויה כסלו ,האחות הראשית

מרכז הדרכה לסטודנטים

מרכז ההדרכה לסטודנטים נפתח בנובמבר  .2015הודרכו במרכז
ארבע סטודנטיות לעבודה סוציאלית ע"י דנה רכבי-הלר ,עו"ס
מחוזית מרכז באגודה ופדות ביר ,עו"ס שירות פליאטיבי ביתי
באגודה .הסטודנטיות סיימו את הכשרתן ביוני .2016
בנובמבר  2017נפתח מרכז ההדרכה בשנית ,ושולבו בו ארבע
סטודנטיות ,שנה ג' לתואר בעבודה סוציאלית .שתי סטודנטיות
מודרכות ע"י עו"ס דנה רכבי הלר במחלקת שיקום ורווחה של
האגודה ,ושתיים נוספות מודרכות במסגרת השירות הפליאטיבי
ביתי של האגודה על ידי עו"ס פדות ביר .במסגרת הכשרתן ישולבו
הסטודנטיות בפרויקטים שונים בתוך המחלקה ויקבלו חולים
ומחלימים לשיחות פרטניות .כמו כן ,מתקיימת במרכז ההדרכה
קבוצת הדרכה חודשית לסטודנטיות לעבודה סוציאלית.

קבוצות עניין

במסגרת פעילות מחלקת השיקום מתקיימים מפגשים תקופתיים
של אחיות ,להם 'קבוצות עניין' הדנות בתחום טיפולי ספציפי .על
ארגון קבוצות העניין אמונות ליויה כסלו ,האחות הראשית של
האגודה ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול
פליאטיבי ,באגודה.
•מפגשי אחיות סטומה  -לאורך השנה מתקיימים מפגשי קבוצת
העניין הארצית של אחיות סטומה ,הכוללים עדכוני ידע ,סדנאות
בנושאים פסיכו חברתיים ו Journal club-בריכוזה של רינה דיכל,
מומחית קלינית בטיפול תומך ואחות באגודה .במפגש הראשון
שהתקיים בינואר  2017התקיימו הרצאות בנושאים' :חידושים
בניתוחי סטומה'' ,חידושים בניתוח אורולוגיים'' ,מעקב מקוון של
מטופלי סטומה – מענק מספק?' ו'סימון מיקום הסטומה במצבים
סטנדרטיים ,מורכבים ובמצבי חירום' .הרצו :ריבה ציפרשטיין,
אחות מתאמת סטומה ופצעים ,ד"ר חיה שוורץ ,מרכז רפואי
ע"ש שיבא ,ד"ר אורי לינדנר ,סגן מנהל המחלקה האורולוגית,
מרכז רפואי קפלן ואלינה קנדל ,מכבי שירותי בריאות .בהמשך,
נערך דיון קבוצתי בהנחיית דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז
באגודה ,יעל גוטמן פרלמן ,אחות מרכזת סטומה ,מכבי שירותי
בריאות  -מחוז מרכז ואניה בזרודניי ,אחות סטומה מחוזית,
מכבי שירותי בריאות – מחוז מרכז .המפגש השני התקיים במאי
 .2017הועברו הרצאות בנושאים' :בחירת סימון מיקום סטומה
 לשמירה על איכות חיים' ו'צעדים לאיכות חיים – עם סטומה'.הרצו :ריבה ציפרשטיין ,אחות מתאמת פצעים וסטומה ויסמין אלט,
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אנטי-אמטיים בהתאם למנגנוני הפעולה שלהם'' ,קרינה תוך
ניתוחית' ועוד .כמו כן הועברו הסדנאות בנושאים' :אחיות בריאות
השד  -לאן פנינו מועדות'' ,כלים לאיזון אישי וניהול סטרס' ו'כיצד
לשווק ולהעצים את עצמנו'.
בשנת  2017המפגשים התקיימו באדיבות החברות :מדיסון,
אסטרהזניקה ורוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ .הרצו :ד"ר קרן דרומאה,
מנהלת טיפול יום אונקולוגי ורופאה בכירה ביחידת השד ,הקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,מיכל גולפור ,אחות אחראית
מחלקה אונקולוגית ,מרכז רפואי ע"ש שיבא ,ד"ר ערן שרון ,מרכז
רפואי רבין-בילינסון ,ד"ר ליאור שושן-גוטמן ,מנהלת אונקוטסט
טבע ,ושירי בן ארצי ,מאמנת רפואית .מפגשי קבוצת העניין של
אחיות השד השנה ,כללו הרצאות מדעיות וסדנה מתמשכת
בהנחיית שירי בן ארצי בנושא' :כיצד לשווק את עצמנו'.
ביוני  2017הועברה הרצאה על ידי ד"ר לריסה ריבו ,מנהלת המכון
האונקולוגי ,מרכז רפואי אסותא אשדוד ,בנושא 'אופטימיזציה
של הטיפול בסרטן שד מוקדם' .הנושא הועבר כשאלות ותשובות
בהתייחס להמלצות שגובשו בכנס הבינלאומי האחרון St. Gallen
שהתקיים בווינה ב.2017 -
בספטמבר  2017התקיימו שתי הרצאות .אחת בנושא' :רפואה
מותאמת אישית בסרטן שד' על ידי ד"ר דניאלה כץ ,מנהלת
יחידת השד ,המרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא) .השנייה
התמקדה בנושא 'הנחיות להפחתת סיכון ללימפאדמה לאחר
ניתוחי שד' וניתנה על ידי רותי פלג ,פיזיותרפיסטית לימפתית,
מרכזת השירות לטיפול בלימפאדמה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי.

