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דבר המנכ"ל
מתנדבים ומתנדבות יקרים,
זו העת לסכם שנה של עשייה רבה ופעילות ענפה ,בכל סניפי האגודה למלחמה בסרטן
ברחבי הארץ.
למעלה מ 300,000-חולים ומחלימים חיים היום בישראל .כ 30,000-חולים מאובחנים בכל
שנה ,מהם כ 450-ילדים .הודות לקידום המחקר ושימת דגש על שיפור הגילוי המוקדם,
אמצעי האבחון והטיפול ,חל גידול משמעותי במספר הנרפאים מהמחלה .ישראל היא בין
שש המדינות המובילות בשיעור ההישרדות ממחלות הסרטן מתוך  85מדינות בעולם .אנו
ממשיכים לפעול במרץ רב ,ובכל הכלים העומדים לרשותנו ,לקידום המאבק במחלת הסרטן
בישראל – למען החולים ונגד המחלה ,והמלאכה עדיין רבה.
בהובלתם של אנשי האגודה ומתנדביה ,המבצעים את עבודתם במסירות ובתשוקה רבה,
האגודה יוזמת ומפעילה פרויקטים ופעילויות תמיכה ורווחה למען חולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם ,בהם  -סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'® ,שנועדו ללוות מחלימים מסרטן
בדרכם חזרה לשגרת חיים בריאה; הפעלת מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'® המציעים תמיכה
רגשית וחברתית לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם; פרויקט השלמת חומר נלמד לילדים
חולי סרטן ועוד.
במטרה לעודד את הציבור לאמץ אורח חיים בריא למניעת סרטן ולשיפור סיכויי ההישרדות
של החולים ,האגודה מפיקה חומרי הסברה העוסקים במניעה לציבור הרחב ,ומעבירה
אלפי הרצאות במקומות עבודה ,מתנ"סים ובתי ספר ,כמו גם יוזמת ומפעילה לאורך השנה
אירועים ופעילויות.
הודות לסניפי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ ,מתקיימות פעילויות הסברה ,וכן
מיזמים מגוונים המחוברים ומתאימים לתושבי האזור .הפעילויות בסניפים מהוות נדבך
חשוב להעלאת המודעות למחלה בקרב הציבור ,כמו גם לתמוך בחולים .כך לדוגמה ,נערכה
ב 2016-לראשונה בישראל ,ביוזמת האגודה ,צעדת  Relay For Lifeבמודיעין – אירוע קהילתי
תומך המשלב חיבוק ואיחולי החלמה למתמודדים עם מחלות הסרטן ,חגיגה עם המחלימים
והוקרה לנפטרים.
אנו נרגשים בכל פעם מחדש מההשתתפות וההירתמות יוצאת הדופן של המתנדבים,
מהקהילה ,מבתי הספר ומהגופים השונים ,למבצע 'הקש בדלת' .מבצע ההתרמה ממשיך
להוות מקור מימון חשוב לפעילויות הרבות של האגודה למלחמה בסרטן ,המתאפשרות
הודות לתרומות הציבור וללא מימון מתקציב ממשלתי כלשהו.
ההשקעה ,החריצות והאהבה הרבה של המתנדבים ,הרכזים ויושבי הראש בסניפים ,ראויה
לכל שבח .התרומה מאפשרת את המשך העשייה הפורייה של האגודה למלחמה בסרטן,
למען כלל הציבור  -חולים ובריאים בישראל.
בתודה ובהערכה,
מירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן

3

לזכרו
האגודה למלחמה בסרטן מבכה את פטירתו של שמעון פרס ,הנשיא התשיעי של מדינת ישראל
שמעון פרס ז"ל ,ליווה את פעילות האגודה שנים רבות ,בין היתר כיו"ר מבצע 'הקש בדלת' ב 1973-וכפטרון האגודה בתקופת
נשיאותו.
מירי זיו ,מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן ,שלחה מברק תנחומים למשפחתו של פרס ובו הביעה צער ותנחומים על פטירתו
של הנשיא התשיעי וציינה את תמיכתו לאורך השנים בפעילות האגודה במאבק נגד מחלת הסרטן.
יהי זכרו ברוך.
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חידושים במחקר
מדד ה BMI-כגורם סיכון לחלות בסרטן בקרב נשים לעומת גברים
היה גבוה ב 9%-מזה של הנשים בקבוצת משקל זו ,ובאופן ספציפי,
בסרטן החלחולת ,הסיכון של הגברים היה גבוה ב 6%-מזה של
הנשים .לעומת זאת ,הסיכון של הנשים בקבוצת משקל זו לחלות
בסרטן הריאות והכליות היה גבוה באופן משמעותי משל הגברים
באותה קבוצה ,ועמד על  14%יותר לחלות בסרטן ריאות ,וב15%-
יותר לחלות בסרטן כליה.

במחקר שערכו חוקרים ממרכזים רפואיים שונים בסין ,נבדקה
ההשפעה המגדרית על הקשר בין מדד מסת הגוף )  (BMIובין
הסיכון לחלות ב 16-סוגי סרטן שונים .המחקר התבסס על 51
מחקרים שונים מרחבי העולם ,וניתח נתונים של כ 155-אלף
נשים וגברים ,שכללו בין השאר מידע על פי מדד מסת גופם  -תת
משקל ,משקל תקין ,עודף משקל והשמנת יתר  -וכן על פי חלוקה
לסוגי סרטן שונים.

בהשוואה בין גברים לנשים בתת משקל ) BMIקטן מ ,(18-הסיכון
של הנשים בקבוצת משקל זו לחלות בסרטן קיבה ובסרטן כבד היה
נמוך ב 17%-מזה של הגברים באותה הקבוצה .לעומת זאת ,הסיכון
של הנשים בקבוצת משקל זו לחלות בסרטן דרכי המרה היה גבוה
ב 25%-מהסיכון של הגברים באותה קבוצת משקל.

מתוצאות המחקר עולה כי למגדר השפעה ניכרת על הקשר בין BMI

ובין הסיכון לחלות במספר סוגי סרטן.
בהשוואה בין גברים לנשים עם השמנת יתר ) BMIגדול מ ,(30-הסיכון
של גברים בעלי השמנת יתר לחלות בסרטן כבד היה גבוה ב29%-
מזה של הנשים בקבוצת משקל זו .בסרטן המעי הגס והחלחולת,
הסיכון של הגברים היה גבוה ב 17%-מזה של הנשים .בסרטן המעי
באופן ספציפי ,גברים היו בסיכון גבוה ב 27%-מנשים ,ובסרטן
החלחולת ,הסיכון היה גבוה ב .16%-לעומת זאת ,הסיכון של הנשים
בקבוצת משקל זו לחלות בסרטן כליה היה גבוה ב 20%-מהסיכון
של הגברים באותה הקבוצה.

לסיכום ,למגדר הייתה השפעה ניכרת על הקשר בין  BMIובין הסיכון
לחלות במספר סוגי סרטן .ההבדל בולט בעיקר בסרטן המעי הגס
והחלחולת ,בכל הקבוצות .על פי נתוני המחקר ,השמנת יתר הייתה
קשורה בעיקר בסיכון מוגבר לחלות בסרטן כבד וסרטן דרכי המרה,
ואילו תת-משקל היה קשור בסיכון נמוך לחלות בסרטן קיבה וכבד
בנשים ,ובדרכי המרה בגברים.

בהשוואה בין גברים לנשים עם עודף משקל ) BMIבין  ,(30-25הסיכון
של גברים בעלי עודף משקל לחלות בסרטן המעי הגס והחלחולת

המאמר פורסם בכתב העת ,European Journal of Cancer Prevention
ספטמבר .2016

התרומה היחסית של גורמי סיכון הניתנים למניעה
)עישון ,אלכוהול ,תזונה ועוד( לתחלואה בסוגי סרטן שונים
החוקריםWhiteman & Wilson :

באוכלוסייה נתונה ,שהייתה יכולה להימנע אילו נמנעה
חשיפת האוכלוסייה לגורם סיכון ידוע למחלה.

ידוע כי עישון גורם לכשלושה מכל ארבעה מקרים של סרטן
הריאה ,אולם עישון נקשר גם לעוד כתריסר סוגי סרטן,
השכיחים ביניהם סרטן הלוע ,סרטן שלפוחית השתן ,סרטן
חלל האף והפה ,סרטן הגרון ,סרטן הלבלב ,סרטן הכליה
וסרטן הוושט .לאחרונה פרסמו Whiteman & Wilson
סקירה על התרומה היחסית של גורמי סיכון בני מניעה
)עישון ,אלכוהול ,תזונה ,יושבנות ועוד( לתחלואה בסוגי סרטן
שונים ,תוך שימוש במדד הנקרא תוספת הסיכון המיוחסת
באוכלוסייה .(Population Attributable Fraction) PAF -
מדד זה מתאר את פרופורציית התחלואה במחלה מסוימת

פירוש תוצאות הסקירה קבעו כי אילו הייתה החשיפה לעישון
נמנעת כליל ,ניתן היה לצמצם את התחלואה בסרטן הריאה
ב 81%-בקרב גברים וב 58%-בקרב נשים ,ואת התחלואה
בסרטן שלפוחית השתן ב 41%-בקרב גברים וב 21%-בקרב
נשים; אולם ביחס לסרטן המעי הגס והחלחולת ,למשל,
התוצאות פחות דרמטיות ,כי העישון תורם לכ 7%-בלבד
מכלל התחלואה בקרב גברים ונשים.
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חידושים במחקר

הקשר בין יישום התוכנית לבקרת שימוש בטבק )מטעם ה (WHO-והפחתת
שכיחות העישון ותמותה בטרם עת בישראל
החוקרים :פרופ' דוד לוי ,ד"ר דוד אברהמס ,ג'פרי לוי ,ד"ר לאה רוזן
כיצד יישומן המלא של המלצות ה MPOWER-בישראל משפיע על
שכיחות העישון והתמותה בטרם עת ,כתוצאה מעישון.

בשנת  2011העבירה מדינת ישראל החלטת ממשלה לאימוץ
התוכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו .התוכנית הלאומית
מבוססת בחלקה על אמנת המסגרת לפיקוח על הטבק )(FCTC
עליה חתמה ישראל בשנת  ,2005וכן על תוכנית  MPOWERשנועדה
לספק הנחיות מעשיות ליישום האמנה.

מהמחקר עולה ,כי יישום מלא של המלצות תוכנית  MPOWERעתיד
להוביל להפחתת שיעורי העישון ב 34%-תוך  40שנים .כתוצאה מכך,
יימנעו בין  188ל 243-אלף מקרי תמותה בטרם עת .החוקרים מדגישים
בעניין זה את החשיבות שבהעלאה משמעותית נוספת של המיסוי על
סיגריות ,אכיפה מוגברת של החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים,
קיום קמפיינים תקשורתיים והרחבה משמעותית של מגבלות השיווק.

חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ומרכזי מחקר מובילים בארה"ב,
השתמשו במודל סימולציה המכונה  ,SimSmokeעל מנת לבחון

מחקר :בחינת השפעת אורח החיים בקרב אוכלוסיית הגברים והנשים
בארצות הברית על היקפי התחלואה והתמותה ממחלות סרטן שונות
מחקר ארוך ,מקיף וחדש שנערך באוניברסיטת הרווארד
שבארצות הברית ,עקב במשך  30שנה אחר הנבדקים אשר
חולקו לצורכי מחקר זה ל 2-קבוצות סיכון על פי  4קריטריונים
המפחיתים את הסיכון לחלות בסרטן .משתתפים שעמדו בכל
הפרמטרים הוכללו בקבוצת הסיכון הנמוך לחלות בסרטן והיתר
השתייכו לקבוצת הסיכון הגבוה.

על פי הממצאים ,הגיעו החוקרים למסקנה כי הסיכון לחלות
בסרטן באופן כללי עמד על  25%יותר בנשים ועל  33%יותר
בגברים בקבוצת הסיכון הגבוה לעומת הנמוך .בקבוצת הסיכון
הנמוך ,לעומת כלל האוכלוסייה ,הסיכון עמד על  41%יותר בנשים
ועל  63%יותר בגברים.
הסיכון לתמותה מסרטן באופן כללי עמד על  48%יותר בנשים
ו 44%-יותר בגברים בקבוצת הסיכון הגבוה לעומת הנמוך ,בקבוצת
הסיכון הנמוך ,לעומת כלל האוכלוסייה סיכון זה עמד על 59%
יותר בנשים ועל  67%יותר בגברים.

הקריטריונים הבאים שימשו לאפיון הסיכון הנמוך לחלות בסרטן:
 .1עישון  -כלל לא ,או עישון בעבר של עד קופסה ביום למשך
 5שנים לכל היותר.
 .2צריכת אלכוהול – כלל לא או צריכה מתונה )עד משקה אחד
ליום לנשים ועד  2משקאות ליום לגברים(.
 .3משקל גוף  -מדד מסת גוף ) (BMIשנע בין  18.5לפחות ,ו27.5-
לכל היותר.
 .4פעילות אירובית שבועית למשך  75דקות בעצימות גבוהה
או  150דקות בעצימות מתונה.

לפיכך ,החוקרים הסיקו שאימוץ אורח חיים בריא על פי ארבע
הקטגוריות שהוגדרו במחקר זה ,שהן הימנעות מעישון ,צריכת
אלכוהול מתונה ,שמירה על משקל תקין וביצוע פעילות אירובית
יכול להפחית באופן משמעותי את התחלואה והתמותה מסרטן.
המחקר פורסם בגיליון מאי  2016של כתב העת המדעי JAMA Oncology

ותורגם על ידי צוות מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן.
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ציוד ,בינוי ,פרויקטים חדשים ושירותים
רפואיים בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
בנייה ,מכשור ופיתוח

האגודה מסייעת בהקמה ,שיפוץ ושדרוג של מחלקות אונקולוגיות במרכזים רפואיים ,וכן מסייעת למרכזים רפואיים ולמכונים
אונקולוגיים ברחבי הארץ ברכישת ציוד חדיש ומשוכלל.

הקמת חדר לטיפול פליאטיבי במחלקה לרפואה דחופה
במרכז הרפואי וולפסון בחולון

בסוף יולי  2016התקיים טקס פתיחת המרכז החדש בהשתתפות
הנהלת המרכז הרפואי ,נציגי התורמים והאגודה למלחמה בסרטן.
כחלק מפועלה של האגודה למלחמה בסרטן למען שיפור איכות
ותנאי הטיפול הניתן לחולים ,סייעה האגודה בהקמת היחידה ,אבזורה
והפעלתה .היחידה החדשה לטיפול יום )כימותרפי ,תרופתי ,ביולוגי(
הפועלת במרכז החדש ,נועדה לשדרג את הטיפול ולשפר את רווחת
המטופלים תושבי חיפה והצפון.

האגודה למלחמה בסרטן אישרה סיוע לבינוי ולרכישת ציוד ,לצורך
הקמת חדר לטיפול פליאטיבי במחלקה לרפואה דחופה במרכז
הרפואי וולפסון ,וכן מממנת העסקתן של אחות מומחית בתחום
הטיפול התומך .מדובר במודל חדשני ,שעל פיו יוקצה במיון חדר נפרד
לחולים אונקולוגיים ,במטרה לאפשר טיפול מותאם והולם לצרכים
של חולים בשלבים מתקדמים של המחלה ,הדורשים התייחסות
שונה מרגע כניסתם לבית החולים .השירות החדש מספק טיפול
רפואי ייחודי ,שמשלב תמיכה רפואית ופסיכו-סוציאלית.

פרויקטים חדשים בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן

רכישת מכשיר ממו-טומוסינטזיס למרכז בריאות השד
במרכז הרפואי העמק בעפולה

ביוני  2016נרכש בסיוע האגודה מכשיר ממוגרפיה חדשני –
ממו-טומוסינטזיס ,למרכז בריאות השד החדש במרכז הרפואי
העמק בעפולה .רכישת המכשיר התאפשרה הודות לתרומה
מהקרן ע"ש סופי ואברהם סטוצ'ינסקי למלחמה בסרטן.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מדי שנה משאבים רבים
לטובת פיתוח וקידום פרויקטים חדשניים בשיפור השירות
לחולי סרטן ,תוך מתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים
ישירות לטיפול בחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.

נחנכה יחידה לטיפול קרינתי בסרטן בבית החולים
האיטלקי בחיפה

להלן הפרויקטים בהם תומכת השנה האגודה למלחמה בסרטן,
מהצפון ועד לדרום:
• ליווי ותמיכה למשפחות שילדם נפטר ממחלת הסרטן ,בשנה
הראשונה לאחר מותו – המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים
• טיפול תזונתי במסגרת אשפוז יום לחולים אונקולוגיים –
המרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה
• התערבות עובדת סוציאלית במרפאה האורו-אונקולוגית –
המרכז הרפואי וולפסון ,חולון
• מתן שירות פסיכו-סוציאלי אונקו-גריאטרי במכון האונקו-המטולוגי
ובמחלקות האשפוז – המרכז הרפואי וולפסון ,חולון
• סרטן כנקודת מפנה :טיפול פרטני וקבוצות תמיכה לנשים
ערביות המטופלות בכימותרפיה  -טיפול פרטני וקבוצות תמיכה –
המרכז הרפואי לין ,חיפה
• תכנית התערבות עבור חולים שעוברים ניתוח קולון על רקע גידול
סרטני – המרכז הרפואי מאיר ,כפר סבא

במעמד פרנצ'סקו טאלו ,שגריר איטליה בישראל ,הארכיבישוף מרקוצו,
נציג הוותיקן בישראל ,פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ובכירים נוספים מעיריית
חיפה ,נחנכה בתחילת יוני  2016יחידה לטיפול בקרינה בבית החולים
האיטלקי בחיפה .היחידה לטיפול קרינתי בחולי סרטן במחלקה
האונקולוגית בבית החולים האיטלקי בחיפה כוללת מכשור חדיש
בעלות כוללת של כשלושה מיליון שקל ,והיא מטפלת במבוטחי כל
קופות החולים בחיפה ובצפון הארץ .היחידה פועלת בתיאום מקצועי
עם מכון הקרינה בקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם.

פתיחת המרכז האונקולוגי החדש
ע"ש יוסף פישמן במרכז רפואי רמב"ם

הסתיימה בנייתו של המרכז האונקולוגי החדש ע"ש יוסף פישמן
בקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם ,בו סייעה האגודה להקמת
היחידה לטיפול יום ע"ש ברוך )בן חיים( הרשקוביץ ז"ל ,באמצעות עזבונו.
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•
•
•
•
•

העשרה אינסטרומנטלית :סדנה לשיפור יכולות קוגנטיביות –
בית אידי-מעגן ,באר שבע
מילים יוצרות מציאות :טיפול בהבעה ויצירה באמנות –
בית אידי-מעגן ,באר שבע
לנוע במעגלי החיים :יצירה וציור אינטואיטיבי – בית אידי-מעגן ,באר שבע
הפעלת קבוצת תמיכה לבני משפחה של חולים –
המרכז הרפואי לגליל המערבי ,נהריה
שירות עו"ס למרפאת מחלימים – המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה

•
•
•
•
•

טיפול פסיכולוגי ייעודי לאוכלוסייה מבוגרת דוברת ערבית או
רוסית – המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה
שירות אחות למעקב ילדים מחלימים מסרטן – המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה
טיפול פרטני וקבוצתי לחולים אונקולוגיים במרפאת ראש-צוואר –
המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה
פסיכותרפיה קבוצתית לסבים וסבתות שכולים –
המרכז הרפואי שניידר ,פתח תקוה
שירות אחות מתאמת שד מחוזית – שירותי בריאות כללית  -מחוז צפון

שירותים רפואיים במרכזים הרפואיים ובקהילה –
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה ,מזה שנים רבות ,בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי ,לשיפור השירות לחולי הסרטן ובני
משפחותיהם ,באמצעות מימון תקנים של אנשי מקצוע )אחיות ,עו"ס ,דיאטניות ,רשמות סרטן ועוד( .הודות לסיוע זה הוקמה תשתית
מכובדת וחשובה של שירותים פסיכו-סוציאליים ושירותי סיעוד ייעודיים בתחום המערך האונקולוגי.
השנה תומכת האגודה במימון תקנים במרכזים הרפואיים ובקהילה )מהצפון ועד לדרום( כמפורט להלן:
•
•
•
•

•

•

•

•
•

המרכז הרפואי רבקה זיו ,צפת :תקן לרישום ומעקב במכון האונקולוגי.
הוספיס גליל עליון :אחות אחראית.
:
טבריה :פסיכואונקולוג ותקן לרישום
המרכז הרפואי פוריה,
ולמעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי לגליל ,נהריה ::אחות מתאמת טיפול תומך במכון
האונקולוגי ובמחלקת אשפוז אונקולוגי; עובדת סוציאלית
מתאמת שד ותקן לרישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי העמק ,עפולה ::עובדת סוציאלית לטיפול תומך
בחולי סרטן במצב מחלה מתקדם במחלקות אונקולוגיה,
המטולוגיה ,פנימיות ונשים; פסיכולוג רפואי למכון ההמטולוגי
ולמחלקה האונקולוגית.
הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה ::פסיכולוג במרפאת
מחלימים במערך האונקולוגי; תקן לרישום ומעקב במכון
האונקולוגי; אחות מתאמת אונקולוגיה למחלימים מסרטן שד
ומסרטן המעי הגס במערך האונקולוגי.
:
חדרה :עו"ס לטיפול בחולים ובבני
המרכז הרפואי הלל יפה,
משפחותיהם באשפוז יום אונקולוגי ,פסיכולוג למטופלי אשפוז
יום אונקולוגי ,פסיכולוג למטופלות המחלקה הגינקו-אונקולוגית,
ותקן לרישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי מאיר ,כפר סבא ::תקן לרישום ולמעקב במכון
האונקולוגי.
המרכז הרפואי רבין–בילינסון ,פתח תקווה ::תקן לרישום ומעקב
אחר חולי סרטן.
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•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :תקן לרישום
ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,תל אביב:
תקן לרישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי אסף הרופא ,צריפין :ייעוץ מיני פסיכולוגי
ותקן לרישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי וולפסון ,חולון :אחות מתאמת שד
לכלל בית החולים ,עו"ס רצף טיפולי במחלקה
לגינקו-אונקולוגיה ,עו"ס ביחידה הפליאטיבית -
למכון ההמטולוגי ביחידת האשפוז ,למכון האונקולוגי
ולמחלקות האשפוז ,אחות מתאמת טיפול תומך
פליאטיבי למחלקות השונות עם הרחבה למיון.
המרכז הרפואי קפלן ,רחובות :תקן לרישום ולמעקב
במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :תקן לרישום
ומעקב; עובדת סוציאלית מתאמת לשימור פוריות
ושירות גינקולוגי לחולי סרטן במחלות המטולוגיה,
אונקולוגיה ,המטו-אונקולוגיה ילדים ,השתלת מח עצם
המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים :רכזת מרפאת
נשאיות  BRCA 1ו - BRCA 2-במרכז לייעוץ גנטי,
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי ברזילי ,אשקלון :דיאטנית ותקן לרישום
ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי סורוקה ,באר-שבע :עו"ס לחולים
קשישים דוברי רוסית ותקן לרישום ולמעקב במכון
האונקולוגי.
בית אידי-מעגן ,באר-שבע :עו"ס.
שירותי בריאות כללית :אחות לטיפול תומך טלפוני
לחולה אונקולוגי – במוקד האחיות הארצי של הקופה.
מכבי שירותי בריאות :אחות אונקולוגית מחוזית בקהילה
וטיפולי בית ,אחות אונקולוגית ביחידה לטיפולי בית – 'מצפן'.
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אירועים וכנסים מקצועיים

אירועים וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק בקיומם של עשרות כנסים וימי עיון מקצועיים המתקיימים לאורך השנה ברחבי הארץ והעולם.
כמו כן ,נערכים מפגשי איגודים מקצועיים בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן ,בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים .מתנדבי הסניפים
מסייעים באיוש דוכני הסברה של האגודה באירועים.

יום עיון בנושא חשיבות התקשורת בעת הטיפול
בילדים חולי סרטן

מפגש החברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה
של צוואר הרחם והעריה

התקיים במאי  2016בבית החולים ע"ש רות רפפורט לילדים,
רמב"ם .הכנס ,שנערך בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ,התמקד
בחשיבות התקשורת בעת הטיפול בילדים חולי סרטן .נשאו דברי
ברכה :ז'אן פייר גרונפלד ,יועץ תקשורת מצרפת שהגיע לכנס
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ' רפאל ביאר ,קרדיולוג
ומנהל הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם ,מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,ופרופ' מרים בן הרוש ,מנהלת המערך
להמטולוגיה-אונקולוגית ילדים ומנהלת בית החולים ע"ש רות רפפורט
לילדים ברמב"ם .ההרצאות השונות עסקו בנושאים כגון :תקשורת
מילולית ,חשיבות התרפיה באמנות ,התמודדות של משפחות ערביות,
תפקיד האינטרנט והרשתות החברתיות ,ליצנות רפואית ועוד.

התקיים במרץ  2016בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .במפגש האביב של החברה הישראלית לקולפוסקופיה
ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה ,התקיימו שני מושבים בראשותם
של ד"ר יעקב סגל ,ד"ר אבינועם צברי ,פרופ' יעקב בורנשטיין
וד"ר צבי ואקנין .הדיונים עסקו בנושאים כגון טיפולים חדשים בסרטן
וטרום-סרטן של צוואר הרחם ,קלסיפיקציה חדשה של ,VIN-VAIN
המלצות החברה הבריטית לקולפוסקופיה לבקרת איכות במרפאת
צוואר הרחם ,חידושים ועוד.

הכנס השנתי של המערך להמטו-אונקולוגיה ילדים

התקיים באפריל  2016בבית החולים ע"ש רות רפפורט לילדים ,רמב"ם .הכנס
עסק בגישות טיפוליות חדשות באונקולוגיית ילדים .פרופ' אהרון צ'חנובר,
חתן פרס נובל לכימיה נשיא הכבוד של האגודה למלחמה בסרטן ,הרצה
על הדרך מהמחקר הבסיסי ועד לטיפולים המכווננים )ממוקדי המטרה(;
פרופ' מיצ'ל קיירו (Prof. Mitchell Cairo) ,הרצה על גישות בטיפולים
מכווננים וטיפולים באמצעות תאי גזע ותאים חיים לטיפול בלימפומות
של ילדים ומתבגרים; פרופ' מארק קייראן ) (Prof. Mark Kieranהרצה
על טיפולים מכווננים בגידולי מוח ועל גישות חדשות בטיפול בגליומה
של גזע המוח; ד"ר בריג'יט גיאורגר ) (Dr. Brigit Geoergerהרצתה
על ניסויים קליניים בטיפולים מכווננים .כמו כן ,נערכו הרצאות על
מחקרים חדשים בתחום .האגודה למלחמה בסרטן השתתפה במימון
הגעתו של פרופ' מארק קייראן לכנס.