פיזיותרפיסטית ,מרכז רפואי ע"ש שיבא .בהמשך ,נערכו הצגת
מקרה ע"י רחל חלא ,אחות טיפול בית וסטומה ,לאומית שירותי
בריאות ודיון בנושא 'מצבים מורכבים רגשית הקשורים לסטומה'
בהנחיית דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה.

•מפגשי אחיות טיפול תומך  -לאורך השנה מתקיימים מפגשי
קבוצת העניין של אחיות טיפול תומך בריכוזה של רינה דיכל,
אחות מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה .במפגש הראשון
התקיימו הרצאות בנושאים' :השירות הפליאטיבי בבית החולים',
'טיפול בפרכוסים' ו'הקרינה הסטראוטקטית' .בנוסף התקיימו
סדנאות בנושאים 'אבלות ,ממתי ועד מתי' ו'ליווי משפחות בהן
בן משפחה בוגר חלה בסרטן' .הרצו :רויטל נווה ,אחות מומחית
קלינית בטיפול תומך ,מרכז רפואי פוריה ,יעל בלייך ,מומחית
קלינית בטיפול תומך ומנהלת הסיעוד והמערך הטיפול ,הוספיס
גליל עליון ,נטליה אילין ,מתאמת קרינה סטראוטקטית ,מרכז
רפואי ע"ש שיבא ואחות הוספיס בית באגודה ,רונית ויטנטראוב,
מומחית קלינית לטיפול תומך ,מרכז רפואי הדסה עין כרם
ודנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה .המפגש השני התקיים
בשיתוף עובדות סוציאליות .התקיימו הרצאות בנושאים' :איזון
כאב במצבים מורכבים' - Complicated patient ' ,כיצד לחצות
את הגשר בבטחה' :'Moral Distress ,מצוקה אתית בקרב אחיות
ועובדות סוציאליות' .הרצו :ד"ר שלומית פרי ,עו"ס מתחום הפסיכו
אונקולוגיה וד"ר עזרא קודסיזדה ,המנהל הרפואי של היחידה
האונקולוגית לטיפול ביתי תומך ,קופת חולים כללית .המפגש
התקיים באדיבות חברת מדיסון.
•מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד  -מפגשי קבוצת העניין של
אחיות מתאמות בריאות השד ממשיכים להתקיים בעקביות ,אחת
לחודשיים ,בריכוזה של ליויה כסלו ,האחות הראשית באגודה .המפגשים
כוללים עדכון ידע שוטף בתחום סרטן השד ,דיון בסוגיות שוטפות
וסדנאות למתן כלים להתערבות מקצועית ולגיבוש הקבוצה .השנה,
התכנים המדעיים שנכללו במפגשים היו – 'Oncotype DX® assay
' ,'Outcome Results from Real Life Big Data Studiesטיפול
הורמונלי משלים בנשים פרה -מנופאוזליות'' ,התוויות של טיפולים
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המעון לחולי סרטן ע"ש סר צ'ארלס קלור
מעון קלור הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת  ,1976הודות לתרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור ז"ל ,ומתוחזק בסיוע קרן קלור.
המעון ממוקם בגבעתיים ,צמוד ל'בית מטי' ,בית האגודה למלחמה בסרטן ,במבנה המוקף גינה מטופחת ומופעל בידי האגודה למלחמה בסרטן.
במעון קלור שוהים מיום א' עד יום ה' חולי סרטן המטופלים במכונים
האונקולוגיים של המרכזים הרפואיים באזור המרכז (מרכז רפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,מרכז רפואי ע"ש שיבא ,אסותא – מרכזים
רפואיים ,ומרכז דוידוף לטיפול וחקר הסרטן  ,מרכז רפואי רבין-בילינסון).
המטופלים המתאכסנים במעון מוסעים לטיפולים במרכזים הרפואיים
ובחזרה ,בליווי מתנדבים .צוות המעון מספק השגחה מקצועית ,טיפול
סיעודי אונקולוגי מקצועי ומסור ,ומגוון פעילויות פנאי.
בשנת  2017טופלו במעון  874מטופלים .לצוות הסיעודי של המעון,
בהנהלת רומא לוריא ,ניסיון רב בטיפול תומך ,וידע מקצועי בתחום
הסיעודי־אונקולוגי.
האחיות מקיימות קשר רצוף עם רופאי השירות הפליאטיבי של האגודה,
ובנוסף לכך ,מקיימות קשר עם הרופאים במכונים האונקולוגיים
ובקהילה.
לרשות השוהים במעון עומדות שתי עמדות מחשב עם חיבור לאינטרנט,
המאפשרות להם ליהנות מפעילויות פנאי ,לשמור על קשר עם הבית
ולהתעדכן בנעשה בארץ ובעולם .כמו כן ,קיימת במקום ספרייה,
לרווחת המטופלים ,שהולכת וגדלה בזכות תרומות מגורמים חיצוניים
ותרומות של השוהים במעון .הספרייה כוללת ספרים בעברית ,רוסית,
אנגלית וספרדית .בקיץ  2017הסתיים שיפוץ המרפסת העליונה,
עמדת הקבלה של המעון וחדר האוכל.