הכנס השנתי של הארגון הישראלי לחקר הסרטן )(ISCR

במאי  2016התקיים הכנס השנתי של הארגון הישראלי לחקר הסרטן
) (ISCRבתמיכת האגודה למלחמה בסרטן .הכנס נערך במכון ויצמן,
בהשתתפות מאות חוקרים ורופאים תחת הכותרת 'פריצת דרך
בחקר הסרטן :העתיד הוא עכשיו'.
בכינוס הרצו והשתתפו שני מדענים מומחים בתחומם מחו"ל:
פרופ' ריצ'רד מארייס ) (Prof. Richard Maraisוד"ר ג'ד ד .וולצ'וק
).(Dr. Jedd D. Wolchok
הארגון הישראלי לחקר הסרטן שם לו למטרה לאגד את חוקרי הסרטן
בישראל במוסדות האקדמיים ובבתי החולים .זאת ,בכדי לקדם שיתופי
פעולה בין חוקרי סרטן בישראל ,כמו גם בינם לבין עמיתיהם בחו"ל,
וכדי שתתקיים הפריה הדדית ותקודם המטרה הכוללת :שיפור דרכי
המניעה ,האבחון והטיפול של מחלת הסרטן .פעילות הארגון ,מרגע
הקמתו ,כמו גם כינוסי הארגון השנתיים ,זוכים לליווי מתמשך של
האגודה למלחמה בסרטן.

הכנס השנתי בנושא מניעת סרטן,
לזכרה של ד"ר אריקה הראל ז"ל

התקיים במאי  2016בארגון המחלקה לרפואת המשפחה של קופת
חולים כללית  -מחוז מרכז בנס ציונה .הכנס שעסק בשאלה 'האם
ניתן למנוע סרטן ריאה?' ,נפתח בדברי ברכה של עדנה פלג-אולבסקי,
לשעבר דוברת האגודה למלחמה בסרטן ומנהלת מחלקת הסברה
והדרכה באגודה .הנושאים המרכזיים שנידונו היו הסיבות לכך
שצעירים מתחילים לעשן ,כיצד מפסיקים לעשן באמצעות היפנוזה,
והאם  CTריאות בחשיפה נמוכה מועיל .כמו כן ,ניתנה סקירה על
סרטן הריאה – מהאבחון ועד לטיפול בהתאמה אישית.

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים

התקיים במאי  2016במלון חוף גיא ,טבריה .הכנס נפתח בדברי
ברכה של ד"ר שפרה אש ,יו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים ושל אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית,
האגודה למלחמה בסרטן .שלושה מרצים אורחים מהמובילים בתחום הגיעו
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הכנס ,התקיים במקום 'שולחן עגול' בהנחיית ד"ר גילי עופר ביאלר,
מנהלת תוכנית להתמחות ברפואת המשפחה ,מכבי שירותי בריאות
 מחוז מרכז ,וד"ר נעה אפרת בן ברוך ,מנהלת המכון האונקולוגי,המרכז הרפואי קפלן .האגודה למלחמה בסרטן רואה חשיבות רבה
בקיום הכנס השנתי לרופאי המשפחה ,המסייע בעדכון הצוותים
המקצועיים המטפלים בחולי הסרטן ובמחלימים בקהילה.

לכנס :פרופ' שרלוטה נימאייר ) (Prof. Charlotte Niemeyerמפרייבורג,
גרמניה ,פרופ' רופרט הנדגרטינגר ),(Prof. Rupert Handgretinger
מטובינגן ,גרמניה וד"ר ליליאן סונג ) (Dr. Lillian Sungמטורונטו ,קנדה,
שהאגודה למלחמה בסרטן סייעה בהגעתה לארץ .כמדי שנה ,העניקה
האגודה פרסים למתמחים מצטיינים .השנה קיבלו את הפרס ארבעה
מתמחים :ד"ר גיא בק ,המרכז הרפואי סורוקה ,על היותו בעל חוש קליני
מעולה ,ידע רחב ועדכני ,משלב רפואה וטכנולוגיה ,מעמיק ידיעותיו בתחום
הגנטיקה האונקולוגית-מולקולרית ועוסק בכתיבה מחקרית מעמיקה;
ד"ר עדי שפירא ,בית החולים ע"ש רות רפפורט לילדים ,רמב"ם ,על
היותה מקצועית ומסורה לילדים המטופלים ובני משפחותיהם ,מפגינה
ידע רב ומקוריות בפן המקצועי ,הן בתחום ההמטולוגיה והן באונקולוגיה;
ד"ר הדסה טרואן ,מרכז רפואי הדסה עין כרם ,על היותה בעלת ידע נרחב
בתחום ההמטו-אונקולוגי וחוש קליני מצוין; ד"ר סיגל וינרב ,מרכז שניידר
לרפואת ילדים ,על היותה רופאה מסורה ,בעלת ידע רב ברפואת ילדים,
יצירתית בגישתה לבעיות ואתגרים בעבודתה.

הכנס השנתי של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

התקיים ביולי  2016באולם אבניו ,קריית שדה התעופה .הכנס
השנתי ,שעמד בסימן חגיגות ה 30-לעמותה ,נפתח בדברי ברכה
של ליויה כסלו ,יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי והאחות
הראשית של האגודה למלחמה בסרטן .בהמשך הכנס ,מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,הרצתה על נקודות ציון בולטות בקידום
המאבק במחלת הסרטן בישראל .כמדי שנה ,חולקו פרסי הצטיינות על
ידי האגודה לאחיות אונקולוגיות .שרה גרדין ,גזברית העמותה ,חברת
ועד העמותה ואחות אונקולוגית ,מרכז דוידוף לחקר הסרטן ,זכתה
בפרס הוקרה על קידום הידע המקצועי של אחיות הקרינה ,הצוות
והמטופלים ,לשיפור איכות הטיפול וחיי החולים .שרה כתבה והפיקה
חוברות מידע והדרכה למטופלים בטיפול קרינתי וייצגה את הסיעוד
בוועדה לבחינת מצב הרדיותרפיה בישראל .רונית גולד ,עורכת משנה
של ביטאון הסיעוד האונקולוגי ואחות אונקולוגית במרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,זכתה בתעודת הוקרה על חריצותה ומקצועיותה,
תוך הפגנת חמלה וסבלנות כלפי המטופלים ובני משפחותיהם ,כמו
גם על השתתפותה הפעילה בקיום ימי עיון והשתלמויות לצוות ,עריכת
ביטאון העמותה ותרומתה המשמעותית לרמה המקצועית הגבוהה שלו.

הכנס השנתי של האגודה למלחמה בסרטן לרופאי
המשפחה :גנטיקה וסרטן

התקיים ביוני  2016במלון כפר המכביה ברמת גן .חברי הוועדה
המדעית של הכנס :ד"ר רונן ברנד ,ד"ר רענן ברגר ומירי זיו.
הכנס השנתי נפתח בדברי ברכה של פרופ' שלמה וינקר ,יו"ר
איגוד רופאי המשפחה ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
וד"ר וילמוש מרמרשטיין ,יו"ר האיגוד האונקולוגי .הכינוס חולק לשלושה
מושבים .המושב הראשון עסק בחשיבות הבדיקה של חולי מעי גס
ובני משפחותיהם ללינץ סינדרום ,בעדכונים חדשים בתחום מחלת
הסרטן ,בהם חידושים בסרטן השד ,חידושים באונקולוגיה של דרכי
השתן ועוד .המושב השני עסק באונקוגנטיקה ורפואה מותאמת
אישית ,וכלל הרצאות מגוונות בנושאים כגון מעקב אחר משפחות
בסיכון ,מוטציות גנטיות ,טיפול אונקולוגי מותאם למוטציות שעוברות
בתורשה בחולים אונקולוגים ,ורפואה מותאמת אישית  -בדיקות גנומיות
וטכנולוגיות חדשות .המושב השלישי כלל הרצאות על תופעות לוואי
בטיפול ביולוגי ואימונותרפי ,בדיקות מעקב שאינם מומלצות לבצע
עפ"י  ASCOומודל ייחודי לטיפול פליאטיבי בחדר מיון .לקראת סיום

יום המחקר של האגודה למלחמה בסרטן

התקיים בספטמבר  2016בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .ביום המחקר השתתפו חוקרים ורופאים העוסקים
בחקר מחלת הסרטן ושקיבלו מענקי מחקר מהאגודה בשנים
 .2015-2014המפגש נפתח בדברי ברכה של פרופ' אלי פיקרסקי,
יו"ר ועדת המחקר של האגודה למלחמה בסרטן ומירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,שהציגה בפני הנוכחים את פעילותה
הענפה של האגודה בכל התחומים.
פרופ' בני דקל ,מנהל המכון לחקר תאי אב ומנהל היחידה לנפרולוגיה,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,הרצה בתחילת הכינוס .מושב הבוקר
הונחה על-ידי פרופ' אורי ניר ,הפקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת
בר-אילן ,והרצו בו פרופ' סיריל כהן ,פרופ' צבי פרידלנדר ,ד"ר נטע ארז
וד"ר עפרה בני – מקבלי מענקי מחקר של האגודה .בהפסקה
הוזמנו המשתתפים לצפות בפוסטרים שהציגו מחקרים רבים
בתחום הסרטן ,שמומנו בסיוע האגודה .מושב הצהריים הונחה
על-ידי פרופ' אלי פיקרסקי ,המחלקה לפתולוגיה ,האוניברסיטה
העברית ,והרצו בו :ד"ר שלומית יהודאי-רשף ,פרופ' ערן בן-אריה,
פרופ' רונית סצ'י פאינרו ופרופ' אבי שרודר .לאחר מכן התקיים שולחן
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השתתפו כ 70-חברות העמותה לקידום סיעוד האונקולוגי וחברי
האגודה לפסיכואונקולוגיה ,ועסקה בנושא הMindfulness -
)מודעות קשובה(.

עגול ,שהונחה ע"י פרופ' מרים בן-הרוש ,ראש אגף רפואת ילדים,
ביה"ח ע"ש רות רפפורט ,רמב"ם ,בהשתתפות פרופ' יונתן הלוי,
ד"ר רענן ברגר ,פרופ' חובב נחושתן ,וד"ר דב הרשקוביץ .בסוף היום
הוכרז על הזוכים בפוסטרים המצטיינים  -ד"ר נעם שומרון ,אוניברסיטת
תל אביב ,ד"ר מירב דרש-יהנה ,האוניברסיטה העברית ואיה וולפסון,
אוניברסיטת תל אביב .לזוכים הוענקו תעודות ופרסים כספיים.

בסדנא ,הציג פרופ' צ'לי את תאוריית ה ,Mindfulness-יישומה ,וכיצד
לפעול 'כאן ועכשיו' בשיטת ה Mindfulness-בתחום הסרטן.
פרופ' צ'לי ,הינו מומחה בפסיכותרפיה וחוקר בשנים האחרונות
את נושא ה .Mindfulness-במחקריו ובעשייתו המקצועית בתחום
הפסיכואונקולוגיה ,פרסם פרופ' צ'לי מאמרים ומחקרים רבים
בעיתונות המקצועית הבינלאומית .בנוסף לכך ,משמש כחבר בוועדה
המייעצת לביטאון המוכר – .Psychooncology

מפגש החברה הישראלית לגינקואונקולוגיה

התקיים בספטמבר  2016בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן.
ד"ר אילן ברוכים ,יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה-אונקולוגית הנחה
את הכנס .יום העיון כלל הרצאות מפי פרופ' דן גריסרו ,מנהל היחידה
לגינקולוגיה אונקולוגית ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי,
פרופ' טלי לוי ,מנהלת היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית ,המרכז הרפואי
וולפסון ,ד"ר אורה רוזנגרטן ,מנהלת היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית,
המרכז הרפואי שערי צדק ,וד"ר תמר פרי ,רופאה בכירה ,היחידה
לגינקולוגיה אונקולוגית ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא .האירוע נחתם
עם פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים.

מפגש החברה הישראלית למחלות השד

התקיים בנובמבר  2016בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .יום העיון עסק בנושא :עדכונים באבחון וטיפול בסרטן שד
בהריון ובנשים צעירות .הכינוס נפתח עם דברי פתיחה וברכה של
מירי זיו ,מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן ופרופ' שלמה שניבאום ,יו"ר
החברה הישראלית למחלות שד .באירוע הרצו ד"ר שני פאלוך ,מרכז
רפואי ע"ש שיבא ,ד"ר יעל אדלר ,מרכז רפואי הדסה ,ד"ר הילה רענני,
מרכז רפואי ע"ש שיבא ,ד"ר ערן בר מאיר ,מרכז רפואי פדה פוריה
וד"ר נזרי ערן ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.

סדנא ייחודית לחברות העמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה

התקיים בנובמבר  2016בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .בסדנא שהייתה בהנחייתו של פרופ' סימון צ'לי מאיטליה,

מפגשי האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה
עירית ענבר ,פסיכותרפיסטית וליעד שרמן ,עו"ס .הפרס הוענק כאות
הערכה לפיתוח והפעלת פרויקט ייחודי  -טיפול תמיכתי במשפחות
חולי סרטן ובמטפלים עיקריים.
פרס המחקר המצטיין לשנת  2016הוענק לצוות השירות הסוציאלי,
מרכז דוידוף לחקר סרטן ,מרכז רפואי רבין-בילינסון :לעובדות
הסוציאליות והשירות לעבודה סוציאלית ,מרכז דוידוף ,בשיתוף עם
פרופ' יאירה חממה-רז ופרופ' רות פת-הורנצ'יק ,כאות הערכה והוקרה
על מחקרן' :קבוצה לבניית חוסן למחלימות מסרטן השד  -התערבות
משולבת במחקר אורך'.
פרס מפעל חיים הוענק לד"ר שלומית פרי ,לשעבר מנהלת השירות
לעבודה סוציאלית ,מרכז דוידוף לחקר הסרטן ,מרכז רפואי רבין-
בילינסון ,כאות הערכה והוקרה על פועלה להעלאת המודעות בתחום
הפסיכו-אונקולוגיה ועל עבודתה יוצאת הדופן ,הייחודית והמקצועית,
בטיפול בחולי הסרטן ובבני משפחותיהם.
בהמשך התקיימו מגוון סדנאות :ד"ר נינה קורן-קריא הנחתה סדנה על
תקשורת רגשית בין הורים לילדיהם וחשיבותה להתמודדות הילד עם
מצבי לחץ; עו"ס חיים כהן הרצה על מבנה תיאורטי וטכניקות ריאיון

יום העיון השנתי של האגודה הישראלית
לפסיכו-אונקולוגיה

התקיים בינואר  2016באדיבות קרן אופירה נבון – אכפת לי .יום
העיון נפתח בברכתה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
בהמשך ,התקיימה סדנה בנושא 'טיפול במשפחה אבלה' בהנחיית
פרופ' דיוויד קיסן ) ,(Prof. David Kissaneאוסטרליה ,ממובילי תחום
הטיפול המשפחתי בפסיכו־אונקולוגיה בעולם.

יום הסדנאות השנתי של האגודה הישראלית
לפסיכו-אונקולוגיה

התקיים ביוני  2016בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,באדיבות
קרן לאה ואליהו ארבל .המפגש שעסק בגישות ייחודיות לטיפול
בחולי סרטן ובני משפחותיהם ,נפתח בדברי ברכה של מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,אשר העניקה את פרסי האגודה
לפרויקטים מצטיינים.
פרס הפרויקט המצטיין לשנת  2016הוענק לצוות מרפאת משפחות
במערך האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :ד"ר ליה עשת,
רופאת משפחה ומנהלת המרפאה ,דנה קאהן ,פסיכולוגית שיקומית,
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לידי ביטוי בהתייחסות לטקסטים מיתולוגיים ובעבודה על חלומות,
וסמדר יהודה ,פסיכולוגית קלינית ,הנחתה סדנה על מיינדפולנס:
התנסות ומושגי יסוד.

בטיפול משפחתי ,ועו"ס מרים טימסיט הנחתה את תרגול הטכניקות
והרצתה על טיפול בראייה משפחתית; יהושע זיו ,פסיכואנליטיקאי,
הרצה על החשיבה הסימבולית בגישתו של יונג כפי שהיא באה

כינוסים בינלאומיים
מירי זיו ,מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן ושרה בן עמי,
אחות מתאמת הטיפול בשד במרכז מירב לבריאות
השד במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,נטלו חלק בכינוס
ה 10-בנושא סרטן שד באירופה ) (EBCC-10אשר נערך
באמסטרדם ,הולנד.

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,הוזמנה להרצות בכינוס
בנושאSupporting and Empowering Breast Cancer Patients :
.through their Trajectory – The Israeli Experience
מירי זיו נבחרה השנה לשמש חברה בוועד המנהל של ארגון בינלאומי זה.

מירי זיו ,מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן הוזמנה להרצות
בסדנת הקוד האירופי למניעה ואבחון מוקדם של
מחלות הסרטן בבריסל ,בלגיה ,ומונתה לעמיתת מחקר.

הכנס השנתי התקיים במרץ  2016בהשתתפות אנשי מקצוע מתחום
סרטן השד ,במטרה לפתח דיונים משותפים בנושאים הרלוונטיים.
בכינוס נערכים סימפוזיונים קליניים וסדנאות עבודה בנושאים כגון:
פתולוגיה ,כירורגיה אונקולוגית ,סרטן שד מתקדם ,חידושים בהדמיית
שד ,אימונולוגיה בסרטן שד ועוד.

במאי  ,2016במסגרת שבוע המאבק בסרטן באירופה ,התקיימה
סדנת הקוד האירופאי ע"י קואליציית האגודות האירופיות למלחמה
בסרטן ) ,(ECLבמימון הקהילה האירופית ) ,(EUובהשתתפות 21
נציגים מאגודות שונות באירופה.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,הוזמנה להעביר סדנה
בנושא.Media as a tool for a Social Marketing :
הסדנה התמקדה בסוגיות של שיווק חברתי ,כאמצעי לחולל שינוי חברתי,
תוך כדי גיוס יצירתי של המדיה .בנוסף ,התקיימו הרצאות על נושאים
הקשורים ליישום תובנות התנהגותיות כדי להביא לשינוי ההתנהגותי הרצוי.

מירי זיו ,מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן הוזמנה
להרצות בכינוס לציון  40שנה לחברה הבינלאומית
למחלות שד ) (SISבשטרסבורג ,צרפת ,ונבחרה לשמש
חברה בוועד המנהל של הארגון.

הכינוס התקיים במאי  2016ונמשך כיומיים .הכינוס של החברה
הבינלאומית למחלות שד )(Senologic International Society – SIS
היה מבוסס על מושב מדעי שכלל הרצאות ,מצגות ,דיונים וסדנאות,
כמו גם מושב מיוחד שהיה פתוח לחולים.

מירי זיו מונתה לעמיתת מחקר של מוסד מניעת הסרטן הבינלאומי
).(International Prevention Research Institute - IPRI
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אירועים וכנסים מקצועיים

ד"ר אביטל פאטו בן-ארי ,מקדמת הבריאות של
האגודה למלחמה בסרטן ,השתתפה בסדנה של
קואליציית האגודות האירופיות למלחמה בסרטן )(ECL
בליון ,צרפת.

לסיוע לקהילת החולות בסרטן שד גרורתי .האגודה למלחמה בסרטן
בישראל נמנתה עם הזוכים במענק .את האגודה ייצגה עו"ס אורית שפירא,
שהציגה פרויקט שבמרכזו קבוצות תמיכה וליווי של נשים המתמודדות
עם סרטן שד גרורתי .המענק באדיבות חברת פייזר ,יאפשר לאגודה
להקים קבוצות תמיכה עבור חולות סרטן שד גרורתי דוברות ערבית
ורוסית ,על סמך הניסיון שצברנו מהקבוצות הקיימות לדוברות עברית.

בספטמבר  2016התקיימה הסדנה של קואליציית האגודות האירופאיות
למלחמה בסרטן ,במרכז המחקר של ארגון הבריאות העולמי .IARC
הסדנה התמקדה בקידום הקוד האירופי למניעה ואבחון מוקדם של
מחלות הסרטן.

בכנס בפריז ,הוקרן סרט ששמו FACING LIFE - Voices of
 Metastatic Breast Cancer Patientsאשר תיעד את מסען של
נשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי ,ב 40-מדינות ברחבי
העולם ,וביניהן סיפורן של שלוש מתנדבות 'יד להחלמה'® של
האגודה למלחמה בסרטן:
מור נקר ,אתי קמחי ומיכל מלמד-כהן אשר מתמודדות
עם סרטן שד גרורתי .המתנדבות נפגשו לראיון וצילומים
באגודה למלחמה בסרטן עם הצלמת קרוליין טיילור אשר הגיעה
במיוחד מארצות הברית לפגוש אותן.

עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה ,השתתפה בכנס  WCCהשנתי בפריז ,צרפת.

באוקטובר  ,2016התקיים בפריז ,צרפת ,כנס  - WCCהכנס העולמי
לסרטן שמאורגן ע"י ארגון הסרטן העולמי  .UICC -עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן ,הוזמנה
להשתתף בכנס לסיכום פרויקט  Sparcעבורו קיבלה האגודה מענק
כספי .מדובר במיזם ראשון מסוגו של ארגון הסרטן הבינלאומי וחברת
התרופות פייזר .העבודות זיכו את יוצריהן במענקים כספיים ,שנועדו
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'הקש בדלת'
טקס חגיגי לסיכום מבצע 'הקש בדלת' ה־ 55ושנת הפעילות 2015
במרץ  2016התכנסו בתיאטרון גבעתיים  -מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן,
שותפים לעשייה ,תורמים ,חוקרים ,תלמידים ומורים מבתי ספר שנטלו
חלק במבצע ההתרמה השנתי ,לטקס סיכום מבצע 'הקש בדלת'
ושנת הפעילות  ,2015בהנחיית יונתן קרני ,לשעבר מנהל מחלקת
סניפים ומבצע 'הקש בדלת'.
בפתיחת האירוע ביצע האמן עידן חיים דוד את שירו של אמיר דדון 'אור
גדול' .לאחר מכן עלו חברי הנשיאות הנכבדים  -פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה ,ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה -
לחלוקת הגביעים לנציגי בתי הספר המצטיינים לשנת  ,2015והם:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

בית הספר אל באטן ,אום אל-פאחם
בית הספר קהילתי אלג'דיר ,סח'נין
חטיבת הביניים מג'דל שמס ,מג'דל שמס רמת הגולן
חטיבת הביניים לקייה ,לקייה.

עם סיום חלוקת הגביעים ,צוין לשבח שיתוף הפעולה הפורה בין
האגודה למלחמה בסרטן לבין שירות בתי הסוהר ,במסגרת מבצע
'הקש בדלת' ,ובפעילות הסברתית לקידום אורח חיים בריא ואבחון
מוקדם .כלאי מאיה בן סימון ,קצינת חינוך בבית כלא אוהלי קידר,
הוזמנה לבמה לקבל מגן הוקרה בשם ענף חינוך בשב"ס.

בית הספר כצנלסון ,גבעתיים
בית הספר רבין ,דימונה
בית הספר שיקמה ,מועצה אזורית חוף אשקלון
ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר ,ירושלים
חטיבת ביניים אורט למדעים וטכנולוגיה ,חולון
בית הספר עירוני ה' ,מודיעין
תיכון מיתרים ברנקו וייס ,מיתר
קרית חינוך גרוס ,קריית גת
בית הספר קורצ'אק ,רמת גן
נוער טירת צבי ,מועצה אזורית עמק המעיינות
תיכון טכנולוגי לאומנויות עתיד ,קריית מוצקין
תיכון מקיף שיפמן ,טירת הכרמל
תיכון אורט בנימינה ,גבעת עדה
תיכון אורט מעלות ,מעלות-תרשיחא

לאחר מכן הוזמן יואב חלביה ,תושב טירת הכרמל ותלמיד תיכון
שיפמן בעיר ,לברך את הנוכחים בשם התלמידים שהשתתפו במבצע
'הקש בדלת'.
החלק השני של הטקס הוקדש לחלוקת מענקי המחקר של
האגודה למלחמה בסרטן ,במטרה לפתח כלים ישימים ,אשר ישמשו
את החברה והקהילה הרפואית במיגור המחלה ,שיפור דרכי הטיפול
ואיכות החיים של החולים .פרופ' אלי פיקרסקי מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,יו"ר ועדת המחקר של האגודה ,העניק את המלגות לחוקרים,
ופרופ' עידו וולף הודה בשם החוקרים על תמיכתה המתמשכת של
האגודה בחקר הסרטן.
בהמשך ,עלה לבמה מתן גור-ארי ,וריגש את הקהל עם סיפורו האישי
על ההתמודדות עם מחלת הסרטן ועל תפקידה של האגודה בתהליך
ההתמודדות והשיקום.
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אסתי לאודר ,בהובלת אורן רווח ,מנכ"ל הקבוצה ,ובניצוחה של
מיכל רביד הנמרצת ,להעלאת המודעות לסרטן השד נעשית מדי
שנה בדרך יצירתית וייחודית המשתפת גורמים רבים ומשפיעים
בארץ ,זוכה להדים רבים באמצעי התקשורת והופכת את הנושא
החשוב לחלק נכבד מהשיח הציבורי.

עידן חיים דוד שב לבמה וביצע את השיר שהלחין' ,תן לנו כוח',
למילותיה של איריס מור ,אשר בוצע כשיר אמנים לקראת מבצע
'הקש בדלת' ה.55-

• שיתוף פעולה ייחודי נוצר באוקטובר  2016בין האגודה למלחמה בסרטן
לחברת קופיקס ,בבעלות אבי כץ ,ובניהולו של חיים אהרון .את
השיתוף יצרה מיכל רביד מחברת אסתי לאודר ,שרתמה את
קופיקס לחודש המודעות לסרטן השד .במהלך חודש אוקטובר
 2015נמכרו בסניפי הרשת כוסות קפה בצבע ורוד שעליהן
הוטבעה הסיסמה' :קפה טוב מציל את הבוקר  -בדיקה פשוטה
מצילה חיים' .הכסף שנאסף ממכירת עוגיות הגרנולה של קופיקס
הועברו כתרומה לפעילות האגודה.

לקראת סיום ,סקרה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,את
פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן בשנה החולפת,
וציינה את שיתופי הפעולה הייחודיים של האגודה עם המגזר העסקי:
• שיתוף הפעולה הפורה והחשוב בין האגודה למלחמה בסרטן
ובין סופר פארם .הפעילות המשותפת ממצבת את סופר פארם
כחברה התורמת ומסייעת להעלאת מודעות הציבור לנזקי השמש
ולחשיבות ההגנה מפני השמש.
• שיתוף הפעולה של האגודה למלחמה בסרטן עם קבוצת החברות
אסתי לאודר בישראל נמשך שנים רבות והפך למסורת חשובה,
ולחלק בלתי נפרד מחודש המודעות לסרטן השד .תרומת חברת
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ממחזיק המפתחות אשר נמכר במחיר סמלי ,מוקדשות למען
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן .על פעילות זו הוענקה
לאילן אבישי ,ראש אגף שירות בטיסה ,תעודת הוקרה.

• שחר גינוסר הוא עיתונאי ב'ידיעות אחרונות' העוסק בכתיבת
תחקירים בנושאים שונים ,שהביאו לדיונים בכנסת ולהתערבות
רשויות החוק ,וזכו לא אחת לתהודה ציבורית רבה ולשיפור המצב
הקיים .תחקיר עמלות הבנקים שפורסם ב'ידיעות אחרונות' ב,2008-
הוביל לתביעה ייצוגית נגד הבנקים הגדולים והסתיים ,ביוזמת שחר
גינוסר ,בתרומה של רבע מיליון שקלים לאגודה למלחמה בסרטן,
תרומה מרגשת שבכוחה להציל חיים .בריאיון שקיים שחר גינוסר
עם מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,סיפר שהמחשבה לתרום לאגודה
'צצה' במוחו במהלך סיוריו הרבים בבתי חולים ,לצורך תחקיריו,
עת נוכח לראות את התרומות הרבות של האגודה בציוד ,ברכוש
ובתקנים לאנשי צוות במחלקות השונות.

• שיתוף פעולה נוסף קיים זה שש שנים עם בנק מזרחי-טפחות,
המסייע בקידום פרויקטים למען הקהילה ולקידום אורח חיים בריא:
בתמיכה בצעדת המשפחות המתקיימת מדי שנה בחול המועד
פסח ,ובפעילות האגודה באירועי מרתון ירושלים הבינלאומי .על
תמיכתו של הבנק הוענקו תעודות לצביה לרר ומשה גוטמן מהמערך
לקשרי קהילה בבנק.
בסיום חלקו השני של הטקס ,נשאה דברים מרגשים בשם
המתנדבים דליה סלוצקי ,יו"ר סניף טבריה ,והאחים צנחני ,הרכב
מוזיקלי משפחתי ,שרו והרקידו את המתנדבים והתלמידים מבתי
הספר המצטיינים.

• עורך הדין רם דקל ,הוא עו"ד בעל מוניטין בתחום התביעות הייצוגיות.
ב ,2008-כאשר שחר גינוסר פנה בהצעה להגשת תביעה ייצוגית
נגד הבנקים ,הסכים עו"ד רם דקל לבקשתו של גינוסר לתרום חלק
משכר הטרחה שלו לטובת פעילויות
האגודה למלחמה בסרטן .ההליך
המשפטי הארוך אל מול ארבעת
הבנקים הגדולים הסתיים לאחרונה,
ובמסגרתו העביר עו"ד דקל ,כפי
שהתחייב ,סכום של רבע מיליון שקלים,
תרומה לאגודה למלחמה בסרטן
לפעילותה למען החולים ונגד המחלה.
• שיתוף פעולה מסור וראוי להערכה
מתקיים זה למעלה מעשור עם
חברת אל-על ,הנרתמת לקידום
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן,
ומציעה למכירה לנוסעים בטיסותיה
מחזיק מפתחות בעיצוב ייחודי של
האמנית מיכל נגרין .ההכנסות
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'הקש בדלת'

מדברי דליה סלוצקי ,יו"ר סניף טבריה
צהריים טובים לכולם,
יו"ר האגודה ,מנכ"ל האגודה ,עובדי האגודה ,יושבי ראש סניפים
ורכזים ,תלמידים יקרים ,נציגים ושותפים לעשייה ,ואחרונים
חביבים – חבריי המתנדבים!

• פעילות עשירה במרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'® – קורס
פילטיס ,יוגה ,ציור ,מלאכת יד ,תרפיה באומנות.
• קבוצות תמיכה.
• סריגת כובעים לחולים 'עוטפים בחום ובאהבה את חולי הסרטן' ועוד.

לפני כ 10-שנים ,בסמוך לשחרורי מצבא הקבע ,פנו אליי בבקשה
להתנדב ולשמש כיו"ר סניף טבריה של האגודה למלחמה בסרטן.

הפעילות ההתנדבותית הולכת ומתעצמת עם השנים ואין גבול
ליצירתיות וליוזמה.

תחילה היססתי ,מחד  -הדבר נראה לי אך טבעי ,שכן עשייה
והתנדבות למען הקהילה הוא דבר ברור ומובן מאליו עבורי,
אך מאידך  -כובד האחריות ועבודה בתחום כה רגיש ,נראה לי
מאוד מחייב ודי מרתיע.

אין ספק שתודות לנחישות ולרצון הטוב ,כל רעיון הופך למציאות
ולעשייה ברוכה.
מורכבות המצב הביטחוני ששרר בארץ היקשה על גיוס כספים.
מבצע 'הקש בדלת' ,שהינו אחד ממקורות ההכנסה המרכזיים
של האגודה ,נתקל השנה בקשיים גדולים .למרות זאת ,נעשו
מאמצים ,לא הרמנו ידיים ,ביצענו התרמות פנימיות בבתי ספר
ומבצעי גיוס כספים בקהילה וכך הצלחנו להגיע לתוצאות
מרשימות.

בסופו של עניין אני יכולה לומר ,שאני שמחה שנמצאתי ראויה ,וגאה
שאכן הסכמתי להיות חלק מחבורה כה נפלאה ,חלק מעמותה
כה משמעותית ,הפועלת למען הקהילה ,למען העיר ותושביה.
מה זו בכלל התנדבות? ניתן להגדירה בדרכים שונות .אחת מהן
מגדירה את ההתנדבות "כבחירה לפעול מתוך הכרה בצורך קיים,
מתוך רגישות ואחריות חברתית ,ללא ציפייה לתגמול כלכלי .עשיה
שהיא מעבר לחובות הבסיסיים של האדם ,באשר הוא אדם".

להפתעתי ,מספר החולים שסבבו אותי השנה היה גבוה משנים
קודמות .סרטן שד ,סרטן המעי הגס ,סרטן הריאות ,סרטן הלבלב
ומה לא? חולי במעגלי היכרות שונים .כל אחד והסיפור שלו,
כל אחד והטרגדיה האישית שלו והסיפורים הם רבים ,קשים
ומרגשים .שנה בהחלט לא קלה!

כל אחד ואחת מאתנו מרגיש עמוק  -עמוק בפנים ,צורך לתת
לזולת .לתמוך ולסייע לחלש ולנזקק ,לנסות להשפיע בפעילות
קהילתית וציבורית בדרך זו או אחרת.

חבריי המתנדבים  -המאבק במחלת הסרטן הוא מאבק של כולנו!

אנו לא חייבים לעשות זאת ,אך אנו מרגישים רצון וצורך לפעול על
חשבון זמננו ,על חשבון דחיית עדיפויות חשובות אחרות בחיינו.

חשיבה חיובית ואופטימית ,שמירה על שגרת חיים ככל שניתן,
מסייעים בהחלט בהתמודדות עם המחלה.

הייתה זו שנה ברוכה בעשייה מרגשת ומגוונת לטובת החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם ולמען הציבור הרחב בתחומים
השונים:
פעילות בתחום הסברה והדרכה לציבור )ימי עיון ,ירידי בריאות(.
• גיוס כספים ומבצעי התרמה למיניהם.
• קופות התרמה בבתי עסק.
• ירידי מכירות.
• 'שקל לכל ילד'.
• פעילות בתחום השיקום והרווחה:
• ליווי חולים אונקולוגיים.
• קיום סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'.

אנחנו המתנדבים ,תרמנו ותורמים רבות לבנות חברה רצויה
ומעניקים לכל אחד ואחת מאיתנו תחושת גאווה על השייכות אליה.
חז"ל ניסחו את משמעות העשייה בצורה מרגשת" :שכר מצווה
– מצווה".
חשוב שנמשיך בדרך זו ואף נרחיב את היריעה ונצרף מתנדבים
נוספים למעגל ההתנדבות.
אני מברכת את כל העוסקים במלאכה ,מלאכת קודש המעוררת
כבוד .מי ייתן וירבו כמוכם!
בריאות טובה לכולנו ואריכות ימים.
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כנס הכנה למבצע 'הקש בדלת' ה56-
בספטמבר  2016נערך כנס הכנה למבצע 'הקש בדלת'
בבית האגודה אשר כלל הרמת כוסית לרגל השנה
החדשה .הכנס התקיים בהשתתפות יו"רים ,רכזים
ומתנדבים מכל סניפי האגודה ברחבי הארץ .במהלך
הכנס ,האגודה למלחמה בסרטן נפרדה מאריאלה צדיק,
יו"ר סניף הוד השרון ,ואיחלה בהצלחה לחיה אלישע ,יו"ר
הסניף הנכנסת .הנוכחים באירוע נהנו בנוסף להדרכה
גם משירה בציבור.

מסיבת עיתונאים לפתיחת מבצע 'הקש בדלת' ה56-
עיקרי הנתונים שהוצגו במסיבת העיתונאים

האגודה למלחמה בסרטן קיימה מסיבת עיתונאים בבית מטי ,מטה
האגודה בגבעתיים ,ובה הכריזה רשמית על פתיחת מבצע ההתרמה
השנתי 'הקש בדלת' .במסיבת העיתונאים ,שהנחתה מירי זיו ,מנכ''ל
האגודה למלחמה בסרטן ,השתתפו פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן ויו"ר מבצע 'הקש בדלת'; פרופ' ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות ויועצת
האגודה למלחמה בסרטן וד"ר אלה עברון ,מ"מ מנהלת יחידת סרטן
השד במערך האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.

נתונים כלליים:
•

•

•

פרופ' רובינזון ,שכיהן בעבר כנשיא ארגון הסרטן הבינלאומי )(UICC
ומשמש כיו"ר מבצע 'הקש בדלת' ה 56-בזכות תרומה בעילום שם
שהאגודה קיבלה לכבודו ,קרא לציבור ליטול חלק במבצע ולפתוח
את היד ,הלב והדלת ,כדי לגייס משאבים לפעילותה הענפה של
האגודה למלחמה בסרטן  -למען החולים ונגד המחלה.

•
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מנתוני האגודה למלחמה בסרטן עולה כי חיים כיום בישראל למעלה
מ 300,000-חולי סרטן .מדי שנה ,מתגלים בישראל כ 30,000-חולי
סרטן חדשים ,מהם כ 450-ילדים.
מנתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות ,עולה כי ארבעת
סוגי הסרטן הנפוצים בישראל הם :סרטן השד ,סרטן המעי הגס,
סרטן הערמונית וסרטן הריאות.
מסקר שערכה האגודה למלחמה בסרטן בשנה החולפת בנושא
תפישות ועמדות של מבוגרים ובני נוער לגבי מחלת הסרטן עלה כי
ל 42%-מהישראלים הבוגרים יש קרוב משפחה אשר חלה בסרטן.
היום ,אחד מכל שני חולי סרטן נרפא מן המחלה ,בהשוואה לאחד
מכל ארבעה בשנות החמישים.

'הקש בדלת'

• האמצעים החדשים לאבחון ולטיפול ,התרופות החדישות והאפשרויות
המתקדמות בתחום הכירורגיה ,תורמים רבות להארכת חייהם של
חולים ,שבעבר נחשבו חשוכי מרפא .כך לדוגמה ,אבחון בשלב
מוקדם של סרטן השד או סרטן ממאיר של העור מאפשר סיכויי
ריפוי בשיעור של  90אחוז יותר .לוקמיה לסוגיה ,המופיעה בגיל
הילדות ,או מחלת הודג'קין ,הן דוגמאות למחלות שבהן סיכויי
הריפוי השתפרו במידה ניכרת בשנים האחרונות ומגיעים לכ80-
אחוז ואף יותר .בסוגי סרטן אחרים הושגו שיפורים משמעותיים
בתוחלת החיים של החולים הודות לטיפולים חדשניים שהוכנסו
לסל התרופות בשנים האחרונות.

סרטון לקראת מבצע 'הקש בדלת' – 'דמיינו שיום אחד
נוכל למנוע את מחלת הסרטן'

לרגל מבצע 'הקש בדלת' ה ,56-פרסמה האגודה למלחמה בסרטן
סרטון חדש ועתידני אשר הופק בהתנדבות על ידי משרד הפרסום
גיתם  ,BBDOומתאר עולם שבו קיים חיסון מותאם אישית שבעזרתו
ניתן למנוע את מחלת הסרטן .בסרטון השתתפו בהתנדבות הקריין
והשדרן קובי מידן והשחקן אלי ריינמן .הסרטון הופיע בטלוויזיה
ובעמודי הפייסבוק והיוטיוב של האגודה.

נתונים חדשים על מחלת הסרטן בין השנים :1990-2013

פרופ' ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
במשרד הבריאות ויועצת האגודה למלחמה בסרטן ,הציגה נתונים
חדשים על מחלת הסרטן אשר נאספו בישראל בין השנים .1990-2013
• בין השנים  ,2013-1990אובחנו בסה"כ  331,211מקרים חדשים
של סרטן הנקשר לעישון ,וחלקם היחסי מכלל  551,905המקרים
החדשים שאובחנו באותה תקופה היה .40%
• בשנת  1990היה חלקם היחסי של סוגי הסרטן הנקשרים לעישון
 44%מכלל האבחנות החדשות באוכלוסיית ישראל ,בעוד שבשנת
 2013היה חלקם היחסי .38% ,בריבוד לפי קבוצת אוכלוסייה ומין
נמצא כי חלקם היחסי של סוגי הסרטן הנקשרים לעישון ירד בין
השנים  1990ל 2013-גם בגברים יהודים ,נשים יהודיות ונשים
ערביות ,אבל עלה בגברים ערבים.

קמפיין 'עושים  SKIPעל הסרטן' ביוטיוב
לרגל מבצע 'הקש בדלת' ,משרד הפרסום גיתם  BBDOהפיק בהתנדבות
סרטון ביוטיוב ,ובו קראה האגודה למלחמה בסרטן לציבור לפתוח
את הלב ולתרום למען המאבק במחלת הסרטן .בסרטון הופיעה
בהתנדבות ורוניקה סולומון ,חולת סרטן השד.

מחקר :פעילות גופנית יכולה למתן את ההשפעות של
שתיית אלכוהול ולהפחית תמותה ממחלות סרטן

מחקר חדש של אוניברסיטאות באוסטרליה ,נורבגיה וקנדה קבע כי
פעילות גופנית יכולה למתן את הקשר בין אלכוהול למחלת הסרטן
ולהפחית תמותה כתוצאה משתיית אלכוהול .מתוצאות המחקר עולה
כי משתתפים אשר צרכו אלכוהול מעל לרמה השבועית המומלצת,
נמצאו בסיכון של למעלה מ 50%-לתמותה מסרטן ,בהשוואה לאלו
שאינם שותים כלל.

כמו כן ,נצפתה ירידה של  25%בסיכון לתמותה בקרב אנשים אשר
ביצעו פעילות גופנית מעל  15יחידות  METבשבוע )פעילות גופנית
מואצת ,כגון ריצה של  16ק"מ בשעה( וצרכו אלכוהול מדי פעם.
לסיכום ,החוקרים מציינים כי לפעילות גופנית תפקיד חשוב בשמירה
על הבריאות ,גם כאשר אורח החיים כולל מאפיינים בריאים פחות,
כגון צריכת אלכוהול.
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טקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת' ה 56-במשכן נשיא המדינה
ארוכה שהחלה עם קודמיי בתפקיד .מאז שנות החמישים ,עת
הוקמה האגודה ,עלה מספר החולים בסרטן פי חמישה .לצד זה,
מספר המחלימים עלה פי תשעה .יש לנו יותר חולים אבל גם יותר
מחלימים ,ולצערנו לרבים עדיין קצרה ידנו מלהושיע .אני מאמין
שבמלחמה נגד הסרטן ,במאבק למען החיים ,לכל אחד מאיתנו יש
תפקיד ,כולנו חיילים .הסרטן אינו מפלה ,הוא אינו מבדיל בין תושבי
ירושלים או תל אביב ,בין עירוניים למושבניקים ,בין יהודים לערבים
או בין דתיים לחילוניים" .עוד הוסיף הנשיא ריבלין" :כשהסרטן פוגע
זה כואב ואף על פי כן ,אל מול הכאב והשבר אני בטוח שיש תקווה.
התקווה היא אתם .התקווה היא החולים האמיצים המתמודדים עם
הכאבים והטיפולים .התקווה היא אתן ,המשפחות היקרות אשר
תומכות ללא הרף מחבקות ומתפללות .התקווה היא הצוותים
הרפואיים ,אנשי המחקר והמתנדבים .התקווה היא אנשי ונשות

ב 25-באוקטובר  ,2016התקיים כמיטב המסורת ,הטקס הרשמי
לפתיחת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' – במעמד נשיא המדינה
ראובן )רובי( ריבלין ורעייתו נחמה .הנשיא הודיע על פתיחתו של מבצע
ההתרמה השנתי בטקס מרגש שכלל הופעה של הזמר אדם וסיפור
התמודדות יוצא דופן של נועם אוטולנגי ,אשר חלה פעמיים בסרטן
ועבר השתלת מח עצם מדם טבורי שנתרם על ידי אחיו .באירוע
אשר נערך בבית הנשיא ,השתתפו שר הבריאות הרב יעקב ליצמן,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן פרופ' אליעזר רובינזון ,סגן יו"ר
האגודה ליאון רקנאטי ,הנהלת האגודה ,ילדים חולים ומחלימים ,בני
משפחותיהם ועשרות מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן .את הטקס
הנחתה מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו.
נשיא המדינה מר ראובן ריבלין אמר כי" :כבר שנים ארוכות שבית
הנשיא פותח את דלתותיו לאגודה למלחמה בסרטן במסורת

21

'הקש בדלת'

האגודה למלחמה בסרטן שלא ממתנים לכותרות
או לתוצאות להכתיב להם את העשייה ,אלא
מקדימים תרופה למכה".
בטקס השתתף גם נועם אוטולנגי ,אשר חלה
פעמיים בסרטן בתור ילד ועבר השתלת מח
עצם מדם טבורי שנתרמה על ידי אחיו עם
היוולדו ,בזכות מאגר דם טבורי שהאגודה
סייעה בהקמתו וממשיכה לתמוך בהפעלתו.
נועם ,שנעזר באגודה באמצעות חונך בפרויקט
השלמת חומר נלמד וכן השתתף עם משפחתו
בנופש המשפחות של האגודה ,הוא כיום בן ,21
מתנדב בחיל המודיעין.
הזמר אדם ,שנרתם בהתנדבות לשיר בטקס,
איבד קרובי משפחה רבים למחלת הסרטן
ובכללם את אמו .אדם ביצע באופן מרגש את
השיר 'ונתנה תוקף' בליווי זאב זוהר על הפסנתר.

צילם :שלומי אמסלם
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מדברי נועם אוטולנגי:
את העור ,וכנראה שגם את הרקמות והמפרקים ,והובילה אותי
לנכות שיש לי היום.

שלום ,שמי נועם אוטולנגי ,בן  21ממודיעין' ,בוגר' המחלקה
האונקולוגית בבית החולים שניידר .היום אני אספר קצת על
עצמי וגם קצת עליכם.

מאז ,המצב שלי מבחינה בריאותית ,נשאר קבוע .כיום אני אדם
בריא .למדתי להתמודד עם הנכות שלי ולהסתכל לעבר העתיד.
סיימתי בית ספר עם תעודת בגרות מאוד טובה ,ועבודת גמר
שהובילה אותי לייצג את עצמי ,ואת המדינה ,בתחרות בינלאומית
לעבודות חקר ,בה זכיתי במקום הרביעי בפיזיקה )ניתן לשמוע
על זה קצת יותר בהרצאת  TedXשהעליתי( .התנדבתי לצבא,
לחיל המודיעין ,ועוד מעט אני מסיים שנת שירות שלישית ,וכבר
מתכנן את העתיד שנראה מבטיח יותר ויותר.

בגיל  4בערך חליתי בלוקמיה מסוג  .ALLמאותה תקופה אני לא
זוכר הרבה ,אבל היא נתנה את האות לסחרור שאליו נכנסו חיינו.
הייתי ילד רגיל לעוד בערך  4שנים ,עד גיל  ,8אז אובחנתי בפעם
השנייה כחולה בסרטן .בשלב הזה ,במקביל לטיפולים הקשים,
דיברו איתנו על השתלת מח עצם ,כדרך לעזור לי להבריא מהסרטן
לתמיד .בניסיון למצוא לי תורם ,השתתפתי במסע התרמת מח
עצם ארצי .הייתי הפנים של המבצע ,באופן מלא ,כולל הופעות
בפריים טיים בטלוויזיה )דודו טופז( וברדיו .המבצע הוכתר
כהצלחה מסחררת ,עשרות אלפי אנשים נוספו למאגר ,וכעשרה
אנשים שהיו זקוקים לתרומת מח עצם מצאו תורם .לצערי ,אני
לא הייתי אחד מאותם אנשים ,ולכן עברתי את הטיפול הרגיל.

ועכשיו בואו נדבר קצת עליכם .לאורך המחלה שלי תמכו בי
אנשים רבים ,החל מהמשפחה המורחבת ועד עמותות וקהילות
ברחבי הארץ והעולם .האנשים שבאים למחלקות לשמח את
הילדים ושעושים בשבילם פעילויות; ימי הכיף ,גם לילדים וגם
להוריהם; סדנאות התמיכה ,והתמיכה הכספית; כל אלו חיזקו
אותנו ,ועזרו לי להגיע לפה ,למעמד הזה.

כשנה אחרי אובחנתי שוב כחולה בלוקמיה .בשלב הזה הודיעו לנו
שאין לרפואה שום פתרון בשבילי ,מלבד לתת לי את הכימותרפיות
שלא הגעתי בהם לסף העליון שמותר לקבל ,וכמובן לעבור
השתלת מח עצם .במקביל ,אימא שלי הייתה בהריון ,וגילינו
שהתינוק מתאים לי כתורם .לאחר  5חודשים קשים נכנסתי
להשתלה ,עם מנת מח עצם טבורי טרי מאחי הקטן )שיושב פה
ליד אימא בקהל( .אני קיבלתי מנת מח עצם טבורי טרי ,ואילו חלק
מהמחלימים נעזרים מתרומה ממאגר מח העצם הטבורי הארצי,
שהוקם ומופעל בעזרת האגודה למלחמה בסרטן.

האגודה למלחמה בסרטן נתנה לי מספר דברים בזמן המחלה,
וגם אחריה .בכל פעם שחליתי קיבלתי חונך ,כדי לעזור לי להשלים
את חומר הלימודים שפספסתי בזמן שהייתי מאושפז .עם החונכת
הראשונה שקיבלתי אני ומשפחתי שומרים על קשר טוב עד היום.
קיבלתי מהם גם שני נופשונים ,אחד לפני ההשתלה ואחד אחרי,
והשתתפנו גם בפעילויות כייף שלהם בעיר.
לכן אני רוצה לאחל לכם ,המחלימים ,שתחלימו ותגיעו להגשים את
כל חלומותיכם .אני גם רוצה להודות לכם ,למתנדבים שפועלים
יום יום כדי לעזור ולתמוך .תודה על שהבאתם אותי עד הלום.
מה שאתם עושים הוא מה שעוזר לנו לבחור בחיים.

מהסרטן הבראתי אחרי ההשתלה ,אבל בזה לא נגמר הסיפור.
בעקבות ההשתלה התפתחה אצלי מחלה בשם  ,GVHDמחלה
בה השתל ,מח העצם ,תוקף את הגוף .המחלה הזו תקפה לי
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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 מנהלת מחלקת סניפים ומבצע 'הקש בדלת'
אני מבקשת להודות ליונתן קרני ,מנהל הסניפים ועליזה שולצר,
מנהלת סניפי הצפון ,שפרשו מתפקידם לאחר שנים של עשייה.
בהזדמנות זו נאחל הצלחה רבה לתמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי הצפון הנכנסת.

יו"רים ,רכזים ומתנדבים יקרים,
ברצוני לברך אתכם על הפעילות הענפה בסניפי האגודה למלחמה בסרטן,
ולהביע את הערכתי הרבה להתנדבותכם בחזית המאבק הלאומי
במחלות הסרטן.

בפרק זה ,נביא בפניכם סקירה ,על קצה המזלג ,של עשייתכם
הענפה בסניפי האגודה ברחבי הארץ .כולי תקווה כי הקריאה
תסייע לכם להיווכח עד כמה משמעותית וחשובה תרומתכם
למען מטרה נעלה זו.

בשנה החולפת הרחבנו את פעילותנו בסניפים למען החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם ,בשיתוף עם מחלקת שיקום ורווחה,
המשכנו את פעילויות ההסברה בקהילה ובבתי הספר בשיתוף
מחלקת הסברה וקידום בריאות ,גייסנו משאבים באמצעות קופות
ההתרמה ,הפעלנו את מבצע 'הקש בדלת' ,ערכנו אירועים ועוד.
בנוסף לאלו ,העלינו יוזמות יצירתיות לגיוס משאבים ולהעלאת
המודעות לפעילות האגודה ביישובים.

יישר כוח והמשך עשייה פורייה וברוכה לכולנו.
שיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת סניפים ומבצע 'הקש בדלת'.

פעילויות אלו ,לא היו יוצאות לפועל אלמלא מסירותכם ,אמונתכם,
דבקותכם במטרה ועבודתכם המאומצת למען המאבק בסרטן.

אירועים ,שיתופי פעולה ויוזמות פרטיות ברחבי הארץ
יום עיון למתנדבים חדשים
במרץ  2016התקיים בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,יום עיון לכ60 -
מתנדבים חדשים מכל סניפי
האגודה ברחבי הארץ .האירוע
נפתח בדברי ברכה של מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
ובהמשך התקיימה הדרכה לבאי
הכנס בנושא פעילויות האגודה.
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יוזמה של התלמיד לירון
טרמן לגיוס תרומות

בספטמבר  ,2016לירון טרמן,
תלמיד כיתה ז' ,לא הסתפק
בהתרמה בה השתתף דרך שבט
הצופים  -רמת אביב ג' בתל
אביב .לירון הגיע לבית האגודה
בגבעתיים יחד עם אמו ,על מנת
לאסוף פנקס התרמה נוסף ,לטובת
המשך התרמה .כל ההכנסות
קודש לפעילות האגודה.

תרומה מבנק הפועלים

בנובמבר  ,2016רווית חיון ,מחלימת סרטן ופעילה באגודה ,ערכה
התרמה בקרב חבריה בסניף בנק הפועלים בו היא עובדת .בנוסף,
יזמה רווית תחרות ידע כללי בין עובדי הסניף ,כשהמנצח התבקש
לתרום את הפרס לאגודה .נציגי סניף הבנק הגיעו לבית האגודה
עם התרומה אותה ביטאו בשלט דמוי צ'ק שהעניקו למירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן.

פעילות להעלאת המודעות למאבק בסרטן

במאי  2016קיים שבט עמית של צופי שוהם הפנינג שמטרתו העלאת
המודעות למאבק בסרטן .מדריכי השבט העבירו ל 1,400-ילדים
הרצאה חווייתית דרכה נחשפו לדרכים לצמצום הסיכון לחלות בסרטן
וחילקו להם חומרי הסברה של האגודה .מדריכי השבט ביקשו להשאיר
בידיהם את קופות ההתרמה ופנקסי הקבלות לתקופה נוספת ,על
מנת להמשיך להתרים למען המאבק במחלה.