חוגים ומפגשים

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

פעילויות שונות ואירועים

•בינואר  2017ארתור ,דייר במעון ,ארגן ערב שירה בחדר התרבות
של המעון להנאת כל המטופלים.
•בינואר  2017נערך יום טיפוח למטופלות המעון אשר אורגן ע"י
כרמית ,בעלת מכון יופי בתל אביב ,ובתו של אחד מדיירי המעון.
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הדרכות

מדי שנה ,מגיעות למעון אחיות מקורס על בסיסי באונקולוגיה,
שעוברות במקום הדרכה על פעילות מעון קלור.

קלור הנהדר,
ע"ש צ'ארלס
וות .לא מובן
"..צוות מעון
של חסד ומצ
ם היא עבודה
עבודתכ
לו ועוד ,אתם
שים למעננו.
ע ואת כל א
שאתם עו
רג
ל כך מגיעים
אחר ,לטפל ולעודד בכל כל השנה .ע
יוצאת דופן ב
לחייך ל
סירות ראויה ו
מ
םב
סיגלית קדוש
עושי התשבחות"...
לכם כל
מאליו כל מה

•יצחק אמיתי (ז'טלני) ,בעלה של רלי אמיתי ,מתנדבת ה'טלמידע'®,
העניק כתרומה צילומים חדשים לרגל השיפוץ שעבר המעון.

".
..לצוות מעון
קלור היקר,
תו
דה רב
תומך ה לכל צוות
מ
ע
ון
ק
לו
ר
שהענ
ואוהב באו
קתם את הי
וירה נעימה
דאג
ש
מ
ש
ר
חס הכי חם,
ה
רוג
ה ו מ עק ב ל
ע,
מ
ה
ת
ל
ך
שו
מ
ב
ת
רי
וסובלנו
אותנו ,ב
לב אישית,
ת ומאור פנים תמידי "...ליווי תמיכה,
עי
דו
ד
ב
ס
בלנות

•באוגוסט  2017נערכו  2הרצאות בנושא איכות הסביבה ביוזמת
פרופ' יעקב ממן ,הטכניון ,דייר במעון.
•באוגוסט  2017נערכה במעון סדנת מחול אתיופי ביוזמתה
ובהדרכתה של אבבה טלנש חדווה ,ששהתה במעון.
•בספטמבר  2017תלמידי כיתה יא' מבית הספר תלמה ילין הופיעו
בפני המטופלים במעון.
•בנובמבר  2017נהנו מטופלי
המעון מהופעתו של ליצן
רפואי ,אחיינה של אסתר רבנסרי,
דיירת המעון ,ששימח את
הנוכחים עם מופע מבדר.
•בחנוכה  2017התקיימה כמיטב
המסורת מסיבת החג של
המעון.
•ב.יעקב ומשפחתו העניקו
סופגניות למטופלי המעון
כדרכם ,זו השנה השביעית
מאז ששהה במעון.