פעילות גיוס כספים
של תלמידות ביה"ס מכלל ברמת גן

פרס למתנדבת מצטיינת

באוגוסט  ,2016חן שמש ,שיר שלום ומאיה סער ,תלמידות ביה"ס
מכלל ברמת גן ,הכינו צמידים ,תמונות וציורים ,אותם מכרו בדוכן
שאותו הקימו בעיר .בסיום אותה פעילות ,הגיעו הבנות עם סכום
הכסף שגייסו אל בית האגודה בגבעתיים ,שם נערך להן סיור קצר
והוענקו להן תעודות הוקרה מטעם האגודה למלחמה בסרטן .תרומתן
הוקדשה להמשך המאבק בסרטן וחקר המחלה.

בינואר  2016נערך טקס רב משתתפים בדימונה בו הוענקו תעודות
הצטיינות לתלמידים ,בוגרי תיכון ומבוגרים על עשייתם הייחודית
למען הקהילה .ליזט מונסנגו ,מתנדבת האגודה ,קיבלה את אות
'יקירת הנוער' של קריית גת על התנדבותה באגודה למלחמה בסרטן,
ותרומתה למען התושבים בעיר.
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שיתוף פעולה עם שירות בתי הסוהר

כנס דו שנתי של החברה הישראלית לכירורגיה
אונקולוגית

האגודה למלחמה בסרטן ושירות בתי הסוהר )שב"ס( משתפים פעולה
לאורך השנה ,עם קיום פעילויות לקידום בריאות האסירים ,הדרכות,
בדיקות אבחון מוקדם ,הכשרה וליווי אנשי סגל ,התנדבות למען חולי
הסרטן וקידום המאבק במחלה.
במרץ  ,2016לרגל חג פורים ,הגיעו כ 30-סוהרי שב"ס לבית מטי,
בית האגודה בגבעתיים ,ושימחו חולים השוהים במעון ע"ש צ'רלס
קלור .החגיגה כללה מסיבת ריקודים ,משחק בינגו וחלוקת משלוחי
מנות בהשתתפות הסוהרים ,בהובלת מתי מנדז ,אחראי מרפאה
בבית ספר ניר לקצינים וסוהרים ,וחוסם טריף ומורן ועקנין ,מפקדי
קורס סוהרי קבע.

בפברואר  2016התקיים כנס רב משתתפים במלון דן קיסריה.
במקום הוצב דוכן האגודה עם חומרי הסברה שאויש על ידי נציגי
האגודה למלחמה בסרטן בסניפי הצפון :שרה סמסונוב ,יו"ר סניף זיכרון
יעקב ,סילבי כהן ,יו"ר סניף טירת הכרמל ,יוכבד גינדין וסימה סווארי,
מתנדבות סניף זיכרון יעקב ,רותי מויאל ולסימי ברהב ,מתנדבות
סניף טירת הכרמל.

כנס מתנדבים – מחוז צפון

במאי  2016התקיים כנס הצדעה שנתי למתנדבי מחוז צפון של
האגודה למלחמה בסרטן .לכנס ,שהתקיים בסניף האזורי בית שאן –
עמק המעיינות ,הגיעו כ 140-מתנדבים מ 27-סניפי מחוז הצפון
של האגודה .הנושא המרכזי שנבחר לדיון השנה היה 'מינוף יוזמות
מקומיות לקידום מטרות האגודה'.
היום החל עם קבלת פנים וסיור בגן הלאומי בעיר בית שאן .בתום
ארוחת צהריים חגיגית התכנסו הנוכחים באולם 'מופת' לברכות,
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פורום יושבי ראש ורכזים – מחוז צפון

עדכונים והרצאות .בהמשך הכנס ,התקיימו דיונים סביב שולחנות
עגולים ,בתחום גיוס משאבים קהילתיים ושיתופי פעולה מקומיים
ואחרים ,לקידום מטרות האגודה למלחמה בסרטן .לקראת סיום,
הציגו הצוותים במליאה את מסקנותיהם מהדיונים.
עשרות תורמים סייעו בהצלחת הכנס ,בברכתו וחסותו של רפי בן שטרית,
ראש העיר בית שאן .האירוע אורגן על ידי מתנדבי הסניף האזורי
בהובלתה של רחל דדון ,יו"ר הסניף ,פנינה לוינס ,רכזת הסניף,
ואתי ולינעמת ,חברת צוות מוביל.
תודות :הרצל יונה ,מנהל המרכזים הקהילתיים שעמד לרשות
המתנדבים בבית שאן ,ומשפחתו אשר סייעה בהצלחת האירוע,
אבי רוימי ,מנהל תיכון מח"ט אורט ,עידית יאמין ,מעצבת גראפית,
וכל מתנדבי סניף האגודה בבית שאן – עמק המעיינות.

באוגוסט  2016התכנסו מנהלי ורכזי סניפי הצפון של האגודה למלחמה בסרטן,
למפגש סיכום שנה ,בנוכחותה של ריקי עידן ,מנהלת משאבי אנוש
באגודה .במפגש הוצג מדגם של העשייה הענפה בסניפים .במסגרת
זו נערכה פרידה מיונתן קרני ,לשעבר מנהל הסניפים הארצי באגודה,
ומעליזה שולצר ,לשעבר מנהלת סניפי הצפון באגודה ,אשר סיימו
את תפקידם .באירוע נערכה היכרות רשמית עם רחל גולדווג
ותמר פינקלשטיין שהחליפו את השניים בתפקיד.
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המרוץ לחיים ולתקווה Relay For Life -
הפרויקט הקהילתי ,הבינלאומי של האגודה האמריקנית
למלחמה בסרטן ,שהאגודה למלחמה בסרטן קיבלה
את הזכות להובילו בישראל ,התקיים לראשונה
באוקטובר ונערך בעיר מודיעין .מטרות הפרויקט
לקדם את המאבק במחלות הסרטן ,לזכור ולהנציח את
הנפטרים ,לתמוך בחולים המתמודדים עם המחלה,
ולחגוג ולהעצים את חייהם של אלו שהחלימו .במסגרת
הפרויקט מגויסים גם משאבים ,על מנת שהאגודה

תוכל להמשיך לפעול למען ציבור הבריאים ,החולים
והמחלימים.
האירוע נמשך כ 18-שעות רצופות ,במהלכו צעדו
סביב אגם ענבה בעיר ,ארגונים ,בתי ספר ,קבוצות
חברתיות ,חוגים ,עמותות ,קהילות ,קבוצות ספורט
וכמובן קבוצת חולים ומחלימים ממחלת הסרטן.
לצד מסלול ההליכה ,פוזרו בפארק כ 18-מתחמים
של קבוצות שונות ,אשר שהו במקום לאורך כל שעות
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מצד עיריית מודיעין ,בראשותו של חיים ביבס ,ראש העיר .ראוי לציין
את ההירתמות מצד תושבי מודיעין והסביבה אשר התגייסו לטובת
הצלחת האירוע ובייחוד מיכל פרפרי ,משנה למנכ"ל העירייה ,אשר
נטלה חלק בקידום והעלאת המודעות לקיום המרוץ ברחבי העיר.

האירוע .בכל מתחם התקיימה פעילות אחרת ,כגון :הרצאות ,סדנאות,
מעגלי שיח ,קריאת סיפורים ועוד ,כך שהמשתתפים שהגיעו עברו בין
המתחמים ונטלו חלק בהפעלות שאורגנו על ידי מתנדבים .במקום
נערכה הופעה של האמן אוהד חיטמן ,ששיתף בסיפורו האישי.
כ 2,000-איש נטלו חלק באירוע המרגש.

צעדות  ,Relay For Lifeמתקיימות ברחבי העולם מזה כ 30-שנה.
כעת גם ישראל הצטרפה למשפחת המדינות בהן הפרויקט נערך,
ובכוונתנו לבססו במודיעין ולקיימו במקומות נוספים.

שולה זק ,יו"ר סניף מודיעין-מכבים-רעות הנמרצת היא זו שהובילה את
הפרויקט בפעם הראשונה בישראל .שולה עבדה בשיתוף פעולה מלא

פעילויות הסברה ,רווחה ותמיכה וגיוס משאבים לפי סניפים
פעילות הסניף

סניף אבן יהודה

פעילות 'חכם בשמש'

לקראת תקופת הקיץ ,צוות מתנדבי הסניף הקים דוכן הסברה וגיוס
תרומות בנושא 'חכם בשמש'®.

שוש גרנות ,יו"ר סניף אבן יהודה המסורה ,ממשיכה להוביל את
מבצע 'הקש בדלת' ביישוב יחד עם המתנדבות המסורות .במהלך
כל השנה ,הקפידו מתנדבי הסניף לאסוף תרומות מקופות ההתרמה
ברחבי היישוב ולאייש דוכני הסברה והתרמה.

פעילות הסניף

®

סניף אופקים

סניף אופקים בראשותו של רפי בטיטו ,יו"ר הסניף הנמרץ ,ממשיך
בפעילותו המסורה לרווחת החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם
תושבי העיר .בסניף מתקיימים חוג פילאטיס שבועי ופעילות טיפוח
וקוסמטיקה במסגרת הפרויקט 'להראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® .בנוסף
לפעילויות אלו ,מתנדבי הסניף ממשיכים לבקר לאורך השנה חולים
המאושפזים בבתי החולים ובקהילה .כל פעילויות התמיכה והרווחה
נעשות בליווי ובהנחיית מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה.

29

סניפים

יום כיף בחמי יואב

יום 'מעשים הטובים'

רפי בטיטו ,יו"ר הסניף ,קיבל בתרומה מחי ביטוחים אוטובוס אשר
הסיע חולים ,מחלימים ומתנדבים מסניף אופקים ליום כיף בחמי
יואב .המשתתפים נהנו מאטרקציות מים שכללו מעיינות ובריכות
תרמו-מינרליים.

במסגרת 'יום המעשים הטובים' ,אספו מתנדבי הסניף ממתקים
וחילקו למשפחות חולי סרטן באופקים והסביבה .בנוסף ,מאות
מעובדי קופת חולים כללית  -מחוז הדרום הגיעו למספר מוקדים
בדרום הארץ שם עסקו בעשייה למען הקהילה .כך לדוגמא ,קבוצת
מתנדבים מקופת החולים הגיעה לאופקים וסייעה בטיפוח הגינה
וצביעת חזית בית האגודה למלחמה בסרטן בעיר.

סניף אשדוד
טיול חולים ומתנדבים לגליל המערבי

פעילות הסניף

במהלך השנה יצאו חולים ומתנדבים מהסניף לטיול באזור הגליל
המערבי.

בסניף אשדוד מתקיימות קבוצות תמיכה קבועות לחולים ובני
משפחותיהם :בשפה העברית ובשפה הרוסית .בנוסף ,מתקיים בסניף
חוג צ'י קונג .הפעילויות מתקיימות בליוויה ובארגונה של מירי מור יוסף,
עו"ס מחוזית דרום באגודה.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה

באוקטובר  2016התקיים אירוע הרמת כוסית בסניף אשדוד לרגל ראש
השנה וחגי תשרי .רחל גולדווג לשעבר מנהלת מחלקת סניפים ומשה בנאי,
יו"ר הסניף המסור ,ברכו את הנוכחים בברכת שנה מוצלחת ופורייה.
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נשף התרמה שנתי

בדצמבר  2016נערך נשף ההתרמה השנתי באולם האחוזה באשדוד.
בתוכנית האמנותית :האחים צנחני וחברים .כיבדו בנוכחותם:
ד"ר יחיאל לסרי ,ראש העיר אשדוד ,משה בנאי ,יו"ר סניף האגודה
באשדוד ,ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת הסניפים באגודה.

סניף אשקלון
מבצע 'הקש בדלת'

סדנת איפור וטיפוח לנשים חולות סרטן

ערב מבצע 'הקש בדלת'  2016הגיעו מתנדבי סניף אשקלון בראשותו
של שמעון זיו ,יו"ר הנמרץ ,ללשכתו של איתמר שמעוני ,ראש עיריית
אשקלון ,ונפגשו עימו .צוות המתנדבים קיבלו לידיהם את תרומת
העירייה למבצע בסה"כ  .₪ 5,000ראש העיר שמעוני קרא לציבור
התושבים לפתוח את הלב והכיס ולתרום כפי יכולתם.

בפברואר  2016התקיימה סדנת טיפוח ואיפור לנשים חולות סרטן
במכון האונקולוגי ,במרכז הרפואי ברזילי .מאפרות מקצועיות מחברת
איל מקיאג' התנדבו לאפר ולטפח נשים בזמן קבלת הטיפולים
האונקולוגיים ונשים הנמצאות במעקב רפואי במכון .פעילות זו נעשית
בשיתוף מתנדבי סניף האגודה באשקלון.
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ראש ממשלת ישראל שיבח את תלמידי מקיף עירוני א'
תלמידי כיתה ז' 1-בבית הספר מקיף עירוני א' באשקלון ,ביקרו
במהלך דצמבר  2016במשכן הכנסת בירושלים ,כאות הוקרה על
כך שגייסו את סכום הכסף הגבוה ביותר מכל הכיתות בבתי הספר
ברחבי העיר ,במסגרת מבצע 'הקש בדלת' המסורתי.
במהלך הביקור ,זכו התלמידים להפתעה מרגשת עם מכתב שקיבלו
מבנימין נתניהו ,ראש ממשלת ישראל ,אשר בירך אותם על הישגם
ועל תרומתם להצלחת מבצע ההתרמה השנתי.
כמו כן ,התלמידים זכו לסיור מקיף במשכן ,שם השתתפו בדיון בדבר
הצעת החוק לקיצור שבוע הלימודים ובנוסף נפגשו עם ח"כ אורן חזן
שסיפר להם על עבודת חברי הכנסת.

איתמר שמעוני ,ראש עיריית אשקלון ואורית בלאו פנחס ,מנהלת
בית הספר מקיף עירוני א' ,שיבחו את התלמידים על מאמציהם
והירתמותם לטובת מבצע 'הקש בדלת'.

סניף באר שבע
יום כיף בחג פורים

חלוקת משלוחי מנות במרכז הרפואי סורוקה

במרץ  ,2016במהלך חג הפורים ,התקיים בפארק קרסו למדע יום
כיף למשפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן .דודי הליצן שימח
את הנוכחים במקום בליווי
מוזיקה ומופע קסמים
לילדים .המשפחות
המשתתפות נהנו מסיורים
מודרכים בפינות ההפעלה
השונות ומשימוש חופשי
במתקני הפארק.

ערב חג הפורים נערכה חלוקת משלוחי מנות במחלקות האונקולוגיות
במרכז הרפואי סורוקה .יעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע ,בליווי
המתנדבים דוד ששון וציפי פולני ,העניקו משלוחי מנות למטופלים
ומאושפזים המתמודדים עם מחלת הסרטן.
כ 150-משלוחי מנות חולקו באותו יום בכל המחלקות האונקולוגיות
ואשפוזי יום אונקולוגית במרכז הרפואי .משלוחי המנות נתרמו על ידי
בנק הפועלים  -סניף אשל התורם לאגודה מזה שנים רבות ,בסיועו
של אלירן אדרי ,נציג הבנק.

תרמו כיבוד לאירוע:
עו"ד מאיר טפירו ,מאפה
נאמן ,מאפיית ראשונים
ורשת מחסני השוק  -סניף
שכונה ט'.
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חלוקת בובות סרוגות ומשלוחי מנות

רופאי כללית שהשתתפו באירוע :ד"ר דוד ויגודה ,ד"ר יוסף ירושלמי,
ד"ר ערן שביט ,ד"ר יוליה ולדמן גרינשפון ,ד"ר אבי שי ,ד"ר ח'ורי ראיד,
פרופ' מרסלו גרינוולד וד"ר דפנה הלל הלוי.

תרצה אבוחנין ,יוצרת ומחלימה מסרטן השד ,סרגה בובות מדמויות
מוכרות מעולם הילדים ,והעניקה אותם לילדים המטופלים במחלקות
האונקולוגיות במרכז הרפואי סורוקה .בנוסף ,צירפה תרצה משלוחי
מנות מהודרים וברכות לרפואה שלמה .הילדים המאושפזים במחלקות
התרגשו מהמחווה ,כמו גם הצוות הרפואי וההורים.
תודות :אסתי בן עזרי ,מזכירת המחלקה המטאונקולוגית אשפוז
יום ,פרופ' יוסף קפילושניק ,ד"ר עבד אבו קוידר ,ושריל בן ישי האחראית
על ההפעלות במחלקה.

שבוע המודעות לסרטן העור

במהלך שבוע המודעות לסרטן העור ,אוישו מספר עמדות הסברה
ברחבי העיר ע"י רופאי עור .פעילות ההסברה התבצעה בשיתוף עם
איריס זקס ,מקדמת בריאות ,קופת חולים כללית – מחוז דרום ,ובליווי
מתנדבי סניף האגודה בבאר שבע .בדוכן חולקו חומרי הסברה בנושא
'חכם בשמש'® ,וניתנו הסברים על חשיבות הבדיקה והגילוי המוקדם.
מתנדבי סניף באר שבע שהשתתפו במבצע ההסברה :מזל נמר,
מעיין מאור ,דוד ששון ,אלה פרדו ומדריכת ההסברה אלינור בוסידאן.

שבוע ההתנדבות
עיריית באר שבע מקיימת מדי שנה את שבוע ההתנדבות בו נוטלים
חלק כל ארגוני המתנדבים ,העמותות וגופים נוספים.
במהלך השבוע התקיים כנס מחוזי אקדמי בנושא 'התנדבות עולם
המחר' – במסגרתו ניתנו הרצאות והתקיים פאנל שיח בין שלושה
מגזרים :עסקי ,ציבורי ומגזר שלישי.
למחרת הכנס ,נערך יריד המתנדבים המסורתי ,בו כל ארגוני המתנדבים
בעיר באר שבע הציגו את פעילותם ,תוך גיוס מתנדבים חדשים .את
דוכן ההסברה של האגודה
הובילה יעל קוזיול ,רכזת
הסניף ולצידה מדריכות
ההסברה :מעיין פייגולד,
עמית שקרצ'י ,מאי אברהם
ומאיה קרויטורו אשר הצליחו
לגייס כ 11-מתנדבים חדשים
לפעילות הסניף.
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'הקש בדלת'

אסתי בן זקן ,מזכירת המחלקה האונקולוגית ,פרופ' יוסף קפילושניק,
ד"ר עבד אבו קוידר ,ופבל ולקין ,אח ראשי.

במבצע 'הקש בדלת' ה ,56-הוקמו מספר דוכני התרמה והסברה
במוקדים מרכזיים בעיר כמו קניון הנגב ,הגרנד קניון ומכללת קיי.
את דוכן ההתרמה שהוקם במכללת סמי שמעון איישו המתנדבים
רותי קליינמן ואריה קליינמן ,יו"ר הסניף.

פרידה מאריה קליינמן ,יו"ר הסניף

לאחר חמש שנות פעילות ,עשייה והתנדבות למען המאבק בסרטן,
סיים אריה קליינמן ,יו"ר סניף באר שבע את תפקידו .הפרידה
המרגשת התקיימה בטקס סיכום מבצע 'הקש בדלת' ה56-
בעיר בנוכחות רוביק דנילוביץ' ,ראש העיר באר שבע ,מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ד"ר חפצי זהר ,מחזיקת תיקי החינוך
והרווחה בעיר ,צוותים מבתי הספר השונים בעיר ומתנדבים .האגודה
מאחלת בהצלחה למשה קליינמן ,יו"ר סניף באר שבע החדש.

פעילות חג החנוכה

בדצמבר  2016חולקו כ 160-חבילות שי במחלקות האונקולוגיות שבמרכז
הרפואי סורוקה .החבילות נתרמו על ידי בנק הפועלים  -סניף אשל.
חלוקת השי נעשתה בליווי יעל קוזיול הנפלאה ,רכזת הסניף ,מעיין מאור,
דולב וענונו ,דוד ששון ,מתנדבי הסניף ,ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית
דרום באגודה .תודות :שרול ישי ,אחראית ההפעלות במרכז הרפואי,

סניף אזורי בית שאן  -עמק המעיינות
פעילות הסניף

סניף האגודה בבית שאן ובעמק המעיינות בניהולה של רחל דדון
הנמרצת ,יו"ר הסניף ,עומד לרשות החולים והמחלימים מסרטן כבר
יותר מ 40-שנה .פעילות הסניף מתבצעת בהתנדבות מלאה ,בסיוע
צמוד של מטה האגודה למלחמה בסרטן והנהלת מחוז הצפון של
האגודה .בנוסף לסדנאות היוגה והאומנות ,שמתקיימות בסניף מזה
שנים אחדות ,תוגברו במהלך השנה פעילויות נוספות של תמיכה
וליווי עבור חולים ומחלימים ,כגון :סדנת אימון אישי אשר העניקה
למתאמנים כלים מקצועיים להתמודדות עם המחלה על כל השלכותיה.
בחודש פברואר  2016נפתחה סדנה חדשה לחולים ולמחלימים
בנושא 'תרפיה במוסיקה' ,בהנחיית אסנת שולדר-כהן.

חג פורים

במרץ  ,2016לרגל חג פורים ,ערך סניף בית שאן – עמק המעיינות,
בהובלתה של רחל דדון ,יו"ר הסניף ופנינה לוינס ,רכזת הסניף ,יריד
מכירות מארזי פורים ליחידים ולקבוצות .כל ההכנסות קודש לפעילות
האגודה למלחמה בסרטן .בנוסף ,רחל ופנינה קיימו הרצאה בבית
הספר גלבוע בעיר בנושא נתינה והסבירו על מטרות האגודה.

בתמונה:
רחל דדון
ואתי ולינעמת
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'הקש בדלת'

כמדי שנה ,לקראת מבצע 'הקש בדלת' ,נפגשו מתנדבי סניף אזורי
בית שאן  -עמק המעיינות עם רפאל בן שטרית ,ראש העיר בית שאן
ומנשה מוסאי ,מנהל מחלקת החינוך בעירייה ,לקבלת תמיכתם וברכת
הדרך לקיום מבצע 'הקש בדלת' ולהצלחתו .בטקס השתתפו גם
נציגים ותלמידים של בתי הספר השונים בעיר .ערב המבצע ,נערכה
פגישה מקדימה בין בן שטרית ,ויורם קרין ,ראש המועצה האזורית
עמק המעיינות לקבלת עדכון ,תמיכה וסיוע .מבצע 'הקש בדלת'
בבתי ספר רוכז ולווה ע"י אהוד אסגלי ,רכז 'הקש בדלת' נוער .ביום
ההתרמה השתתפו כ 20-מתנדבים בוגרים שהתרימו בכל בתי העסק
בעיר ובאזורי התעשייה.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה

לכבוד השנה החדשה ,מתנדבי סניף בית שאן – עמק המעיינות,
התכנסו לאירוע הרמת כוסית ולסקירה על פעילות הסניף בשנה
האחרונה.
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הרמת כוסית לכבוד חג החנוכה

בדצמבר  2016נפגשו כל מתנדבות הסניף להדלקת נרות
חגיגית שכללה ברכות ,שירה וסיכום של מבצע 'הקש
בדלת' השנתי .המתנדבות הקשיבו לדברי סיכום המבצע
מפי רחל דדון ,יו"ר הסניף ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי
הצפון באגודה ,ולאחר מכן קיימו דיון בנושא.

סניף בת ים
פעילות הסניף

האונקולוגית במרכז הרפואי וולפסון .סניף בת ים של האגודה בהובלת
יהודית מנצור ,יו"ר הסניף ,נרתם לטובת המשימה .במהלך השנתיים
האחרונות נסרגו כ 200-כובעים במסגרות שונות קהילתיות בעיר
והועברו למחלקה האונקולוגית .חברת מנופי אבי מהמועצה האזורית
אזור ,התגייסה גם היא למבצע ,עם תרומה של כ 100-כובעים .גם
חברי המועדון במתנ"ס עופר ,בניהולה של שמחה מוסטקי ,נרתמו
וסרגו קרוב ל 100-כובעים לילדים ולמבוגרים.

מתנדבות סניף בת ים ,בהובלת יהודית מנצור ,יו"ר הסניף המסורה,
מקיימות ביקורי בית ,יוצרות קשר טלפוני ומסייעות לאורך השנה
בפתרון בעיות של חולי סרטן מחלימים ובני משפחותיהם .תודה
מיוחדת לאתי הקטר ,מתנדבת הסניף ,שעוזרת לחולים באמצעות
מפגשים אישיים בביתם ושיחות טלפוניות ,במטרה לעודד ולחזק.

מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'

במסגרת המבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ,המנוהל ע"י טלי עדן,
מתנדבת הסניף ,גמלאיות ממרכז היום לקשיש השלושה בבת ים,
סרגו כובעי צמר צבעוניים עבור חולי סרטן ,המטופלים במחלקה
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תרומה לאגודה דרך סניף בת ים

'יום המעשים טובים'

רובי כהן ,לוחם צדק ומתנדב האגודה בסניף בת ים ,תובע תביעות
ייצוגיות ואת סכום התשלומים שנפסקו ,תורם למען האגודה.

במרץ  ,2016במסגרת 'יום המעשים הטובים' הארצי ,השתתפו גם
מתנדבי הסניף באירוע בגן הילדים דולפין בעיר .הילדים קיבלו את
המתנדבים בשמחה רבה ,והעניקו להם את משלוחי המנות אשר
הכינו מבעוד מועד.

על פי פסיקת בית המשפט בעניין תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת
סלקום ע"י רובי ,פסק בית המשפט על תרומה בסה"כ ₪ 440,000
לטובת הציבור שהועברה לאגודה ביוזמת יהודית מנצור ,יו"ר הסניף,
עבור המשך המאבק במחלת הסרטן.

בהמשך היום ,הגיעו מתנדבי הסניף למרכז הרפואי וולפסון ,שם
חילקו לחולים כובעים ומשלוחי מנות משלהם ,והעניקו שמחה
רבה לנוכחים.

כנסים וימי עיון

חלוקת שי בחג השבועות
בוולפסון

מתנדבי הסניף משתתפים במהלך השנה בכנסים וימי עיון המתקיימים
באזור .כך לדוגמה ,בכנס בריאות שנערך במגדלי הים התיכון ,העמידו
מתנדבי הסניף דוכן הסברה וחילקו עלוני מידע והסברה לכל באי
הכנס .בכנס נוסף שהתקיים במרכז הרפואי וולפסון ,המתנדבות
חילקו למשתתפים חומרי הסברה בנושא סרטן השד וענו על שאלות
המתעניינים.

לקראת חג השבועות ,הגיעה
פרידה טין ,מתנדבת הסניף ,אל
המחלקה האונקולוגית ,במרכז
הרפואי וולפסון ,על מנת לחלק
מארזי פירות לחולים .היוזמה
באדיבות :סל ופרי ירק ,קסם
התבלין ורחל קוויטאק.

תודה למתנדבות :רעיה אזוגי ,מניה שנפיק ושרה סיטון.

אות 'מתנדב הזהב' למתנדבת הסניף

בדצמבר  ,2016חווה שטרן ,מתנדבת ותיקה בסניף בת ים ,זכתה לקבל
את אות 'מתנדב הזהב' של העיר .חווה ,אשר התנדבה שנים רבות
באגודה למלחמה בסרטן ,ובגופים נוספים כמו איל"ן ,אקי"ם והאגודה
למען החייל ,קיבלה את הפרס במהלך טקס בהיכל התרבות המקומי,
בהשתתפות ראש העיר ,נבחרי ציבור וקהל רב .כחלק מעשייתה
הרבה למען הציבור ,חווה סייעה רבות לחולים בנושא זכויותיהם,
התרימה עסקים ,ותמכה בחולים הנמצאים ביחידה האונקולוגית
במרכז וולפסון ובצוות הרפואי שבמקום .לאורך כל השנה ,מדיי יום
ראשון ,מקפידה חווה לבקר במרכז הרפואי עם קפה ,עוגיות ומאפים
אותם קיבלה מעסקים ברחבי העיר.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה

לקראת ראש השנה ,התכנסו מתנדבי הסניף ,בביתה של יהודית מנצור,
יו"ר הסניף ,להרמת כוסית וברכות לרגל השנה החדשה .המתנדבים
שנהנו מהמפגש ,שמחו לקבל את השי השנתי של יומני האגודה
ובנוסף הצטיידו בפנקסי ההתרמה לקראת מבצע 'הקש בדלת' בעיר.

'הקש בדלת'

ערב מבצע 'הקש בדלת' הגיעו מתנדבי סניף בת ים ,בהובלת
יהודית מנצור ,יו"ר הסניף ,אל לשכתו של יוסי בכר ,ראש העיר בת
ים .בכר בירך את המתנדבים והעניק את תרומת העירייה בסה"כ
 ₪ 5,000למבצע.
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חלוקת מארזים לכבוד
חג החנוכה בוולפסון

בדצמבר  ,2016במהלך חג
החנוכה ,התבצעה חלוקת
מארזי שי ביחידה האונקולוגית
וביחידה ההמטולוגית במרכז
רפואי וולפסון .מתנדבות סניף
בת ים היו אחראיות על חלוקת
המארזים ,שנתרמו באדיבות
בנק הפועלים.

סניף גבעתיים
פעילות הסניף

בגבעתיים .ב'הקש בדלת'
 2016השתתפו תלמידים
מתשעה בתי ספר שונים
בעיר :אלון ,אמונים ,בורוכוב,
בן גוריון ,ברנר ,כצנלסון ,אורט,
שב״צ וקלעי ..בנוסף ,הוצבו
בכל גני הילדים בעיר קופסאות
התרמה בשיתוף ועד הורי גני
הילדים ,ההורים ומנהל החינוך.

סניף גבעתיים ,בהובלתה של דליה סולקין ,יו"ר הסניף המסורה,
ממשיך בפעילות שוטפת של בדיקות שד בהתנדבות ע"י מיטב
הרופאים מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא ומהמרכז הרפואי קפלן .בנוסף
לכך ,נמשכת הפעילות עם קופות ההתרמה המפוזרות בעסקים
בעיר ובבתי כנסת.

טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת' ה55-

במרץ  ,2016התקיים בפעם הראשונה בבית האגודה בגבעתיים ,טקס
לסיכום מבצע 'הקש בדלת' ה 55-בעיר ,בהשתתפות רן קוניק ,ראש עיריית
גבעתיים ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,אירית אהרונסון ,מנהלת
מחלקת חינוך ,יוני רובינשטיין ,סגן ראש מנהל החינוך ,זאב גולדבלט,
יו"ר וועד ההורים העירוני ,קרן ברנד ,חברת וועד הורים בגני ילדים ,נציגי
עירייה ,מנהלי בתי ספר ,תלמידים ומתנדבים .במהלך האירוע חולקו
גביעים לבתי ספר שהצטיינו במבצע 'הקש בדלת' .תלמידי תלמה ילין
ממגמת נגינה הנעימו את קטעי הקישור במהלך הטקס.

בבוקר המבצע הגיעו אל לשכתו
של רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים ,נציגי האגודה דליה סולקין ,יו"ר
סניף גבעתיים ורחל גולדווג ,לשעבר מנהלת מחלקת סניפים באגודה.
יחד איתן ,התארחו בלשכה גם נציגים מבתי הספר שונים בעיר .ראש
העיר הדגיש באוזניהם של התלמידים את חשיבות המבצע וקרא
לציבור התושבים לפתוח את הלב והכיס.
במהלך המבצע ,גייסו המתנדבים תרומות בסה"כ ₪ 123,000
מתושבי גבעתיים.

מבצע 'הקש בדלת'

מבצע 'הקש בדלת' ה 56-של האגודה למלחמה בסרטן ,לווה גם
השנה בהתגייסות מלאה מצד תושבים ,בתי ספר וגופים רבים
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סניף דימונה
פעילות הסניף

ביולי  ,2016התקיים במרכז חוג ספורט רפואי ,על מנת להעשיר את
השירותים הניתנים למחלימים .הפעילות הועברה ע"י המתנדבת
יליזבטה קמישב.

סניף דימונה בראשותו של אברהם אזרזר ,היו"ר האנרגטי והמסור,
מהווה בית חם עבור חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ומציע קבוצות
תמיכה ,חוגים ופעילויות נוספות ומגוונות על בסיס יומי.

פעילויות 'חכם בשמש'® הועברו במהלך השנה ע"י המתנדבת
נצח נקדימון בקייטנה בית ספרית עמי אסף ,וכמוה גם פעילות של
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® .חוג תכשיטנות בהובלת המתנדבת
אנה בגניוק ממשיך להתקיים אחת לשבוע.

בינואר  2016התקיימה סדנה במסגרת פרויקט 'מחלימים לחיים
בריאים'® במטרה לשפר את איכות חייהם של המחלימים ושל בני
משפחותיהם ,להדריכם להמשך חיים בריאים ולעודד אותם לחזור
לחיים פעילים .במסגרת הסדנה ניתנו הרצאות בנושאים' :מבנה
הזיכרון והיכולת לשפר אותו' בהנחיית ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנוירו-פסיכואונקולוגיה באגודה' ,תזונה מותאמת
בזמן המחלה ולאחריה' בהנחיית מירב דקל דהרי ,דיאטנית קלינית,
'חזרה לשגרה אחרי הטיפולים'' ,התמודדות עם תופעות לוואי' ו'בריאות
מינית' בהנחיית רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול
פליאטיבי באגודה.

מגן שר הבריאות ליו"ר סניף דימונה אברהם אזרזר

במסגרת טקס הענקת 'מגן שר הבריאות' ,העניק יעקב ליצמן ,שר
הבריאות ,מגנים למתנדבים מצטיינים במערכת הבריאות בישראל .בין
המצטיינים ניתן היה למצוא גם את אברהם אזרזר ,יו"ר סניף האגודה
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חג פורים בסניף

בדימונה ,שהפך את הסניף לאחד מסניפי הדגל של האגודה ,וזאת
בנוסף לתמיכתו האישית בכל חולה וחולה .אברהם אזרזר אמר לרגל
זכייתו בפרס" :אני מתנדב למעלה מ 54-שנים באגודה .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".

נשות סניף דימונה הוזמנו למשתה פורים שכלל דברי פתיחה של
אברהם אזרזר ,יו"ר הסניף ,שיחה בנושא משמעות חודש אדר ,ושירה
וריקודים.

'יום המעשים טובים'

חבר הכנסת מאיר כהן ,ראש עיריית דימונה לשעבר ,הגיע יחד עם
עוזרו אבי בן זיקרי ,לסניף האגודה בדימונה ב'יום המעשים הטובים'
ואף השתתפו בשיעור יוגה במקום .ח"כ כהן הבטיח להזמין בעתיד
את אנשי הסניף ליום אירוח במשכן הכנסת.

יום כיף בלאונרדו ים המלח

נשים המתמודדות עם מחלת הסרטן ומחלימות מסניף דימונה הוזמנו
ליום נופש במלון לאונרדו קלאב  -ים המלח ,שכלל שימוש במתקני
המלון וארוחת צהריים.

שיתוף פעולה עם גן רעות בעיר

לאורך השנה ,מתקיים שיתוף פעולה פורה בין סניף האגודה לבין
גן רעות בדימונה.
במהלך חג הפורים ,מחלימים ומתנדבים מסניף האגודה המקומי
העניקו משלוחי מנות לילדי הגן .נורית קורולקר ,מתנדבת הסניף,
הייתה אחראית על ארגון החבילות ואברהם אזרזר ,יו"ר הסניף ,בירך
בברכת חג שמח את הילדים וצוות הגן :עפרה ,ליאל ,חלי ואילנית.

40

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2017 | 61

לקראת חג הפסח ,המתנדבת נורית קורולקר ,יחד עם
מחלימים ומתנדבים מסניף האגודה המקומי ,זכו להשתתף
בטקס סידור פסח בגן ,ודאגו למורל גבוה עם שירה וריקודים.
בראש השנה ,איחלו ילדי הגן שנה טובה לנציגי סניף
האגודה למלחמה בסרטן והעניקו למתנדבי הסניף תפוח
בדבש וברכה לכבוד השנה החדשה.

Express Your MARGA
במסגרת חוג הציור השבועי שמתקיים
בסניף ,בהדרכתו של האמן רועי זנטי,
נוצר פרויקט מיוחד בהובלתו של
אברהם אזרזר ,יו"ר סניף דימונה.
במסגרת הפרויקט ,משתתפות החוג,
כולן מחלימות מסרטן השד ,פיסלו  -כל
אחת בדרכה  -את אופן ההתמודדות
שלה עם מחלת הסרטן ,דרך יצירה
על בובות חלון ראווה .כל בובה עוצבה לפי זווית הראייה
של האישה ,והצליחה להוציא החוצה את הכאב ותהליך
הריפוי שעוברת כל אחת מהן.
ביוני  2016נערכה תערוכה מיצירותיהן במתחם האירועים
'בסקולה' בתל-אביב ששמה- Express Your MARGA :
מופע לתוך עצמנו ובחזרה MARGA .היא מילה בסנסקריט
מתוך הבודהיזם ,שמשמעותה :האמת בדבר ,הדרך
לשחרור מסבל.
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ערב הוקרה למערכת החינוך בעיר

מנהלי בתי הספר ומחנכים .במהלך ערב ההוקרה ,העביר ראש העיר
תרומה בסך  ₪ 15,000כפתיחה למבצע 'הקש בדלת'.
אילנה אזולאי ,נאמנת האגודה למלחמה בסרטן ,שיתפה את הנוכחים
בהצטרפותה ל'מועדון החולים' לאחר שבעלה חלה בסרטן .באירוע
חולקו תעודות הוקרה למנהלי בתי הספר.
עוד הופיעו באירוע :מקהלת בית הספר עמי אסף ,ענווה אמויאל ונועם דדון.

באוקטובר  2016נערך ערב הצדעה והוקרה למערכת החינוך בדימונה
במעמד בני ביטון ,ראש העיר ,מירי זיו ,מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן,
אילנה אזולאי ,מ"מ ראש העיר והממונה על תחום החינוך והרווחה,
משה נחום ,מנהל אגף החינוך ,שמעון אסולין ,יו"ר ועד ההורים העירוני,
אברהם אזרזר ,יו"ר סניף האגודה בדימונה ,מתנדבים ,מחלימים,

סניף הוד השרון
חילופי תפקידים בסניף

הדלקת נרות לכבוד החנוכה ופתיחת הסניף המחודש

אריאלה צדיק ,סיימה השנה את תפקידה כיו"ר סניף הוד השרון.
האגודה למלחמה בסרטן מודה לאריאלה על השקעתה והתנדבותה
במשך השנים ומבקשת לברך את חיה אלישע ,יו"ר הסניף הנכנסת
והנמרצת בברכת הצלחה בתפקיד.

בדצמבר  ,2016נערך טקס הדלקת נרות לכבוד חג החנוכה ופתיחת
סניף הוד השרון המחודש ,בהשתתפות מתנדבי הסניף בהובלת
חיה אלישע ,יו"ר הסניף ,כנרת אלישע-כהן ,משנה לראש העיר,
אביטל בר ,מנהלת אגף הרווחה בעיר ,שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
הסניפים באגודה והרב משה שניאור.

סניף הרצליה
'נוף ים ארט אנד מיוזיק' – יריד אומנות
ביולי  2016נערך יריד אומנות אורבנית ומוזיקה בשם נוף ים
ארט אנד מיוזיק .היריד התקיים בבית הקפה נוף ים בעיר,
בהשתתפות אמנים תושבי הרצליה ,כתרומה לקהילה.
ההכנסות מהאירוע נתרמו ל׳ניצוץ של תקווה'® – פרויקט
שבמסגרתו מציעה האגודה סיוע לילדים חולים בהשלמת
חומר הלימודים וליווי אישי בעת היעדרותם מבית הספר.
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סניף זכרון יעקב
יום בריאות

הטקס נפתח בנגינתה של ענבר לוי ,תלמידת מחלקת המוסיקה של
המתנ"ס .בהמשך ,אופירה ,בתה של דינה ,סיפרה על אמה ,ועל הרעיון
של אביה ויקטור לתרום את הפסנתר .מעתה ואילך ,הוחלט כי המתנ"ס
יתרום חדר שישמש באופן קבוע את חברי קבוצת יוגה צחוק ,אותה
ריכזה דינה במסגרת התנדבותה באגודה .בנוסף לכך ,משפחתה
של דינה ז"ל תורמת פינת קפה וכיבוד למשתתפים במסגרת החוג.

באפריל  2016התקיים יום בריאות בבית ויצ"ו  -זכרון יעקב בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן וצוות מרפאת כללית רפואה משלימה בזיכרון
יעקב .צוות המרפאה הציג את מגוון טיפולי הרפואה המשלימה וביניהם:
רפלקסולוגיה ושיאצו שביכולתם להקל על ההתמודדות עם תופעות
הלוואי כתוצאה מסימפטומים של מחלת הסרטן .בסיום יום הבריאות,
הודו עליזה שולצר ,לשעבר מנהלת סניפי הצפון ושרה סמסונוב ,יו"ר
הסניף הנהדרת ,לצוות כללית רפואה משלימה על העשרת הידע
של המשתתפים באירוע.

הנצחה של המתנדבת דינה אלון
באוגוסט  2016התכנסה משפחתה של דינה אלון ז"ל ,מתנדבת
האגודה למלחמה בסרטן ,אשר הלכה לעולמה לפני כשנתיים,
לטקס מיוחד שבו תרמו בני משפחתה את הפסנתר של דינה ז"ל
למחלקת המוסיקה של מתנ"ס זכרון יעקב .האירוע המרגש התקיים
במעמד אלי אבוטבול ,ראש המועצה המקומית לשעבר שפתח את
סניף האגודה המקומי והגיע לחלוק כבוד לדינה ומשפחתה.

סניף חדרה
אות יקירת העיר חדרה לעדי שיטה

האגודה למלחמה בסרטן מברכת את עדי שיטה ,מתנדבת סניף
חדרה ,לרגל קבלת 'אות יקירת העיר חדרה' .עדי ,אשר נבחרה
לקבל את האות מתוך עשרות רבות של מועמדים ,שימשה בעבר
כיו"ר סניף חדרה ,וכיום מתנדבת פעילה בסניף ,החל מארגון מבצע
'הקש בדלת' ועד ביקורי חולים ותמיכה במשפחותיהם .רבקה קרן,
יו"ר הסניף ,שושי קריצ'מן ,רכזת הסניף וצוות המתנדבים בירכו את
עדי לרגל קבלת האות.
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הפנינג 'יום וורוד'

בפברואר  2016נערך הפנינג
'יום וורוד' שכל הכנסותיו קודש
לפעילות האגודה .באירוע
אשר התקיים בשיתוף פעולה
בין סניף האגודה בחדרה,
ותנועת הנוער מכבי הצעיר,
השתתפו מאות אנשים אשר
התייצבו ברחבת הקניון המקומי,
ונהנו מעמדות לקים ,איפור
ודוכני פופקורן.

סניף חולון
פעילות הסניף

קבוצות ומאמנת אישית ,אשר העבירה הרצאה בנושא 'תפקודי חשיבה
ומוח להפחתת מתח ושינוי זווית ראיה' ,מפגש מוזיקלי עם הכנרית
חיה לבני ,והרצאה בנושא 'הקסמים בארמונות ובגנים' בהנחייתה
של בת חן בירנצוייג ,מדריכת טיולים.

סניף האגודה למלחמה בסרטן בחולון ,בהובלתה של יונה אלון המסורה
והנמרצת ,יו"ר הסניף ,מקיים לאורך השנה מגוון פעילויות וסדנאות
לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם .בין הפעילויות הרבות :סדנת
יוגה-צחוק שהתקיימה השנה ,בהדרכתה של אדית ,המשלבת תרגילי
נשימה וצחוק ,וסדנאות חווייתיות שונות כגון סדנת יצירת תכשיטים
בהדרכתה של יונה אלון ובסיוע
תרומתם של עובדי האגודה וחנויות
שונות בעיר ,סדנת יצירה בחומרים
בהדרכת עדן שקורי ,וסדנת סריגה
בהדרכת דליה ורינה ,מתנדבות
הסניף ועוד.

תודות :דליה רודי ,מתנדבת הסניף ,על הפקת האירועים המתקיימים
בסניף ולמתנדבת אהובה אוברשטיין על העזרה ,ההדרכה והתמיכה.

בנוסף לסדנאות ,נערכים בסניף גם
ימי תרבות והרצאות ,כמו לדוגמה
הרצאתה של מתי ניר פרימק ,מנחת
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קבוצת מתנדבות לרווחת החולה

בסניף חולון פועלת קבוצת מתנדבות לרווחת החולה בהנחיית
אהובה אוברשטיין ,מתנדבת הסניף ,אשר מבקרת את החולים
בבתיהם .הקשר בין הצדדים נוצר כבר בתחילת השלבים הקשים
של הטיפול הכימותרפי .בשלב זה ,הביקורים מהווים מקור תמיכה,
עידוד וידידות .בנוסף לסיוע הרב לחולי הסרטן בפתרון בעיות שונות,
אהובה ממשיכה בהנחיה ומשוב למתנדבים התומכים בחולי הסרטן
ונמצאת בקשר עם העובדות הסוציאליות במרכז הרפואי וולפסון
ובקופות החולים השונות.
®
במסגרת פעילות 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר' בהובלת מחלקת
שיקום ורווחה של האגודה ,מגיעה הקוסמטיקאית לאה כהן למרכז
הרפואי וולפסון ,שם מעניקה לחולים בהתנדבות ייעוץ בנושא יופי
וטיפוח מראה חיצוני.

הרמת כוסית לקראת חג הפסח

באפריל  2016נפגשו חולים ומתנדבים בסניף האגודה בחולון לאירוע
הרמת כוסית לכבוד חג הפסח .הנוכחים שרו שירי חג בליווי מצגת,
יחד עם נגן האקורדיון עוזי רוזנבלט.

יום מודעות לסרטן במרכז רפואי וולפסון

בפברואר  ,2016לרגל יום הסרטן הבינלאומי ,התקיים יום עיון ביוזמת
המרכז הרפואי וולפסון ,חולון .סניף האגודה המקומי סייע בהצלחת
האירוע ,כאשר צוות המתנדבים ,בהובלתה של יונה אלון ,יו"ר הסניף,
חילק במקום עלונים וחומרי הסברה לציבור הרחב.

'הקש בדלת'

סניף האגודה בחולון מנהל את מבצע 'הקש בדלת' השנתי בעיר,
בהשתתפות בתי הספר בעיר .ב 2016-הצטרף למבצע ההתרמה
גם בית הספר היסודי ע"ש אריאל שרון ,ביוזמת מנהלת בית הספר
ובליווי הורי התלמידים .יונה אלון ,יו"ר סניף האגודה המקומי זיכתה
את בית הספר בתעודת הצטיינות על פועלו במבצע.

מסיבת פורים לחולים ולמחלימים

במרץ  2016יזמה יונה אלון ,יו"ר סניף חולון ,פעילות חגיגית ומשמחת
לחולים ,למחלימים ולמתנדבים .הנוכחים הגיעו לסניף מחופשים
וחגגו יחדיו את חג הפורים בשמחה רבה .בתוכנית האמנותית:
שירה ונגינה עם אלי לקס והזמרת נינה.

מסיבת סיום שנת
הפעילות

ביולי  2016סיכם סניף חולון
את שנת הפעילות במסיבה
סיום חגיגית שארגנו המתנדבים
בהשתתפות חולים ומחלימים.
המשתתפים נהנו מכיבוד
כיד המלך ושירה יחד עם
הזמר עירן צנחני.
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סניף חיפה
הרמת כוסית לכבוד חג הפסח ופתיחת בזאר ההתרמה

רכזת הסניף הנפלאה ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית צפון
באגודה .כל אורח קיבל תיק של האגודה ובו חוברת צביעה בנושא
'חכם בשמש'® ובלון צבעוני עם לוגו האגודה .במקום התקיים הפנינג
ענק ,אשר כלל הופעה ,הצגה וכיבוד עשיר.

באפריל  ,2016לקראת חג הפסח ,נערכה הרמת כוסית חגיגית בסניף
האגודה בחיפה .האירוע נפתח בדברי פתיחה וברכה של בני ברשנטוק,
יו"ר הסניף המסור .לאחר מכן ,התקיימה הרצאה בנושא 'אינטליגנציה
רגשית וחיוך' שהועברה על ידי צילה בן ארויה .בתום ההרצאה ,הוזמנו
המתנדבים לחנוך את בזאר ההתרמה.

פרויקט הגמילה מעישון בשכונת נווה דוד

במאי  2016נערך הפנינג המוני כחלק מקמפיין מאבק בעישון בשכונת
נווה דוד בעיר חיפה .סניף האגודה המקומי ,נרתם וסייע בהקמת
דוכני הסברה במקום .גורמים נוספים שנטלו חלק בהפנינג :עיריית
חיפה ,אגודת הספורט העירונית ,מכללת תלתן שהפיקה את הקמפיין
הפרסומי וקופות החולים השונות שהציגו לנוכחים את שירותי הגמילה
לעישון שלהם .עובדי ומתנדבי סניף ,בהובלתה של נעמי כפרי ,רכזת
הסניף ,סייעו רבות להצלחות האירוע משלב העלאת הרעיונות ועד
ההפקה בפועל.

ערב גאלה 'תנו יד למלחמה בסרטן'

בספטמבר  2016נערך באודיטוריום חיפה ערב גאלה 'תנו יד
למלחמה בסרטן' שאורגן ע"י סניף האגודה למלחמה בסרטן בעיר,
בהובלת בני ברנשטוק ,יו"ר הסניף ונעמי כפרי ,רכזת הסניף .הערב
כלל הופעה של סולני האופרה הישראלית והחזן דוד אולמן .כיבדו
בנוכחותם :פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,מירי זיו ,מנכ''ל האגודה,
חדוה אלמוג ,סגן ראש העיר חיפה ,ישראל סביון ,חבר מועצת העיר
חיפה ונחי פינגולד ,אחראית מרכז 'חזקים ביחד'® חיפה.

דוכן הסברה ב'יום ללא עישון' בחיפה

במאי  2016הוקם ע"י מתנדבי סניף חיפה ,דוכן הסברה בבניין מנהל
ההנדסה של העירייה.
היוזמה ,שהייתה כחלק מסדרת אירועים ארציים של 'היום ללא
עישון' ,התבצעה בשיתוף עם אפרת קובריגרו ,מקדמת הבריאות
של עיריית חיפה.
בדוכן חולקו חומרי הסברה על ידי נעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה ,יחד
עם מתנדבת הסניף הוותיקה ,אלונה לירז.

אירוע  Dreamnightלילדים חולים ומשפחותיהם
בגן החיות

ביוני  2016התקיים אירוע  Dreamnightבגן החיות בחיפה .יחד עם
המתנדבים הנמרצים של סניף חיפה ,התייצבו במקום האירוע גם
מתנדבים מרשת החינוך עתיד ,אשר סייעו וליוו ילדים חולים ובני
משפחותיהם .בכניסה לאירוע ,קידמו את פני המשפחות אנשי גן
החיות ,מלווים בליצן רפואי ומתנדבי סניף חיפה בהובלת נעמי כפרי,
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מבצע 'הקש בדלת'

ערב מבצע 'הקש בדלת' ,הגיעו נציגי סניף האגודה בחיפה אל לשכת
ראש העיר חיפה .חדוה אלמוג ,מ"מ ראש העיר ,קיבלה את נציגי
האגודה ובירכה אותם לקראת מבצע ההתרמה השנתי שהתקיים
למחרת ברחבי העיר בהשתתפות מתנדבים ,בני נוער ,תלמידים
וחניכי תנועות הנוער.

באוקטובר  ,2016מספר דקות לפני פתיחת משחק הכדורגל בין
מכבי חיפה והפועל אשקלון באצטדיון סמי עופר ,נערך טקס קצר
שבו קרא הכרוז לציבור האוהדים לפתוח את הכיס ולתרום למען
מבצע 'הקש בדלת' .מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן הסתובבו
בין היציעים והקהל שהפגין רוחב לב ,תרם למען המאבק במחלה.

תערוכת בית גלים בחול המועד סוכות

באוקטובר  ,2016במהלך חול המועד סוכות ,התקיימה תערוכת בית
גלים בשכונת בת גלים בחיפה .במסגרת התערוכה ,פותחים אמנים
תושבי בת גלים את בתיהם לציבור הרחב ומציגים את יצירותיהם.
למקום הגיע קהל רב שנהנה מהמיצגים ,שכללו בין היתר פסלים,
ציורים ,תכשיטים ויצירות נוספות .מתנדבי סניף האגודה המקומי
דאגו לפתוח את סניף האגודה הממוקם בשכונה ,שם חילקו עלוני
הסברה לציבור המשתתפים.

סניף טבריה
הרמת כוסית לכבוד פסח

באגודה ,אליס דהן ,מנהלת מתנ"ס בית גינסבורג ,דליה סלוצקי,
יו"ר סניף האגודה בטבריה ,ועליזה שולצר ,לשעבר מנהלת סניפי
הצפון באגודה.