מרים בוטא
יעל שפאן
עפרה שחר

"...בלב גבעתיים ,ברחוב רביבים,
התאספה חבורה של אנשים טובים,
צוות נהדר ,חם ומתחשב,
שרק עלייך חושב,
והם מרגישים ממש חוב,
לעשות לך רק טוב,
תודה מכל הלב"...
אורה
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טיפול פליאטיבי ביתי

שירות פליאטיבי ביתי
ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל
שירות פליאטיבי ביתי הוקם בידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת  ,1989כשירות הפליאטיבי הביתי הממוסד הראשון בישראל .מטרת
השירות להעניק מענה מיטבי ולאפשר איכות חיים טובה ככל האפשר ,לחולים שמחלתם נמצאת בשלב מתקדם ומעוניינים להישאר
בבתיהם ,יחד עם משפחתם בסביבתם התומכת .השירות מהווה גם מקום הדרכה לצוותים רב-מקצועיים בתחום.
השירות פועל ממשרדי שירות טיפול פליאטיבי ביתי הממוקמים בהוספיס
האשפוזי ב'בית פרידמן' ,שהוקם בסיוע האגודה למלחמה בסרטן
במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר .השירות נותן מענה למטופלים
המתגוררים באזור המרכז (במרחק של עד  30ק"מ מהמרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,תל השומר) ,ומתאים גם לחולים בטיפול אונקולוגי פעיל
הסובלים מתסמינים קשים וזקוקים להקלה בסבלם.

ברפואה פליאטיבית .חלק מהצוות משולב בעבודה מחקרית בנושא
'מיניות בקרב חולים הנמצאים במצב מחלה מתקדם' ,בשיתוף
מחלקת השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן ,כמו גם במחקר
בנושא ריבוי תרופות אצל חולים הנמצאים במצב מחלה מתקדם
ומטופלים באמצעות שירות פליאטיבי ביתי ,ביוזמתו של סגן המנהל
הרפואי ,פרופ' דורון גרפינקל.

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

הרצאות ,ועדות ,סדנאות והדרכות
•לאורך השנה ,ד"ר אלכסנדר ולר מקיים הרצאות במסגרות
אקדמיות שונות ,בהן מוכשרים צוותים רפואיים בנושא טיפול
פליאטיבי ,בקורסי ( INPACTתוכנית ישראלית להכשרה בתחום
הפליאטיבי) באוניברסיטת בן גוריון ,ובקורסים הפליאטיביים
השונים שמקיימת האגודה למלחמה בסרטן.

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

•במרץ ובמאי  2017העבירה עו"ס פדות ביר שתי הרצאות ,האחת
לעובדות סוציאליות ממחוז מרכז של האגודה למלחמה בסרטן,
והשנייה למדריכות יוגה ,במסגרת קורס הכשרת מורים להוראת
היוגה לנשים המתמודדות עם סרטן נשי.

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

•באפריל  2017העבירה עו"ס פדות ביר סדנה לסטודנטים תואר
שני בעבודה סוציאלית בנושא 'טיפול הממוקד במשמעות בסוף
החיים'.
•בנובמבר  2017העבירה עו"ס פדות ביר הרצאה בנושא 'זהות
ומשמעות בסוף החיים' ,במהלך כנס העובדים הסוציאליים הארצי.