באפריל  2016התכנסו מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן בסניף
טבריה ,יחד עם חולים ומחלימים תושבי העיר להרמת כוסית לרגל
חג הפסח .המפגש התקיים במתנ"ס בית גינסבורג בעיר ,במעמד
יוסי בן דוד ,ראש העיר ,ד"ר משה זילברמן ,כירורג שד ,מרכז רפואי
פדה פוריה ,הרב שאול דימרי ,אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית

סלוצקי סקרה בפני המשתתפים את הפעילויות השונות ,וסיכמה
את הפעילות השנתית בסניף עד כה .הרב דימרי הוסיף דברי
תורה והסברים אודות מנהגי חג
הפסח .במהלך הערב הפתיעו
המארגנים בהענקת זר פרחים ענק
לשתי מתנדבות וותיקות בסניף
לרגל יום הולדתן :נחמה ג'ינו בת
ה ,90-ושושנה מילשטיין בת ה,80-
המתנדבות בסניף האגודה בטבריה
עשרות שנים .על החלק האומנותי
הופקד שלומי זר ,שליווה את האירוע
בנגינת סקסופון.
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טיול לרמת הגולן

התפוצה של כתב העת במה – ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת
הסרטן ,הכולל מאמרים של מיטב המומחים בתחום הטיפול במחלה.
את הדוכן איישו המתנדבות הוותיקות אילנה אזוואלוס ,בתיה רוזנר,
יוני ברזילי ודליה סלוצקי ,יו"ר סניף האגודה בטבריה.

במאי  2016יצאו מתנדבי סניף
טבריה ,חולים ומחלימים לטיול
משותף ברמת הגולן ,בהדרכתו
בהתנדבות של אלי שחרור.
לאחר סיור קצר בבית הבד
וטעימות ביישוב כלנית אשר
כללו פיתה בזעתר ,לבנה,
זיתים ,ירקות ושתיה חמה
וקרה ,נערכו סיורים וטעימות
בדקרינה מפעל לשוקולד ויקב
בהט בעין זיוון .צוות הסניף טייל במהלך היום גם במסלול
אלי כהן ,ואת ארוחת צהריים עשה בקיבוץ מרום גולן .בנוסף ,נהנו
המתנדבים מקטיף דובדבנים במושב אודם ,ותצפית על עמק החולה
ודרך הפטרולים.

יריד בריאות המשפחה

ביוני  2016התקיים בעיר יריד בריאות לכל המשפחה ,מילדים ועד
קשישים .היריד נערך ביוזמת מרכז רפואי פדה פוריה ,ובשיתוף קניון
ביג פוריה ,עיריית טבריה וסניף האגודה בטבריה.

ליריד הגיעו מאות מתושבי טבריה והסביבה ,אשר קיבלו ייעוץ
במספר עמדות מידע והסברה במגוון נושאי בריאות :מדידת לחץ דם,
הדרכת החייאה ותפעול דפיברילטור ,הדרכה בנושא סימנים לשבץ
מוחי ,ייעוץ תזונה נכונה ,ייעוץ של מוקד הזכויות הרפואיות לאזרחים
הוותיקים ,ריפוי בעיסוק ,הדרכה בנושא היגיינת הפה ,בדיקות דם

דוכן הסברה בכנס מקצועי

ביוני  2016התקיים הכנס שנתי של ארגון המטולוגיה ואונקולוגיה
ילדים ,בחוף גיא בטבריה.
בכנס השתתפו רופאים ,אחיות ,ועובדים סוציאליים המטפלים
בחולי סרטן.
מתנדבים מסניף טבריה של האגודה למלחמה בסרטן ,איישו את דוכן
ההסברה שכלל עלוני הסברה ,והציעו למשתתפים להצטרף לרשימת
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לאיזון סוכר בדם ,כרטיס אדי  -תרומת איברים והדגמה של טיפולי
רפלקסולוגיה ורפואה סינית.
ביריד הועברה פעילות לילדים בנושא 'חכם בשמש'® אשר כללה
חלוקת חוברות צביעה והפעלה חווייתית .את דוכן ההסברה של
האגודה למלחמה בסרטן איישו מתנדבות האגודה בסניף טבריה
בהובלת יו"ר הסניף דליה סלוצקי ,מירב פרומר ,מדריכת הסברה
וצוות המתנדבות בתיה רוזנר וגאולה ברזילי.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה

בספטמבר  2016התכנסו במתנ"ס בית גינסבורג מתנדבים ,חולים
ומחלימים למפגש חגיגי לרגל השנה החדשה.
נשאו דברים באירוע :יוסי בן דוד ,ראש עיריית טבריה ,ד"ר משה זילברמן,
כירורג שד ,מרכז רפואי פדה פוריה ,הרב שאול דימרי ,אריאלה ליטביץ-שרמן,
עו"ס מחוזית צפון באגודה ,תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון
באגודה ,אסנת אבנעים ,המכון האונקולוגי ,מרכז רפואי פדה פוריה
ומיכל דהאן ,רכזת סניף טבריה.

במפגש הוענקה תעודת הוקרה לאליס דהאן ,מנהלת מתנ"ס גינסבורג,
על הסיוע והתמיכה בסניף האגודה המקומי .דליה סלוצקי ,יו"ר סניף
טבריה ,בירכה את המשתתפים לקראת השנה החדשה והעבירה
הנחיות אחרונות לקראת מבצע ההתרמה השנתי 'הקש בדלת'.
לקראת סיום האירוע חולקו מתנות חג למתנדבים כאשר שרה אלמלם,
מתנדבת ותיקה בסניף ,קיבלה תעודת הצטיינות על פועלה.
את הערב ליווה בקטעי נגינה ,שלומי זר.

'הקש בדלת'

באוקטובר  2016התקיים מבצע 'הקש בדלת' של האגודה למלחמה בסרטן.
ערב המבצע התכנסו כמיטב המסורת נציגי האגודה בעיר בראשות
דליה סלוצקי הנהדרת ,יו"ר הסניף ,והמתנדבות החרוצות שרה חורי,
גלילה מזרחי ,בתיה רוזנר ,דליה טרבלסי ואילנה אזוואלוס ,בלשכת
ראש העיר יוסי בן דוד .בן דוד התכבד במתן תרומה ראשונית
למבצע ההתרמה .צוות המתנדבות סיירו במהלך מבצע 'הקש
הדלת' ברחבי העיר וגייסו תרומות בקרב בעלי עסקים ועוברי אורח
מקומיים למען המאבק במחלת הסרטן .במהלך היום התקיימה
הרצאה בבית ספר נופרים בעיר שגם תלמידיו התגייסו לקחת
חלק במבצע ההתרמה.
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סיכום שנת הפעילות 2016

יריד סוכות

בדצמבר  2016התכנסו מתנדבי סניף טבריה של האגודה למלחמה בסרטן
לטקס סיכום שנת הפעילות  .2016באירוע שנערך באולם יד שטרית
בעיר ,התקיימה תערוכה פרי יצירתם של חולים מתמודדים ומחלימים,
שכללה גם מכירת פרטי נוי וציורים .כל ההכנסות קודש לפעילות
האגודה למלחמה בסרטן.

באוקטובר  ,2016במהלך חול המועד סוכות ,התקיים בפארק
הארכיאולוגי בטבריה ,יריד 'המור הטוב' לזכרה של מוריה עברי ז"ל,
ביתן של רחל ואמנון עברי מטבריה ,שנפטרה בגיל  16ממחלת הסרטן.
במסגרת האירוע ,אשר נפתח בדברי ברכה של דליה סלוצקי ,יו"ר
סניף טבריה ,הוצבו דוכני הסברה בנושאי סרטן השד ונזקי עישון
אשר אוישו ע"י המתנדבות מיכל דהאן ,שושנה מילשטיין ,רחל גולני
ומרים גבאי .בנוסף ,נפתח במקום האירוע דוכן מכירה של מוצרי
נוי שכל הכנסותיו קודש לאגודה למלחמה בסרטן .את מוצרי הנוי
שנמכרו בדוכן יצרו מחלימים ממחלת הסרטן .סייעו בדוכן :אורה דשל,
חנה משעלי ורינה מצה.

סניף טירת הכרמל
פעילות הסניף

מתנדבי סניף טירת הכרמל ,בהובלת סילבי כהן ,יו"ר הסניף ,מבקרים
לאורך השנה במחלקת המטו-אונקולוגיה ילדים ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם ,רמב''ם ,במסגרת המבצע הארצי 'עוטפים בחום
ובאהבה את חולי הסרטן' .מבצע זה נערך בחודשי החורף בכל רחבי
הארץ ,ובו מתנדבי האגודה סורגים צעיפים וכובעי צמר ודואגים
לחלוקתם בקרב חולים ומחלימים מסרטן.
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ערב גאלה למען פעילות האגודה למלחמה בסרטן

יו"ר הסניף הודתה לאריה טל ,ראש העיר ,על התמיכה ,ולמתנדבים,
מנהלי ותלמידי בתי הספר על עבודת הקודש .לקראת סיום המפגש,
ברכה סילבי כהן את המשתתפים בברכת שנה טובה וקראה לציבור
התושבים לפתוח את הדלת ,הלב והכיס ולתרום למען המאבק בסרטן
במסגרת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' לשנת .2016

בינואר  2016נערך באשכול פיס שיפמן ,ערב גאלה שכל הכנסותיו
קודש לפעילות האגודה .הערב אשר אורגן ע"י עמותת מש''י ,הונחה
ע"י הינדה פרידלמן ,יו"ר העמותה .כיבדו בנוכחותם :אריה טל,
ראש העיר טירת הכרמל וסילבי כהן ,יו"ר סניף טירת הכרמל של
האגודה למלחמה בסרטן יחד עם צוות מתנדבות הסניף.
הופיעו באירוע :הזמר אלמוג קריאף והאמנים מלך זמיר
ויוני אלדיני עם המופע העל-חושי 'איש הרדאר' .הערב נערך באדיבות
מאפיית דרך הלחם ,מאפיית אריאל ,משהו-משהו כריכים
ועסקים נוספים.

'הקש בדלת'

מבצע 'הקש בדלת' בטירת
הכרמל ,זכה להשתתפות ערה
מצד תלמידי שכבת הביניים
וכיתות י' בבתי הספר ,אשר
הובילה לאיסוף תרומות
בסך  .₪ 30,000סילבי כהן,,
יו"ר הסניף ,הודתה לכל
הגורמים שנטלו חלק
במסע ההתרמה וביניהם:
אריה טל ,ראש העיר,
עמותת מש"י ,אירית זליג,
מנהלת תיכון שיפמן ,והמורות
גרנית יהושע ,חנה קרצו ומושית טוני.

מכתב תודה מראש העיר
ליו"ר סניף טירת הכרמל
סילבי כהן

במרץ  2016שלח אריה טל ,,ראש
עיריית טירת הכרמל ,מכתב תודה
לסילבי כהן ,,יו"ר הסניף הפעילה,
בעקבות הצלחת מבצע 'הקש
בדלת'  2015בטירת הכרמל.
במכתב ,שיבח ראש העיר
את סילבי וצוות המתנדבות
המסורות של הסניף על פעילותם
שהובילו להצלחת המבצע ,שבאה לידי ביטוי בעיקר לנוכח זכייתו של
בית הספר שיפמן בעיר בגביע ההצטיינות הארצי של 'הקש בדלת'.

תודות לסניף בנק לאומי בעיר על תרומתו לאגודה

סילבי כהן ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן בטירת הכרמל ,שלחה
מכתב תודה ללימור לחייני ,,מנהלת סניף בנק
לאומי ,אשר יחד עם צוות
הסניף ,תמכו וסייעו רבות
להצלחת פעילות מבצע
'הקש בדלת' בעיר .כהן
נפגשה עם אנשי הסניף
והודתה לעובדים באופן
אישי על העזרה הרבה
בהפקדת התרומות ,ספירת
הכספים ושיתוף הפעולה
הפורה לאורך כל מבצע גיוס
התרומות השנתי.

הרמת כוסית לרגל ראש השנה

באוקטובר  2016נערך בבית המתנדב מפגש הרמת כוסית לרגל
השנה החדשה בהשתתפות סילבי כהן ,יו"ר סניף טירת הכרמל,
תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה וצוות המתנדבים.
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סניף יקנעם

סניף ירוחם

במהלך מבצע 'הקש בדלת' ,מדריכי וחניכי קן יקנעם של תנועת
הנוער העובד והלומד ,יזמו אירוע התרמה מיוחד ,בו חניכי התנועה
אפו עוגות ובישלו מאכלים אותם הם מכרו ביריד מקומי .כל ההכנסות
קודש לפעילות האגודה למלחמה בסרטן.

במרץ  2016נחנך סניף ירוחם של האגודה למלחמה בסרטן בהובלת
עליזה דיין .באירוע הפתיחה השתתפו שמעון רחיליו ,מנכ''ל המועצה
ואישים נוספים.
דבי אבוחצירא ,אשת עסקים מקומית ,נרתמה לפעילות ,העניקה
תספורות ,תסרוקות ואיפרה את באי הסניף .יחד עם דבי אבוחצירא ,גם
בעלי עסקים נוספים כמו הצלם שלמה אזולאי ,והתקליטן ליאור חודדי
סיפקו בהתנדבות את שירותיהם.

'הקש בדלת'

פתיחת הסניף בעיר

סניף ירושלים
יריד האוכל

בינואר  2016גייסו חניכי סניף קן מבשרת את משפחותיהן לטובת הכנת
מאכלים ליריד אוכל ,שכל הכנסותיו קודש לאגודה למלחמה בסרטן.
ביריד הוקמו דוכני ציור ,צביעה והפעלה לפעוטות ,ונמכרו עוגות ,מוזלי,
שערות סבתא ושתייה .סניף האגודה למלחמה בסרטן בירושלים
העמיד דוכן הסברה לטובת הקהילה.
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והמחלימים במקום .המתנדבים תרמו ארוחת בוקר ,שתייה קלה,
עוגות מעוצבות ופרח לכל מחלימה .את התורמים והמתנדבים גייסה
ורד יאיר נחום ,מתנדבת סניף ירושלים .באירוע התכבדו הנוכחים
בארוחת בוקר עשירה ,עוגות מעוצבות ,שתיה קלה ופרח לכל מחלים.
השתתפו באירוע בהתנדבות מלאה :מיטל חקמיאן ,רקדנית בטן,
הזמרת רעות נחום ,בועז לוינגר ,אחראי מסיבת קריוקי ואייל ,צלם
חברת ארט שוט אשר דאג לצלם את החוגגות ולחלק מגנטים.

בפברואר  2016קיימו חניכי קן פסגת זאב של הנוער העובד והלומד יריד
אוכל נוסף שכל הכנסותיו קודש לפעילות האגודה למלחמה בסרטן.

פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'

במסגרת פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ,המתקיים זו השנה
השלישית ,נרתמו תלמידי כיתה י"ב בבית הספר בויאר בירושלים
לחלוקת כובעים וצעיפים שהוכנו על ידי מתנדבים ,כשהם מלווים
בצוות הווי שהגיע להנעים את שהיית החולים במחלקות הילדים
במכון שרת ,שבמרכז הרפואי עין כרם.

מרתון ירושלים הבינלאומי

במרץ  2016יצא לדרך מרתון ירושלים מגן סאקר בעיר .מתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן בירושלים ,בהובלת רותי בן גיאת ,רכזת
הסניף הנמרצת ,הקימו דוכן הסברה במתחם האגודה ברחבת
הפעילות ,וחילקו ערכות וחולצות למתמודדים.

'יום המעשים טובים'

במרץ  2016התקיים במתחם האגודה בירושלים אירוע 'יום המעשים
הטובים' בסימן חג הפורים .בשעות הבוקר הגיעו לסניף יותר מ20-
מתנדבים ומתנדבות אשר תרמו מזמנם כדי לשמח את החולים
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'בזאר בוקר של כיף'

מסיבת פורים במתחם התחנה

במרץ  2016התקיים 'בזאר בוקר של כיף'  -בזאר ההתרמה התקיים זו
השנה השנייה במתחם האגודה למלחמה בסרטן בירושלים .בעקבות
דרישת הקהל ,הבזאר נמשך השנה יומיים .ליריד תרמו עשרות
עסקים מירושלים והסביבה :בגדים ,כלי בית ,תיקים ,פרטי אומנות,
צעצועים ,תכשיטים ועוד .מאות תושבים הגיעו ליריד ,מכל קצוות
העיר ,במטרה להביע את תמיכתם באגודה .בסיכומו של האירוע,
אשר הופק ע"י מתנדבי הסניף בהובלת רותי בן גיאת ,רכזת הסניף
וחוה בוזגלו ,מזכירת הסניף ,נאספו כ.₪ 20,000-

במרץ  2016העיר ירושלים ומתחם התחנה הראשונה לבשו חג לכבוד
מסיבת הפורים של האגודה למלחמה בסרטן בעיר שיזמה וארגנה
רותי בן גיאת ,רכזת הסניף .האוהל המרכזי נסגר וקושט בבלונים,
מסכות ,סרטים וכדורים שנתרמו על ידי חברת בלו והבלון השמח.
למסיבה הגיעו כ 250-ירושלמים ,חלקם מחופשים בתחפושות
מקוריות ,ואחרים מאובזרים באביזרי פורים שנתרמו על ידי חנות
המתנות שלי .במתחם הוקמו דוכני אוכל ושתיה לנוחות המבלים.
בתחרות התחפושות זכה הזוג המנצח בנופש תרומת מונה טורס.
הזוכים במקום השני זכו בארוחה זוגית מתנת מסעדת אדום ובמקום
השלישי זכתה משתתפת בתספורת וצבע מתנת מספרת יורם
בשכונת קריית יובל בעיר.
האירוע התקיים הודות לשיתופי פעולה רבים ,ובראשם מתחם התחנה
הראשונה והצוות איילת ,אמנון וספי ,להקת מלבי טרופיקל ,יעל דן,
גרפיקאית ,פרסום כנען ,התקליטנים יניב דנן וטל בן חמו ,דודו אלמודאי,
צלם ,עידית צמח ,מפיקה ,חברת בלו ,אייס מן ,דפוס יובל ודפוס אימג'ן.
חברת השטיח המעופף תרמה נופש וטיסה זוגית לבורגס ,לזוכים
בהגרלה שהתקיימה בין כל המשתתפים במסיבה.
מתנדבים רבים סייעו להצלחת האירוע החל משלב הארגון וכלה
בסגירת האירוע .כ 20,000-שקלים נאספו במסגרת אירוע זה.

קידום בריאות בקרב בני הנוער בציבור החרדי

באפריל  2016התקיימה פעילות קידום בריאות בנושא מניעת עישון
בקרב בני נוער בציבור החרדי .הפעילות התבצעה בישיבת אוהלי
יוסף ,הסמוכה לסניף ,בקרב כיתת נערים בני  .14במהלך המפגש
התנהל דיון מעמיק בנושא המניעים של התחלת עישון בקרב הנערים,
מהי המשמעות ומהו המחיר להתחלת עישון בגיל צעיר .המפגש
נתן מענה לשאלות הרבות שהעסיקו את הצעירים .בנוסף ,ניתן
מידע בנושאי נזקי העישון ועישון נרגילה .הפעילות התבצעה בשיתוף
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ושוטרים ממשטרת ישראל אשר הגיעו לשמח את הילדים במחלקה.
המתנדבים חילקו לילדים סופגניות שנתרמו על ידי מאפה נאמן – סניף
קניון מלחה .צופיה טויטו ניגנה באקורדיון במהלך האירוע ושימחה את
הנוכחים .עוד השתתפו :רוידה אבוריא ,טל כהן ,מרגו מוסלח ,גומאן זהרן,
מיס חאג' יחיא ,ג'ורג' בטשון ,ראומה נחום ,כפיר שמחה ,ונריה בן אריה.

פעולה של קופת חולים מאוחדת – סניף ברוכים ,וסניף ירושלים של
האגודה למלחמה בסרטן.

'הקש בדלת'

באוקטובר  ,2016ערב פתיחת מבצע 'הקש בדלת' ,הגיעו נציגי האגודה
בירושלים ,בהובלת עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר הסניף ורותי בן גיאת,
רכזת הסניף אל לשכתו של ניר ברקת ,ראש העיר ,שהעניק לאגודה
תרומה בסה"כ  .₪ 3,000ברקת קרא לציבור לתרום למען המאבק
במחלת הסרטן.

סניף כפר יונה
פעילות הסניף
בסניף כפר יונה של האגודה למלחמה בסרטן ,בראשותה
של ישראלה רוזן ,יו"ר הסניף המסורה ,פועלת זה חמש שנים
קבוצת תמיכה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם .את
הקבוצה מנחה עו"ס ריטה דרבקין ,קופת חולים מאוחדת.
הסניף ממשיך להוביל את מבצע 'הקש בדלת' בעיר.

מסיבת חנוכה

בדצמבר  2016התקיימה מסיבת חנוכה במחלקת המטו-אונקולוגיה
ילדים ,מרכז רפואי הדסה עין כרם ,בהשתתפות מתנדבי סניף האגודה
בירושלים בהובלתה של עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר הסניף הנפלאה,

55

סניפים

סניף כפר סבא
פעילות הסניף

בעיר ,שם ערכו פעילות הסברה למאות המבקרים בקניון .האירוע
התקיים בשיתוף מקדמי הבריאות של עיריית כפר סבא.

סניף כפר סבא של האגודה למלחמה בסרטן ,בהובלתו של חזי פנט,
יו"ר הסניף המסור ,ומרים ללוש ,רכזת הסניף הנמרצת ,מקיים לאורך
השנה חוגים וסדנאות לציבור החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם,
קבוצות תמיכה בהנחיית ורד עצמון ,פסיכולוגית ,פרויקט 'להיראות
טוב ,להרגיש טוב יותר'® ועוד.

עמיחי כהן ייצג את מתנדבי כפר סבא
בטקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת'

באוקטובר  2016ייצג עמיחי כהן ,תלמיד כיתה יא' בתיכון רבין בעיר,
את מתנדבי כפר סבא בטקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת' שנערך
בבית הנשיא .אל הטקס המסורתי ,הוזמנו מתנדבים נבחרים אשר
בלטו בפעילותם הציבורית .כהן ,שחלה בסרטן בילדותו והחלים,
זכה מוקדם יותר השנה בפרס גלר הניתן למתנדבים מצטיינים
בעיר כפר סבא .יהודה בן חמו ,ראש העיר כפר סבא ומרים ללוש,
רכזת סניף האגודה למלחמה בסרטן המקומי הודו לכהן על תרומתו
ועשייתו למען הקהילה.

חג פורים בסניף

במרץ  2016נערכה מסיבת פורים בהשתתפות חולים ,מחלימים
ומתנדבים .טרם האירוע ,חולקו משלוחי מנות לחולים ,ולאחר מכן
התקיימה התכנסות בבית הסטודנט עם מתנדבים מבית הספר נוף
צורים שדאגו לתוכנית האמנותית והקפידו לשמח את המשתתפים
עם שירים וריקודים.

יום כיף למתנדבי הסניף

בנובמבר  2016חזי פנט ,יו"ר הסניף ומרים ללוש ,רכזת הסניף ,יצאו
יחד עם כל מתנדבי האגודה בעיר ליום כיף בפארק דינה שבארסוף
קדם ,דרומית לקיבוץ שפיים .הפסל דני מנהיים ,הדריך את הסיור
בפארק ,אשר קרוי על שם רעייתו שנפטרה מסרטן השד .את הסיור
הפיקה ויזמה בלה אבן חן ,מתנדבת באגודה ,כאות הוקרה למתנדבים
על המאמץ במבצע 'הקש בדלת'.

הסברה ב'יום ללא עישון'

ביוני  2016ציינו בעולם ובישראל את אירועי 'יום ללא עישון' .נציגי
סניף האגודה בכפר סבא ,הציבו ביום זה דוכן הסברה בקניון ערים

הרצאת 'חכם בשמש'® בגן מרגלית

ביוני  2016העבירה מרים ללוש ,רכזת סניף האגודה בכפר סבא,
הרצאה בנושא 'חכם בשמש'® לילדי גן מרגלית בעיר.

56

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2017 | 61

סניף כרמיאל
הרמת כוסית לכבוד פסח

פעילות הסניף

באפריל  2016נערכה הרמת כוסית לכבוד חג הפסח בסניף כרמיאל.
עליזה שולצר ,לשעבר מנהלת סניפי הצפון ,ברכה את הבאים.
כיבדו בנוכחותם :רות שטרן ,מכבי שירותי בריאות ,ונשות נעמ''ת:
אדית אבוד ,יו"ר נעמ"ת כרמיאל ,גלית אבידור-הופמן ,מנהלת מרכז
בריאות האישה בנעמ"ת ומרים מנסור אשר פועלות בשיתוף פעולה
עם צוות הסניף.

סניף האגודה למלחמה בסרטן בכרמיאל מקיים לאורך השנה ,פעילויות
עבור חולים ומחלימים באזור ,בהם חוג יוגה ותרפיה לאומנות .במסגרת
הפעילות ,החל בפברואר  2016חוג יצירה לטובת חולים ומחלימים.
צוות המתנדבים בראשותה של אבלין דסה ,יו"ר הסניף המסורה,
מקפיד להעביר לציבור התושבים מידע ועלוני הסברה במטרה להעלות
מודעות למחלה .כך לדוגמה ,בספטמבר  2016הקימו המתנדבים
דוכן הסברה בנושא נזקי עישון .באוקטובר ,חודש המודעות לסרטן
השד ,הפעילו דוכן הסברה בנושא מודעות לסרטן השד ,והסבירו
לעוברים והשבים את חשיבות הנושאים.

ערב גיבוש

ביולי  2016נערך התקיים
גיבוש למתנדבי סניף כרמיאל
בביתה של אבלין דסה ,יו"ר
הסניף .עדינה מלול ,מאמנת
אישית וסינמה תרפיסטית,
הפעילה את הנוכחים עם
דינמיקה קבוצתית שכללה
מסכות וסינמה תרפיה.

תעודת הוקרה לראש העיר

עדי אלדר ,ראש העיר כרמיאל ,אשר פועל ומסייע רבות לפעילות
האגודה למלחמה בסרטן בעיר ,קיבל תעודת הוקרה ממתנדבי סניף
האגודה על תרומתו לעשייה.
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מפגש היכרות ופרידה

הרמת כוסית לכבוד ראש השנה

בספטמבר  2016התקיימה הרמת כוסית חגיגית בסניף כרמיאל לרגל
השנה החדשה .באירוע אשר נערך בביתה של אבלין דסה ,יו"ר סניף
כרמיאל ,נכחו אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה,
תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה ומתנדבי הסניף.

בקיץ האחרון נערכה פגישת היכרות עם תמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי הצפון הנכנסת .צוות הסניף נפרד מעליזה שולצר ,מנהלת
סניפי הצפון היוצאת שליוותה את הסניף למעלה מ 4-שנים.

סניף מ.א זבולון
כאן מקימים סניף חדש

האגודה למלחמה בסרטן מאחלת בהצלחה לרונית שפטינסקי,
יו"ר סניף מועצה אזורית זבולון ,אשר נכנסה לתפקיד ערב
מבצע 'הקש בדלת' והצליחה להשיג תרומות נכבדות במהלך
יום ההתרמה הארצי.
סניף מ.א זבולון נמצא בשלבי הקמה וגיבוש .האגודה בוחנת
בימים אלו את צרכי תושבי המועצה ואת הביקוש לפעילות באזור
זה וקוראת לתושבי האזור להתנדב בסניף האגודה.

סניף מגדל העמק
פעילות הסניף

כ 60-כובעים נסרגו השנה על ידי
מתנדבות הסניף ונתרמו בחורף
למחלקה האונקולוגית – ילדים ולמחלקה
האונקולוגית  -תינוקות ,במרכז הרפואי
העמק בעפולה במסגרת פרויקט
'עוטפים בחום את חולי הסרטן'.
בסניף מתקיימים לאורך השנה ,חוגים
שונים כגון :פלדנקרייז ,פילאטיס ,יוגה
ועוד .כמו כן ,פועל במקום מכון קוסמטיקה
ופאות בתיאום עם קוסמטיקאית
וספרית.
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יום עיון בנושא טיפולים אונקולוגיים

נרקיסים לכלל המשתתפים .תודות :יוסי אמיתן וזיוה לובטון ,מתנדבי
הסניף שסייעו בארגון והצלחת האירוע.

בפברואר  2016התקיים יום עיון שבו הועבר ידע חיוני לבאי סניף
האגודה למלחמה בסרטן במגדל העמק ,בנושא התמודדות עם
טיפולים אונקולוגיים .המפגש התקיים בסיוע קופת חולים כללית,
ובמסגרת שיתוף פעולה רחב עם המרכז הרפואי העמק בעפולה.
ישראל ואקנין ,יו"ר הסניף ואורנה אמיתן ,רכזת הסניף ,דואגים כל
העת להעניק מענה לחברי הקהילה .יום עיון זה היווה הזדמנות גם
להכשרת מתנדבי הסניף שרכשו כלים וידע להמשך פעילותם בשטח.

הרמת כוסית לכבוד חג הפסח

באפריל  2016התקיימה הרמת כוסית לרגל חג הפסח ,בהשתתפות
אלי ברדה ,ראש עיריית מגדל העמק .הנוכחים זכו להקשיב להרצאה
מפי הרב שמו של הרב מימון על סוגיות ומנהגים ,ובהמשך נערכה
פעילות בסימן החג .במקום הוגשו עוגיות כשרות לפסח.

'יום המעשים הטובים'

במרץ  ,2016במסגרת 'יום המעשים הטובים' ,חולים ומחלימים מסניף
מגדל העמק זכו לפתוח את הבוקר עם ארוחה בריאה .בהמשך
התקיימה פעילות גופנית עם מטפחות ,הרצאה בנושא 'העצמה
אישית' ,טיפול קוסמטי ואיפור ועוד .בסיום האירוע חולקו בצלים של

'הקש בדלת'

ערב מבצע 'הקש בדלת' ,הגיעו נציגי האגודה למלחמה בסרטן במגדל
העמק אל לשכתו של אלי ברדה ,ראש העיר ,למפגש לרגל פתיחת
מבצע ההתרמה השנתי .במעמד האירוע ,כמו בכל שנה ,העניק ראש
העיר צ'ק תרומה מטעם העירייה .נכחו :תמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי הצפון באגודה ,ישראל ואקנין ,יו"ר סניף האגודה במגדל העמק,
אורנה אמיתן ,רכזת הסניף ובעלה יוסי אמיתן ,מתנדב בסניף.
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התרומה של יוגב

טיול ברכבת העמק

יוגב ,רק בן  ,6מגן דרורים בעיר ,וכבר החליט לתרום למען חולי
סרטן .הוא הגיע לסניף האגודה המקומי ,מלווה באמו וסבתו ,לאחר
שהחליט לוותר על הצמה אותה גידל מאז נולד ,למען חולי סרטן
הסובלים מנשירת שיער .התורם הצעיר זכה לקבלת פנים של נציגי
סניף מגדל העמק המסורים :ישראל ואקנין ,יו"ר הסניף ואורנה אמיתן,
רכזת הסניף ,שערכו לאורחים סיור במקום.

בנובמבר  ,2016עם פתיחתה של רכבת העמק המחודשת ,ארגן
סניף מגדל העמק טיול חווייתי ברכבת למתנדבים ,כאות הוקרה על
פועלם במהלך מבצע 'הקש בדלת' ה.56-

התכנסות לרגל חג החנוכה

בדצמבר  2016התקיימה בסניף הרמת
כוסית חגיגית והדלקת נרות חנוכה
בהשתתפות אלי ברדה ,ראש העיר ,מתנדבי
הסניף ,חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
ישראל ואקנין ,יו"ר המסור של סניף מגדל
העמק ,מסר דברי ברכה ובהמשך התקיימו
פעילויות ומשחקי חברה לכבוד החג.

סניף מודיעין
'אות ראש העיר למתנדב'

ההפנינג כלל ליצני רחוב ,הפעלות ,פיסול בבלונים עמדות איפור,
קבלת משלוחי מנות ועוד .ההפנינג נערך בשיתוף עמותת רוח טובה.

בינואר  2016התקיים ערב הצדעה למתנדבים ,בהשתתפות  70עמותות
במודיעין .במסגרת האירוע ,קיבלה שולה זק ,יו"ר הסניף הפעילה
והמסורה ,את 'אות ראש העיר למתנדב' ,בזכות התנדבות עשירה וענפה
לרווחת חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם והקהל הרחב בעיר מודיעין.

פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® בסניף

ביוני  ,2016במסגרת פרויקט 'להראות טוב להרגיש טוב יותר'® ,נערך
אירוע בביתה של סוזי שהרבני ,קוסמטיקאית במקצועה 13 .נשים
חולות סרטן ,הגיעו לביתה של סוזי ונהנו מעמדות טיפוח שהופעלו

'יום המעשים הטובים'

במרץ  ,2016במסגרת 'יום המעשים הטובים' ,הוזמנו משפחות חולים
ומחלימים מסניף האגודה במודיעין להפנינג חוויתי במתחם הרכבת.
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על ידי צוות נשים עצמאיות בתחומי היופי :טיפוח הציפורן ,סטיילינג,
עיצוב שיער ועוד.

לחיים ולתקווה' העניקו לראש העיר יצירה שהוכנה במהלך האירוע
כאות תודה והערכה על תמיכתו.

באוגוסט  2016התקיים ביער בן שמן ,סמוך למודיעין ,יום כיף שאורגן
בהתנדבות מלאה על ידי הזוג רוית ואבשלום פיומי ,ממודיעין ,אשר
לקחו על עצמם את ארגון האירוע עבור כ 30-משפחות המתמודדות
עם מחלת הסרטן של אחד מבני המשפחה .כ 50-מתנדבים איישו את
הדוכנים ועזרו בתפעול האטרקציות שכללו ריינג'רים ,מתנפחים ,סוסי
רכיבה ,כרכרה רתומה לסוס ,מאפרת מקצועית וקולעת צמות ,ודוכני
מזון בהם :טאבון לפיתות ,שיערות סבתא ,ברד ,דוכן פלאפל ,ארטיקים
ושתייה .עם תום האירוע כל משפחה קיבלה מטקות ומאוורר ידני במתנה.
בין המבקרים באירוע היו חיים ביבס ,ראש העיר מודיעין ,אילן בן סעדון,
סגן ראש העיר וחברי המועצה אלעד שמעונוביץ ושחר מי און.

הפנינג תרומות

חוויה וכיף ביער – יום אטרקציות למשפחות

בנובמבר  2016התקיים במרכז מודיעין סנטר הפנינג בנושא תרומה
והתנדבות ,אשר אורגן ע"י חניכי שבט יובל של הצופים בעיר .חניכי
השבט ערכו במקום התרמה .גם כיתות ו׳ מסניף מק״ש )מודיעין,
קייזר שמשוני( של בני עקיבא השתתפו באירוע והופקדו על הכנת
עוגות ,עוגיות ומאפים ,אותם מכרו לתושבים .כל ההכנסות נתרמו
לפעילות האגודה למלחמה בסרטן.
שבט אופק של הצופים נרתם גם הוא למען המטרה החשובה.
בתקופת ההתרמה של מבצע ׳הקש בדלת׳ ,הציבו חניכי שכבת ט'
דוכני התרמה בקניון עזריאלי ובמרכז עינב.

הדלקת נרות חנוכה עם סניף בנק דיסקונט

בדצמבר  2016יזם סניף בנק דיסקונט במודיעין יחד עם שולה זק,
יו"ר סניף מודיעין ,אירוע חנוכה בסניף האגודה בעיר בהשתתפות
מתנדבים ,חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם .באירוע נערכה הפעלה,
הועמדה פינת ציור לילדים והוגש כיבוד קל לנוכחים .חיים ביבס ,ראש
העיר מודיעין ,כיבד בנוכחותו.

פגישה עם ראש העיר מודיעין כאות תודה על תמיכתו
בפרויקט 'המרוץ לחיים ולתקווה'

בנובמבר  2016נפגש חיים ביבס ,ראש העיר מודיעין ,עם מארגני
'המרוץ לחיים ולתקווה' ,אירוע הזדהות עם חולי סרטן ,שנערך
בחודש אוקטובר כחלק ממסורת של אירועים בינלאומיים לחיזוק
המודעות למחלת הסרטן .בפגישה נכחו :שולה זק ,יו"ר סניף מודיעין,
רחל גולדווג ,לשעבר יו"ר מחלקת סניפים באגודה ,מירב פלג ,חברת
מועצת העיר ,אילנה בן ימין ואסף עלרואי ,מתנדבים שנטלו חלק
בהפקת האירוע שהתקיים השנה לראשונה בישראל .מארגני 'המרוץ

פרידה משולה זק

לאחר  17שנות התנדבות ענפה באגודה למלחמה בסרטן ,החליטה
שולה זק ,יו"ר סניף מודיעין ,לסיים את תפקידה כיושבת ראש הסניף.
האגודה מודה לשולה על עשייה עשירה ,יוזמות ,נתינה מכל הלב
ובשקט ובנועם שכל כך מאפיינים אותה.
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סניף מעלות-כפר ורדים

'הקש בדלת'

מתנדבי של"מ )שירות לאומי למבוגרים( חברו למתנדבי סניף נהריה
של האגודה ,במהלך מבצע 'הקש בדלת' .2016
יוכי דובריצקי ,מנהלת סניף של"מ בנהריה ,יחד עם איתן לבני ,יד
ימינה מהתנועה ניהלו את המבצע בעיר ,וסייעו להצלחתו.

פעילות הסניף

סניף מעלות-כפר ורדים בהובלתו של
רפי ויצמן הנפלא ,יו"ר הסניף ,מקדם את
מטרות האגודה ומנהל את מבצע 'הקש
בדלת' באזור .במהלך השנה ,מתנדבי
סניף מעלות-כפר ורדים השתתפו
בפרויקט 'עוטפים בחום ובאהבה את
חולי הסרטן' ,שבמרכזו התבצעה חלוקה
של כובעי צמר במחלקות האונקולוגיות
במרכז הרפואי לגליל בנהריה .הכובעים
נסרגו בהתנדבות מלאה ע"י נשות כפר ורדים.

סניף נצרת עילית
'הקש בדלת'

באוקטובר  2016התקיים מבצע 'הקש בדלת' ברחבי הארץ .במסגרת
הפעילות ארגנו מתנדבי הסניף שיתוף פעולה עם בתי ספר ומאות בני
נוער מקומיים ,שפרסו דוכני מידע והתרמה בכל רחבי העיר במטרה
לגייס תרומות מהציבור לטובת המשך המאבק במחלה.

סניף נהריה
ביקור חולים

באפריל  ,2016לקראת חג הפסח ,הגיעו תומר כהן ,הדר אלימלך
ואלי מולכו ,מתנדבים ממועדון הריצה  Free Running Club,למחלקה
האונקולוגית ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב''ם .מטרתו
של הביקור הייתה לשמח ילדים חולי סרטן המאושפזים במחלקה.
המתנדבים העניקו לילדים משחקים ,צעצועים ,חטיפים ושוקולדים
שנאספו על ידי חברי המועדון במהלך האימונים .היוזמה המרגשת
היא פרי שיתוף פעולה בין סניף נהריה של האגודה למלחמה בסרטן
לבין מועדון הריצה .Free Running Club

יום בריאות בעירייה

באוקטובר  2016התקיים בבניין העירייה יום בריאות .אלכס גדלקין,
סגן ראש העיר ויו"ר סניף האגודה המקומי וחוה בכר ,מנכ"ל
העירייה ,פתחו בברכות .ביום הבריאות הועברה הרצאה בנושא
אורח חיים בריא ע"י ד"ר אביטל פאטו בן ארי ,מקדמת הבריאות של
האגודה למלחמה בסרטן .הרצאה נוספת ניתנה בנושא 'חשיבות
גילוי מוקדם של סרטן השד' אשר הועברה ע"י האחות חנה זהר.
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פעילות למען הקהילה

למעלה מ 70-איש ,עובדי עיריית
נצרת עילית והמתנ"ס המקומי הגיעו
לאירוע ,אותו יזמה בלוריה לאופר,
רכזת הסניף ,יחד עם מתנדבות
סניף נצרת עילית .במקום הועמד
דוכן מידע בנושא נזקי עישון.

במסגרת פרויקט 'עוטפים בחום ובאהבה את חולי הסרטן' ,מתנדבות
סניף נצרת עילית הגיעו למרכז הרפואי העמק ,עפולה ,שם חילקו
לחולים כובעים באדיבותם של הסורגות חוה בכר ואסתר פריד.

סניף נתניה
פעילות הסניף

הסריגה מתאפשרת תודות ליריד מיוחד לרווחת הקהילה שהתקיים
במהלך הקיץ ,בו נמכרו תכשיטים ,בגדים לתינוקות ,ילדים ונשים,
וצמר לטובת סריגת הבובות בסניף – הכול תרומת בתי עסק עירוניים.

מדיי שבוע ,פוקדות את סניף האגודה בנתניה ,בהובלתה של סיגל אקל,
רכזת הסניף הפעילה ,מתנדבות שיוצרות בובות באמצעות סריגה,
כמו גם מחזיקי מפתחות ,כובעי צמר ,צעיפים ,מחממי ידיים ,וכל מה
שאפשר להכין עם חוט לטובת באי הסניף.
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'יום המעשים טובים'

האגודה בעיר ,נמכרו חולצות ,שמלות ,תכשיטים ,בובות סרוגות
ופרטי אומנות מעשי ידיהן של מתנדבות סניף נתניה.

בפברואר  ,2016במסגרת 'יום מעשים טובים' ,התקיים
במתנ"ס קריית נורדאו בנתניה מופע ליצנות לילדים
שהכנסותיו קודש לפעילות האגודה למלחמה בסרטן.
האמנים ביבוני הליצנית ועדן קפיץ הפעילו את
הילדים וההורים ,חילקו מתנות ומילאו את האולם
במצב רוח טוב.
בנוסף לאירוע זה ,התקיימו מיזמים נוספים
במסגרת היום הארצי ,כמו למשל המיזם של
תלמידי כיתה ה' 2מבית הספר תשרי בעיר ,אשר
ארגנו מכירת חצר לפריטי יד שנייה .הילדים
גייסו כ ₪ 900-תרומות ממכירה זו אותם העניקו
לאגודה למלחמה בסרטן.

'הקש בדלת'

מבצע 'הקש בדלת' בנתניה נפתח בברכתו של אלי דלל ,סגן ומ"מ
ראש העיר נתניה אשר איחל הצלחה לעוסקים במלאכה ,במפגש
שהתקיים בלשכתו עם סיגל אקל ,רכזת סניף האגודה המקומי
ורכזות 'הקש בדלת' דינה לזמי ושיר להב .טרם המבצע ,העבירו
שירי ודינה הרצאה בפני תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ,וציידו
אותם במידע הרלוונטי לאופן ביצוע ההתרמה ,והקפדה על כללי
הבטיחות ביום זה.

בזאר התרמה

ביולי  2016התקיים בזאר התרמה 'תפור עלי' ,שכל הכנסותיו הועברו
לקידום פעילות האגודה למלחמה בסרטן .בבזאר שנערך בסניף
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גם בבתי הספר נתן אלתרמן ומרים ילן שטקליס נרשמה התגייסות
מלאה של צוות המורים והתלמידים למבצע ההתרמה ,עם סבב
תרומות גדול שקיימו בשכונות בתי הספר.

בבית הספר שרת בנתניה הפך ההפנינג לציון מבצע 'הקש בדלת'
למסורת .הצוות החינוכי והנהלת בית הספר ,תלמידי חטיבת הביניים
והתיכון יחד עם הוריהם ,הפיקו אירוע בחצר בית הספר שקושט
בבלונים צבעוניים ,ושכלל דוכני אוכל ,מכירת ספרים ,מריחת לק,
תכשיטים ,מבחר גדול של עוגות ועוגיות תוצרת בית ,עמדת תירס
חם ומיץ תפוזים ועוד.

סניף עכו
'הקש בדלת'

יריד בריאות

מבצע 'הקש בדלת' בעכו ,נפתח גם השנה בטקס המסורתי בלשכתו
של שמעון לנקרי ,ראש העיר ,במעמד אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון באגודה ,סוניה שקד היקרה ,יו"ר סניף עכו ,סוזי פרץ,
רכזת הסניף ,מתנדבים ,ונציגי בתי הספר אשר השתתפו במבצע
ההתרמה.

במרץ  2016נערך יריד
בריאות בעכו ,במעמד
ח"כ זוהיר בהלול,,
שמעון לנקרי ,,ראש
וד"ר מסעד ברהום,
העיר ,ד"ר
מנהל המרכז הרפואי
לגליל .ביריד הבריאות
נערכו מגוון סדנאות כגון:

יוגה ,לימוד החייאה ,טיפול
בבעיות בריאות ומשקל,
הכנת סושי ועוד .היריד
התקיים בשיתוף סניף
האגודה למלחמה בסרטן
בעכו ,סניף קופת חולים
כללית וגורמי בריאות
נוספים באזור.
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אירוע התרמה מיוחד

התמודדות עם מחלת הסרטן .מטרתו של האירוע הייתה לחגוג את
החיים ,לסייע בהגברת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן ושמירה על
אורח חיים בריא .עליזה שולצר ,לשעבר מנהלת סניפי הצפון באגודה
סיכמה את האירוע" :היה ערב מרגש בו נוצר חיבור בין לבבות וגשר
בין אנשים מכל שכבות הקהילה .החום ואהבת האדם שג'וני הצליח
לייצר בין המשתתפים בערב אחד ראוי לכל שבח"

במאי  2016נערך אירוע שכל הכנסותיו קודש לפעילות האגודה.
האירוע ,פרי יוזמתו של ג'וני מחולה ,מדריך זומבה ופעיל באגודה,
התקיים בשיתוף פעולה עם יחידת הנוער של עיריית עכו.
ג'וני בחר בדרכו שלו להנציח את אמו ז״ל ,שהלכה לעולמה לאחר

סניף עפולה
'יום הסרטן הבינלאומי'

פעילות עם מועצת הנוער בעיר

בפברואר  2016ציינו בבית הספר אורט עפולה את 'יום הסרטן
הבינלאומי' עם אירוע מיוחד להעלאת המודעות למחלה .האירוע
כלל הרצאה מרגשת של בחור שהחלים ממחלת הסרטן ,בעקבות
בדיקת גילוי מוקדם .בנוסף ,נרשמה מחווה מרגשת מצדן של חלק
מתלמידות בית הספר ,שהחליטו לתרום את שיערן לחולות במחלה.

בפברואר  2016נערכה פעילות של סניף האגודה המקומי בשיתוף
עם מועצת התלמידים בבית הספר אורט עפולה במסגרתה נחשפו
המשתתפים לפעילויות והאירועים אותם יוזמים צוות מתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן בעיר .זאת בהובלת יוסי אהרון ,יו"ר הפעלתן
של סניף האגודה ,אשר ארגן את היום החשוב יחד עם מתנדבי הסניף
ודליה פלוזניק ,רכזת פעילות מרכז
התמיכה 'חזקים ביחד'® בעפולה.
תודות :מועצת התלמידים
ונווה קדוש אשר יזמו את האירוע
ובית הספר אורט עפולה שאירח
את המשתתפים.

'יום האישה'

במרץ  2016צוין ברחבי הארץ והעולם 'יום האישה' .מכללת עמק
יזרעאל ציינה את היום עם הפנינג מעורבות חברתית ותרומה לקהילה,
בהשתתפות נציגי סניף עפולה של האגודה וארגונים נוספים כגון:
אגודת הסטודנטים עמק יזרעאל ועמותת ויצ"ו.
במקום הוצב דוכן הסברה
שאויש ע"י מתנדבות סניף
עפולה ,שבו סיפקו לציבור
המשתתפים מידע חשוב
לשמירה על אורח חיים בריא,
גילוי מוקדם ,מניעה ועוד.
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הרצאה לשוטרות העיר

'הקש בדלת'

באוקטובר  ,2016לקראת פתיחת מבצע 'הקש בדלת' ,קרא יוסי אהרון,
יו"ר הסניף המסור ,לציבור התושבים לתרום עבור מבצע 'הקש בדלת'
במטרה לסייע לקידום מטרות האגודה .בסניף המקומי מתנדבים
עשרות תושבים ,וביניהם יעיש אלמקייס ,אשר שכל את אשתו
הראשונה ממחלת הסרטן ושרעייתו השנייה פנינה אלמקייס ,רכזת
הסניף ,אף היא חלתה בסרטן וניצחה את המחלה .ביום ההתרמה
השתתפו מתנדבים וילדים מבתי הספר בעיר ,ואף התקיימו הרצאות
בנושא בבתי הספר השונים.

בנובמבר  2016התקיימה הרצאה בפני שוטרות ,בנושא סרטן השד
וחשיבות הגילוי המוקדם .ההרצאה ניתנה במסגרת פעילויות ההסברה
של האגודה והתקיימה במועדון נשים גמלאיות עפולה שמנוהל ע"י
פנינה אלמקייס ,רכזת הסניף המסורה.
תודות :חנה זוהר וזוהר אסף על קיום ההרצאה ,ותמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון על אספקת חומרי ההסברה.

סניף אזורי פרדס חנה-כרכור
'יום המעשים טובים'

במרץ  ,2016במסגרת 'יום המעשים הטובים' ,הוקם דוכן מכירה
על ידי תלמידי בית הספר אמירים במושבה בנימינה .ביוזמתה של
אירנה בלינקי ,מחנכת בבית הספר התלמידים ,בשיתוף פעולה עם
מתנדבי סניף פרדס חנה-כרכור ,בהובלתה של אורלי מנג'ם המסורה,
יו"ר הסניף ,ניהלו את הדוכן וגייסו סכום כסף נאה עבור פעילות האגודה.

סניף ערד
'הקש בדלת'
סניף ערד ,בראשותו של ד"ר דני שור ,יו"ר הסניף הנפלא,
ותרצה גולדמן-מרגליות ,רכזת הסניף ,ממשיך יחד עם
המתנדבים בפעילות המסורה לטובת ציבור החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם בעיר .במהלך מבצע 'הקש
בדלת' ,נמשך שיתוף הפעולה עם חיילי צה"ל אשר מלווים
את המתרימים במסגרת המבצע המסורתי ומסייעים
להם בפעילות.
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בית חדש לסניף

'הקש בדלת'

מתנדבי ובאי סניף פרדס חנה-כרכור זכו לעבור לבית חדש ,אשר ממוקם
כעת במקלט עילי בעיר .במקום נפתחה ספריה אשר נתרמה על ידי
משפחתה של המתנדבת דרורה סנדורי ז"ל ,שנפטרה ממחלת הסרטן,
ובה חולים ומחלימים נהנים מחוויית קריאה ומבחר רב של ספרים.

במהלך מבצע 'הקש בדלת' בעיר ,הקימו שוש גיל והניה הדר,
מתנדבות סניף האגודה המקומי ,מספר דוכנים בו תרמו עוברי
אורח לפעילות האגודה ,וזכו לקבל מידע בנושא וסקירה על הסניף
בפרדס חנה-כרכור.

סניף פתח תקווה
חידוש פעילות הסניף

במאי  2016אירח איציק ברוורמן ,ראש עיריית פתח תקווה ,את
מתנדבי סניף פתח תקווה לטקס לציון חידוש פעילות הסניף בהובלת
חיים אליהו ,יו"ר הסניף הפעלתן .בטקס שנערך בלשכת ראש העיר,
נכחו יונתן קרני ,לשעבר מנהל מחלקת סניפים באגודה ,שמוליק סנדלר,
יו"ר ארגוני המתנדבים בעיר ,וצוות המתנדבים המסור .ראש העיר
בירך את יו"ר הסניף והמתנדבים על הפעילות החשובה ,והתחייב
להמשיך ולסייע לקדם את פעילות האגודה בפתח תקווה.
חיים אליהו הודה באופן אישי לדפנה ברוורמן ,אשת ראש העיר ונשיאת
ארגון המתנדבים המקומי ,על הליווי והעזרה.
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הפנינג ביוזמת הסניף

פעילות גיוס כספים בשבט הצופים

במאי  2016יזם סניף פתח תקווה של האגודה למלחמה בסרטן,
הפנינג אשר כלל דוכן הסברה אותו איישו מתנדבים בהובלת יו"ר
הסניף חיים אליהו.
שיר בן שושן ,מדריכת האגודה ,הרצתה במקום על נזקי עישון.

קבוצת 'הכוכבים של שבתאי' מגדוד סהר ,שבט הראשונים של צופי
פתח תקווה ,יזמו פעילות לגיוס כספים לסניף האגודה בפתח תקווה.
חיים אליהו ,יו"ר סניף האגודה המקומי ,העניק לילדים ולמדריכה
תעודת הוקרה ותיאם איתם המשך שיתוף פעולה בנושא הסברה
וקידום בריאות לכל השבט.

פעילות הסניף

פעילויות סניף פתח תקווה למען החולים ,מגוונות וכוללות סיוע
בקבלת מזון ,סיוע בציוד ,עזרה בלימודים ,הכוונה בנושאי בירוקרטיה
וזכויות חולים וחלוקת שי ומשלוחי מנות.
מתחילת חידוש פעילות הסניף נקלטו כ 20-מתנדבים חדשים.
כיום מונה סניף פתח תקווה כ 23-מתנדבים שחולקו לתפקידים
ולצוותי עבודה הכוללים :צוות רווחה ,צוות הסברה ,צוות כספים,
צוות מבצעים וצוות משרד.

'הקש בדלת'

ערב מבצע 'הקש בדלת' הגיעו נציגי סניף פתח תקווה ללשכתו של
איציק ברוורמן ,ראש העיר .במפגש ,קרא ברוורמן לתושבי העיר
לתרום למען המאבק במחלה .במסגרת יום ההתרמה ,כ 8-בתי ספר
ברחבי העיר השתתפו וסייעו לגייס תרומות.