צוות שירות פליאטיבי ביתי ממשיך בפעילותו להדרכת אנשי מקצוע
בטיפול הפליאטיבי .הצוות מקיים הדרכות והרצאות בקורסים
לאחיות קהילה העוסקות בטיפול פליאטיבי ומהווה שדה קליני
עבור אחיות הלומדות בקורס על-בסיסי באונקולוגיה ,כמו גם ,קורס
לאחיות מומחיות קליניות בסיעוד פליאטיבי .הודות לניסיון הארוך
ביותר בטיפול פליאטיבי בקהילה ופעילות דידקטית משמעותית אנו
נמצאים בשלבים מתקדמים להכרה בשירות פליאטיבי ביתי (שפ"ב)
והוספיס אונקולוגי אשפוזי של מרכז רפואי שיבא ,על ידי המועצה
המדעית של ההסתדרות הרפואית ,כמקום להתמחות לרופאים

•בנובמבר  2017פרופ' דורון גרפינקל ועו"ס פדות ביר הגישו תקציר
אשר התקבל כסדנה בנושא 'על המטופל ,המטפל עיקרי ואתגרים
נוספים – התמודדות עם חולה ומשפחה מרכבים' ,לכנס לרפואה
וטיפול פליאטיבי' שהתקיים בבית המלון דן פנורמה ,תל אביב.
•בנובמבר  2017העביר ד"ר אלכסנדר ולר סדרת הרצאות בנות
 4שעות בנושא 'איזון תסמינים בטיפול פליאטיבי' .ההרצאות
התקיימו במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר ,במסגרת החטיבה
לבריאות בקהילה ,אוניברסיטת בן גוריון.
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•בנובמבר  2017העביר ד"ר אלכסנדר ולר הרצאה בנושא 'תולדות
ועקרונות של טיפול פליאטיבי בעולם ובישראל' ,בבית הספר
לסיעוד ע"ש זיוה טל במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,לאחיות ביחידות
טיפול נמרץ מכל הארץ.

מאמרים

•לאורך השנה ,משמש פרופ' דורון גרפינקל כמרצה קבוע בקורסים
על בסיסים מתחומים שונים לאחיות .ההרצאות מועברות במרכזים
הרפואיים יצחק שמיר (אסף הרופא) ,וולפסון ושיבא ,בתחומים:
גריאטריה ,אחיות קהילה ,מומחיות סוכרת ,קורס פצעי לחץ
ומומחיות טיפול נמרץ .בכל ההרצאות ניתן דגש על חשיבות שילוב
הגישה הפליאטיבית .כמו כן ,מרצה פרופ' גרפינקל בקורס לתלמידי
התכנית ללימודי מדעי הזקנה וניהול מוסדות לגיל השלישי ,מטעם
אוניברסיטת אריאל באותם נושאים ,ובמסגרת לימודי המשך בבית
ספר לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב.

Medication use and Polypharmacy in end stage cancer
patients: Isn't it the family doctor's – role to de-prescribe
?much earlier

בהמשך לפעילותו האקדמית של פרופ' דורון גרפינקל ,לאחרונה
התקבל לפרסום מאמר חדש בכתב העת International Journal
 ,of Clinical Practiceבשם:

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

הרצאות בחו"ל

•ביולי  2017הוזמן פרופ' דורון גרפינקל להעביר הרצאה בפני גורמים
מובילים ברפואה וברוקחות ,במסגרת כנס בלונדון.
•ביולי  2017הוזמן פרופ' דורון גרפינקל להשתתף בשני סימפוזיונים,
במסגרת כנס האיגוד הבינלאומי לגרונטולוגיה וגריאטריה (,)IAGG
סן פרנסיסקו ,ארצות הברית.

מתוך הכרה בחשיבות קיומם של שירותים אלו ,האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה לסייע במימון
פעילותם של שירותי הוספיס-בית ברחבי הארץ.
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עיזבונות

עיזבונות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה ,ובדרך זו עוזרים
בהמשך פעולותיה – למען חולי הסרטן ובני משפחותיהם.

•עיזבון מימרן אמיל ז"ל ,שוויץ
•עיזבון פישמן אברהם ז"ל ,נתניה
•עיזבון קלצל קרי ז"ל ,ירושלים
•עיזבון שוינגר טוניה ז"ל

•עיזבון אייכלר בל ז"ל ,תל אביב
•עיזבון בז'רנו ששון ז"ל ,בני ברק
•עיזבון ויסברוט אברהם מאיר ז"ל ,תל אביב
•עיזבון טריקל ויקטוריה ז"ל ,תל אביב
•עיזבון לסלי נורמן אלכסנדר ז"ל ,נתניה
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המוקדים הטלפוניים של האגודה למלחמה בסרטן

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

בקרו אותנו באתר האינטרנטwww.cancer.org.il :
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