פעילות 'חכם בשמש'

®

במהלך השנה ,דאג סניף פתח תקווה להכשרתם של כ 60-רכזי
קייטנות להדרכה בנושא 'חכם בשמש'® במתנ"ס עמישב ובמתנ"ס
אחדות .הרכזים העבירו הדרכות במהלך השנה לאלפי ילדים.
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סניף צפת
הרמת כוסית לראש השנה ופתיחת פעילות הסניף

פעילות הסניף

סניף צפת של האגודה למלחמה בסרטן ,פועל מזה שנים בתוך
המרכז הרפואי המקומי ומסייע לצוותים במחלקות האונקולוגיות
במתן עזרה ותמיכה למטופלים ובני משפחותיהם .בסניף צפת
פועלים כ 22-מתנדבים ,חלקם במסגרת המכון האונקולוגי ,אשר
סועדים את החולים ,ועוזרים לצוות הסיעודי ,מחלוקת ארוחת בוקר
ועד תמיכה רגשית .מתנדבים נוספים פועלים במסגרת הקהילה.
בסניף מתנדבת קוסמטיקאית אשר מגיעה אחת לשבועיים ומתנדבת
נוספת שיוצרת עם המטופלים בשזירת חרוזים ,ציורים ועוד.
לקראת השנה החדשה החל שיתוף פעולה ,בהובלת שולמית גנון,
יו"ר הסניף ושוש אלפנדרי ,רכזת הסניף ,עם בית הספר המקיף,
בבניית תכנית 'מחויבות אישית' לכיתות י' עד יב'.

באוקטובר  2016התקיים אירוע חגיגי לפתיחת הסניף גם לטובת
פעילות שוטפת במסגרת הקהילה .האירוע נחגג בשילוב הרמת
כוסית לקראת ערב ראש השנה בנוכחות מתנדבי הסניף .ברכו:
אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית צפון ,ותמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון .פעילות הסניף מתבצעת ממועדון פיס רמת
רזים בעיר.

יום בריאות בבית הספר אורט

ביוני  2016מתנדבי סניף האגודה למלחמה בסרטן בצפת ,בהובלתה
של שולמית גנון ,יו"ר הסניף ,הגיעו לבית הספר אורט חצור הגלילית
שם ערכו יום בריאות ,בו הרצו לתלמידים בנושאי פעילות גופנית,
תזונה נכונה ,התנהגות 'חכמה בשמש'® ועוד.

'הקש בדלת'

באוקטובר  2016יצא לדרך מבצע 'הקש בדלת' המסורתי בצפת,
במסגרתו יצאו מתנדבי הסניף להתרים בעשרות בתי עסק ברחבי
העיר.

אות יקיר העיר צפת

האגודה למלחמה בסרטן
מברכת את אידה קדוש,
מתנדבת בסניף האגודה
בצפת ,אשר זכתה השנה
בעיטור 'יקיר העיר צפת'
בזכות התנדבותה ועשייתה
הענפה למען הקהילה
בשלל תחומים.
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סניף קריית אונו

יריד מחויבות אישית

בספטמבר  2016ארגנה מחלקת
הנוער העירונית ,יריד חשיפה לפרויקט
'מחויבות אישית' של משרד החינוך.
ביריד השתתפו תלמידי כיתות
י'-יא' המחויבים להתנדב למען
הקהילה במסגרת הפרויקט כתנאי
לקבלת תעודת הבגרות .נציגי
סניף האגודה למלחמה בסרטן
בקריית אתא השתתפו באירוע
יחד עם שלל עמותות ,ארגונים
וגופים נוספים.

גיוס משאבים מקופות התרמה

צביה האוז ,מתנדבת סניף קריית אונו ,ממשיכה בפעילות גיוס
המשאבים באמצעות קופות ההתרמה ברחבי העיר לאורך כל השנה.

פעילות התרמה למען האגודה

במרץ  2016תלמידי כיתה ה' בבית הספר ניר ,קריית אונו ,בהובלת
המחנכת אורית בללי ,מכרו כריכים ביתיים לעוברים ושבים ברחבי
העיר .בסוף אותו יום ,העבירו התלמידים את הכנסותיהם מהפעילות
לסניף האגודה למלחמה בסרטן בעיר ,למען קידום המאבק במחלה.

סניף קריית אתא
אות יקירת העיר קריית אתא

האגודה למלחמה בסרטן מברכת את סימי לויאה ,מתנדבת סניף
האגודה למלחמה בסרטן בקריית אתא ,ואחראית על פעילות הקופות
בעיר במבצע 'הקש בדלת' ,אשר זכתה באות 'יקירת העיר קריית
אתא' ,על פעילותה הענפה והחשובה למען הקהילה.

סניף קריית ביאליק
הרמת כוסית לרגל ראש השנה

סיכום שנת פעילות בסניף

בספטמבר  2016נערכה הרמת כוסית לראש השנה בהשתתפות
אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית צפון ,תמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון ,סמי בניסטי ,יו"ר סניף האגודה בקריית ביאליק,
מירי קלמפנר ,רכזת הסניף ומתנדבים.

ביולי  2016סיכם סניף קריית ביאליק שנת עשייה מבורכת על כל
מגוון הפעילויות למבקריו.

סמי בניסטי ,יו"ר סניף האגודה המקומי ,הפועל רבות להצלחת הסניף,
איחל לנוכחים בריאות ושנה מבורכת וציין כי בשנת תשע"ז הסניף
ימשיך בפעילות ואף יוסיף פעילויות נוספות .סמי הדגיש בדבריו
כי הסניף מהווה בית חם עבור חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
והודה למירי קלמפנר ,רכזת הסניף לבקי שני ,רכזת החוגים ,לאודה רוזנברג,
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רכזת תורנות משרד ולשאר
צוות המתנדבים המסור על
פעילותם .במסגרת האירוע,
הועברה הפעלת יוגה-צחוק
למשתתפים עם ניר נבון,
מדריך יוגה-צחוק.

ביקור במרכז הרפואי זבולון

'הקש בדלת'

בדצמבר  ,2016במהלך חג החנוכה ,הגיעו מתנדבי סניף האגודה
בקריית ביאליק ,בראשותו של סמי בניסטי ,יו"ר הסניף המקומי ,אל
המחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי זבולון .המתנדבים חילקו
כובעים והנעימו את זמנם של המטופלים במחלקה.

מפגש לכבוד חג
החנוכה

בדצמבר  ,2016התכנסו מתנדבי
סניף קריית ביאליק ,להדלקת
נרות חגיגית לכבוד החנוכה.
במהלך המפגש ,הועברה
הרצאה על מהות החג ע"י
סמי בניסטי ,יו"ר הסניף המסור
והאנרגטי ,ולאחריה הצטרפו
כולם לשירה.

אירוע התרמה

בדצמבר  2016נערך בקריית ביאליק אירוע התרמה לסיכום מבצע
'הקש בדלת' בעיר .הערב כלל קטעי מוזיקה של רפי דוידוב ,חצוצרן
מקצועי ,שירים של מקהלת בתי הספר מהקריות ,ולסיום שירה בציבור
עם הזמרת אילנה טובים ובן זוגה דורון.
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בכניסה לאירוע הועמד דוכן הסברה של האגודה ודוכנים למכירת
תכשיטים ואביזרי אמנות שחלק מהכנסותיהם הוקדשו למען האגודה
דרך סניף קריית ביאליק בהובלתם של סמי בניסטי ,יו"ר הסניף הנמרץ
ומירי קלמפנר ,רכזת הסניף .כיבדו בנוכחותם :עזרא חכם ,מנכ"ל
העירייה ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.

סניף קריית חיים
פעילות הסניף

מתנדבי סניף קריית חיים ,בהובלתה של שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר
הסניף הפעילה והמסורה ,מבקרים חולים במהלך השנה כולה,
המאושפזים בקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב''ם .כך לדוגמה,
במרץ  ,2016הגיעו המתנדבים יחד עם תלמידי תיכון מקיף קריית
חיים ומתנדבות מהיישוב עדי אל מחלקת המטו-אונקולוגיה ילדים
ברמב''ם .המתנדבים תרמו למעלה מ 200-כובעי צמר שנסרגו במיוחד
עבור המטופלים במחלקה במסגרת פרויקט 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' .קונדיטוריית רוזמרי ,קונדיטוריית אייל וקונדיטוריית מיקי שמו
אפו עוגות ואוזני המן וברוחב לב תרמו לאירוע המרגש .במהלך
האירוע ,זכו הנוכחים לשמוע להרצאה על מחלת הסרטן מפיה
של פרופ' מרים בן הרוש ,מנהלת המחלקה .בסיום קיבלה בן הרוש
תעודת הוקרה מהמתנדבים והעניקה מצידה תעודה גם לשרק'ה
ולתלמידי הכיתה כאות הערכה על פועלם.
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ביקור במחלקת הנשים במרכז רפואי כרמל

המבצע .באולם הבסיס התכנסו מפקדים ,מורים ,הרב הצבאי ,תלמידים
ואורחים רבים .שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר סניף האגודה בעיר ,המנהלת
את המבצע זו השנה ה 43-בבית הספר הטכני ,השמיעה בפני הנוכחים
סקירה מרגשת על פעילותה הענפה של האגודה וחיוניות המבצע.
באירוע השתתפו רס"ן אלי גולן ,סגן מפקד המכללה ,רס"ן רוני זהבי,
מפקד התיכון ,הילה דנינו ,רכזת החברה ,נטלי אסיס ,מפקדת שכבת
כיתות ט' ,רחל גולדווג ,לשעבר מנהלת
הסניפים באגודה ותמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי צפון באגודה.

לקראת חג הפסח  ,2016שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר סניף קריית
חיים ,קיימה ביקור מרגש במחלקת הנשים במרכז הרפואי כרמל.
פרופ' עופר לביא ,מנהל המחלקה ,קיבל את פניה של שרק'ה אשר
חילקה כובעים מצמר שנסרגו ע"י מתנדבות הסניף במסגרת פרויקט
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' .בסיום האירוע הודתה שרק'ה לפרופ'
לביא ולצוות המחלקה על האירוח והיחס החם.

'הקש בדלת'

באוקטובר  ,2016לקראת מבצע 'הקש בדלת' ,העניק ועד קריית חיים
תרומה בסה"כ  ₪ 10,000לסניף האגודה המקומי ,לקידום פעילות
האגודה למלחמה בסרטן .בנוסף לתרומה זו ,חלק מחברי ההנהלה
השתתפו במבצע ההתרמה ויצאו באופן אישי להתרים ברחבי קריית חיים.

טקס מבצע 'הקש בדלת' בתיכון קריית חיים

באוקטובר  2016התייצבו כ 300-תלמידי כיתות י' בתיכון מקיף
קריית חיים באולם אשכול פיס ,לציון פתיחת מבצע 'הקש בדלת'.
שרק'ה מורגנשטרן
מורגנשטרן ,יו"ר סניף
קריית חיים של
האגודה ,פתחה
את האירוע בדברי
ברכה והודתה
לצוות ולתלמידים
על עזרתם במבצע
מדי שנה .בהמשך
נערכה בפני
התלמידים הרצאה
שעסקה בחשיבות
שמירה על אורח
חיים בריא ,הימנעות
מעישון וחשיפה נכונה
לשמש.

טקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת'
בבית הספר הטכני חיל האוויר

במסגרת שיתוף הפעולה הפורה בין בית הספר הטכני לבין סניף
קריית חיים של האגודה ,התקיים גם השנה אירוע חגיגי לציון פתיחת
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סניף קריית טבעון
'הקש בדלת'

פעילות הסניף

מזה שנים מתבצע שיתוף פעולה פורה בין סניף קריית טבעון של
האגודה למלחמה בסרטן וחניכי פנימיית רמת הדסה ,במסגרת
מבצע 'הקש בדלת' .חניכי הפנימייה התנדבו ביום המבצע ,והמשיכו
להתרים גם בימים שאחריו.

מתנדבי סניף קריית טבעון יחד עם אילנה שמואלי ,יו"ר הסניף
הפעילה ,הגיעו בימי החורף הקרים אל מחלקת המטו-אונקולוגיה
ילדים ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם .המתנדבים ביקרו
את המטופלים וחילקו כובעי צמר שנסרגו במיוחד עבורם במסגרת
הפרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'.

שבוע המודעות לאורח חיים בריא

כמו בכל שנה ,חטיבת הביניים אורט גרינברג בקריית טבעון ,ציינה את
שבוע המודעות לאורח חיים בריא עם מגוון פעילויות ,הרצאות וסדנאות.
שרון ביטון ,מדריכה ממערך ההסברה של האגודה ,הרצתה בפני
התלמידים על נזקי עישון וערכה חידון משעשע.

סניף קריית ים
פעילות הסניף

סניף קריית ים של האגודה פועל מזה שנים בשיתוף
פעולה עם עיריית קריית ים ,מחלקת החינוך ,המחלקה
לשירותים חברתיים ,בתי הספר רודמן ורבין ,וגני
הילדים .המתנדבים ,בהובלתה של ברכה ארז
הנפלאה ,יו"ר הסניף ,מבקרים כל העת חולים
ברחבי העיר .בנוסף ,דואגים נציגי הסניף למסור
לחולים סיוע חומרי ראשוני מטעם האגודה ומקפידים
לתמוך בהם ובבני משפחותיהם .אחראית הקופות
היא זהבה גיבור אשר דואגת להפצת הקופות ,איסוף
הכספים והפקדתם בבנק.

'הקש בדלת'

מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' נפתח
השנה כמיטב המסורת בטקס
שנערך בלשכתו של דוד אבן צור,
ראש העיר קריית ים ,בהשתתפות
מחלקת בתי הספר ,מרכזות
השכבות ,מחנכות הכיתות
ונציגי התלמידים אשר נרתמו
למבצע.
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סניף קריית מוצקין
פעילות הסניף

ובניהולה של מרגלית מן ,מרכזת הרווחה של הסניף ,ומוכרת גם על
ידי משרד החינוך לצרכי מחויבות אישית .תודות :קרן בבלי ,מנהלת
ביה"ס עתיד ולכל המורים המלווים.
בינואר  2016נערכה סדנת בצק-סוכר בבית הספר עתיד קריית מוצקין,
בה השתתפו כ 15-חולות ומחלימות .הסדנה התקיימה בהנחיית
ורה לסבויי ,מורה לאומנות ובעזרתם של תלמידי מגמת אומנות.
תמונה 315

סניף קריית מוצקין של האגודה למלחמה בסרטן מציע לאורך השנה
פעילויות מגוונות כגון :חוגים לעיצוב הגוף ,אינטליגנציה רגשית,
יוגה ,פלדנקרייז ,סריגה ,תרפיה באומנות טיפול קוסמטי ועוד .מאות
משתתפים מגיעים לסניף הממוקם במתנ"ס בן גוריון בלב העיר ,וזוכים
למענה ,סיוע ותמיכה מלאה מצד המתנדבים במקום .הסניף פועל
בשיתוף פעולה צמוד ופורה עם חיים צורי ,ראש העיר ,עובדי העירייה,
יחידת הנוער העירונית ובתי הספר בעיר .בנוסף לכל ,במהלך השנה
פועל בסניף פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' .את הסניף
מנהל המתנדב הוותיק והמסור מוטי דגן ,ויחד איתו ,מרגלית מן,
,
מאור ,רכזת מתנדבים.
רכזת פעילויות רווחה ,וואילנה

ערב חשיפה לפעילות האגודה
בקהילה ולמען הקהילה

בינואר  2016התקיימה תערוכת הציורים של חוגי תרפיה בציור
וחוגי סריגה במרכזי 'חזקים ביחד'® במחוז הצפון בהובלת סניף
קריית מוצקין ,סניף קריית ביאליק ,סניף קריית שמואל וסניף חיפה
שהצטרף למאמץ .האירוע היה מלווה בהרצאה מעניינת בנושא
'הפרעות שינה' שהעבירה פרופ׳ תמר שוחט ,אוניברסיטת חיפה,
החוקרת בתחום הפרעות השינה .כיבדו בנוכחותם :חיים צורי ,ראש
העיר ,ויריב זיסר ,מנכ"ל העירייה.

שיתוף פעולה בין הסניף לבין ביה"ס עתיד

זו השנה השלישית בה מתקיים שיתוף פעולה בין בית הספר עתיד
בקריית מוצקין לבין חולים ומחלימים בסניף האגודה בקריית מוצקין.
הפעילות משלבת מגמות איפור ,קוסמטיקה ,ספרות ,קונדיטוריה
ואומנות ,בהם המורים והתלמידים ,מנחים ומטפלים בחולים ומחלימים.
הפעילות הייחודית מאורגנת על ידי מוטי דגן ,יו"ר סניף קריית מוצקין
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הספורט ,ובנקודות מרכזיות נוספות בעיר ,על ידי מתנדבי האגודה
אשר העניקו לתושבים מידע ועלוני הסברה בנושא .כמו כן ,הועברו
הרצאות ופעילויות ע"י מדריכי מערך
ההסברה של האגודה למאות
ילדים בכיתות א' וב' שהשתתפו
בקייטנות העירוניות.
סייעו בהצלחת המבצע :חיים צורי,
ראש העיר קריית מוצקין ,פיני ליבוביץ',
מנהל הספורטלי ,שירלי למפל,
אחראית מחלקת הנוער העירונית,
צוות מחלקת החינוך.

תודות :תמי פרחים ,תיכון טכנולוגי עתיד ,חברת פרסום מרגלית שפי,
הבנק הבינלאומי  -סניף קריית מוצקין ,יחידת הנוער קריית מוצקין
וקונסרבטוריום קריית מוצקין ,אשכול הפיס הקהילתי בהובלת
שמעון בן ישי ,שפתח את דלתות המקום וחיבק את היוזמה.

ערב סיכום
שנת פעילות

ביקור ראש העיר בסניף

ביולי  2016התקיים ערב סיכום
שנת פעילות בסניף קריית
מוצקין בו פירט מוטי דגן ,יו"ר
הסניף את העשייה הענפה של
סניף קריית מוצקין במהלך
שנת הפעילות האחרונה.
האירוע נערך בהשתתפות
מתנדבי הסניף.

במרץ  2016הגיע חיים צורי ,ראש עיריית קריית מוצקין ,לביקור בסניף
האגודה המקומי .צורי שוחח עם באי הסניף וצפה בסדנאות ובפעילויות
שהועברו במקום אשר משמש כבית חם עבור חולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם .המתנדבים ,בראשות מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,הודו לראש
העיר על תמיכתו בפעילות האגודה בעיר בזמן כהונתו.

פעילות חג הפורים

במרץ  ,2016במסגרת חג הפורים ,ביקרו מתנדבי סניף קריית מוצקין
חולים במכון האונקולוגי ,הקריה הרפואית זבולון .המתנדבים ,בהובלתו
של מוטי דגן הבלתי נלאה ,יו"ר הסניף ,הגיעו יחד עם בני נוער מיחידת
הנוער של קריית מוצקין ,וג'וני מחולה ,ליצן רפואי ופעיל באגודה,
במטרה לשמח את המטופלים במכון ולהעלות חיוך על פניהם.

'הקש בדלת'

באוקטובר  2016התקיים מבצע ההתרמה הארצי 'הקש בדלת'.
יחד עם סניף קריית מוצקין ,משתתפים במבצע בעיר עוד  4גופים
נוספים :אולפנת סגולה ,מחלקת הנוער העירונית ,בית הספר עתיד
ובית אילדן  -בית גיל הזהב .בנוסף ,עיריית קריית מוצקין ,בהובלתו של
חיים צורי ,ראש העיר ,ומערכת החינוך המקומית ,תומכים ומסייעים
בהצלחת המבצע.

מבצע 'חכם בשמש'® בעיר

ביולי  2016הוביל סניף קריית מוצקין ,ביוזמתו של מוטי דגן ,יו"ר
הסניף ,מבצע המוני לקידום מודעות וחיזוק מסרי 'חכם בשמש'®.
המבצע כלל הקמה ואיוש של דוכני הסברה בספורטלי  -מרכז
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בסיום 'הקש בדלת' נערך טקס בבית הספר עתיד ,שבו חולקו תעודות
הצטיינות לתלמידי בית הספר שהצליחו לסיים את כל פנקסי ההתרמה
בזמן המבצע .הטקס נערך בנוכחות קרן בבלי ,מנהלת בית הספר,
סגל המורים ,מוטי דגן ,יו"ר סניף האגודה המקומי ותמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון באגודה.

ביקור במרכז הרפואי זבולון

בדצמבר  ,2016במהלך חג החנוכה ,הגיעו בני נוער ומתנדבים מסניף
קריית מוצקין ,אל המרכז הרפואי זבולון .מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,יחד
עם המתנדבים ,חילקו כובעי צמר במסגרת מבצע 'עוטפים בחום
את חולי סרטן' ,הביאו סופגניות ושימחו את החולים המאושפזים
במרכז הרפואי.

אירוע התרמה ' -מצטלמים חיים'
בדצמבר  2016התקיים אירוע התרמה מיוחד ביוזמת עיריית
קריית מוצקין ,סניף האגודה בעיר בהובלת מוטי דגן ,יו"ר
הסניף והצלמת מירב שדה .במהלך האירוע ,שכל הכנסותיו
הועברו לטובת קידום פעילות האגודה למלחמה בסרטן,
נערכו צילומי משפחות מקצועיים עם מיכל ,באמצעות ציוד
צילום שהובא במיוחד מהסטודיו שבבעלותה .בעלי דוכנים
אדיבים מכרו ותרמו במקום ,ובנוסף הועמדה באירוע פינת
יצירה אשר כל תכולתה הותרמה גם היא לטובת האגודה.
הליצנית יונית מוש ,האמן פרופסור פוקס ,ונורית לוי ,מנהלת
סטודיו אקשן לריקוד ,שימחו והפעילו את הילדים באירוע
בהתנדבות מלאה.
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סניף ראש העין

סניף קריית שמואל
'הקש בדלת'

פעילות הסניף

בפתיחת מבצע 'הקש בדלת' המסורתי ,הגיע אלוף משנה במיל'
אברהם פורת ,יו"ר סניף ראש העין המסור ,אל לשכתו של שלום בן משה,
ראש עיריית ראש העין .בן פורת עדכן את ראש העיר בפעילות הסניף
לאורך השנה ובהכנות האחרונות לקראת יום גיוס התרומות הארצי.
במבצע 'הקש בדלת' השתתפו מאות מתלמידי מערכות החינוך
המקומית אשר התרימו ברחבי העיר.

סניף קריית שמואל בהובלתו של שמעון בן ישי ,יו"ר הסניף הפעלתן,
מלווה חולים במהלך השנה במסגרת פעילות ביקורי בית .בנוסף,
הסניף פעיל בזמן מבצע 'הקש בדלת'.

סניף קריית שמונה
'הקש בדלת'

מבצע 'הקש בדלת' בקריית שמונה נחל הצלחה גם בשנת  2016וזאת
בזכות התגייסות רחבת היקף מצד תלמידים מבתי הספר ברחבי העיר,
יחד עם רחל פרץ ,רכזת 'הקש בדלת' והמחנכות ששיתפו פעולה עם
מתנדבות סניף האגודה ,רחל בירותי ,אסתר שקלים ושוש רייכנטל.
ערב המבצע ,נערך כינוס בהשתתפות תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי
הצפון באגודה ,סילבי פרטוק ,יו"ר הסניף הנהדרת ,תלמידים ומתנדבים.

סניף ראשון לציון
פעילות הסניף

סניף ראשון לציון ,בהובלתה של
רות אברמוביץ' ,',יו"ר הסניף המסורה,
ממשיך בגיוס משאבים באמצעות
קופות ההתרמה ברחבי העיר .כמו כן,
מתקיימת פעילות במסגרת הפרויקט
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' בה
מחולקים במרכז הרפואי אסף הרופא
כובעים ופריטי לבוש מצמר לחולים.

פגישה עם עדן ניגרקר

סילבי פרטוק ,יו"ר סניף קריית שמונה של האגודה למלחמה בסרטן,
נפגשה עם הנערה עדן ניגרקר ,תושבת העיר ,אשר התייתמה מהוריה
שנפטרו ממחלת הסרטן .בפגישה בין השניים ,אשר הוגדרה כמרגשת
ומעצימה ,העלו עדן וסילבי רעיונות שונים לקידום המודעות למאבק
במחלת הסרטן בתוך בתי הספר ומסגרות נוער שונות ברחבי העיר.

הקש בדלת

בנובמבר  ,2016מרכז הנוער הנחלה בשכונת נחלת יהודה בעיר ,יחד
עם המד''צים העירוניים ,יזם והפיק הפנינג בריאות שכל הכנסותיו
הועברו לאגודה למלחמה בסרטן .באירוע שכלל מרוץ ברחבי השכונה,
השתתפו קרוב ל 200-משתתפים תושבי האזור ופעילי אגף הנוער
והצעירים בעירייה .הציבור שנכח באירוע נהנה מעמדות מכירה של
אוכל בריא ודוכני יצירה.
רות אברמוביץ' ,יו"ר הסניף ,התרגשה מהמחווה והודתה לקהילה
בשכונת נחלת יהודה על ההפקה המרשימה ורוח ההתנדבות .כמוה,
גם דורון אוזן ,המשנה לראש עיריית ראשון לציון ,תושב השכונה,
שיבח את המארגנים על היוזמה.
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סניף רחובות
'הקש בדלת'

מבצע 'הקש בדלת' השנתי נפתח בעיר בברכתו של רחמים מלול,
ראש העיר רחובות ,שנפגש עם מוטי ברק הנפלא ,יו"ר הסניף ,והעביר
לו את התרומה הראשונה במבצע .ראש העיר מלול קרא לציבור
התושבים ברחובות לפתוח את דלתות הבתים לתלמידים המתרימים
ולתרום בכדי לסייע להמשך המחקר והמאבק במחלות הסרטן.

סניף רמלה
'יום ללא עישון'

גינה קהילתית

בספטמבר  ,2016כחלק משיתוף פעולה עם האגודה למלחמה בסרטן
וקואליציית הארגונים למניעת עישון ,חתמו נציגי מועצת העיר רמלה
על אמנת 'עיר נקייה מעישון' ,ביוזמת היחידה לבריאות הציבור בעיר.
החתימה על האמנה נעשתה לקראת היום הבינלאומי ללא עישון
שצוין באותו חודש בארץ ובעולם.

בפברואר  2016נטלו מתנדבי האגודה ברמלה חלק בשיתוף פעולה בין
ארגוני מתנדבים בעיר ,במסגרת הקמת גינה קהילתית עבור תשושי
נפש בבית הדר .מתנדבי האגודה בסניף רמלה נרתמו למשימה יחד
עם קבוצות נוספות בעיר כגון :יחידת איכות הסביבה בעירייה ,יחידת
ההתנדבות העירונית ,קבוצות נאמני הסביבה של רונית גולן ,תלמידי
תיכון המקיף הערבי ,עולים חדשים מאולפן עציון ,מתנדבי תכניות
מסע ואחריי ועוד .הקמת הגינה הינה יוזמה משותפת של אידית וידמן,
מתנדבת קבוצת איכות הסביבה העירונית ועו"ס תמי צמרת.

חלוקת שי בבתי חולים

בספטמבר  ,2016לכבוד ראש השנה ,מתנדבי סניף רמלה של
האגודה למלחמה בסרטן חילקו אריזות שי לחולים במחלקה
האונקולוגית ,מרכז רפואי אסף הרופא.

פעילות חנוכה במרכז הרפואי אסף הרופא

בדצמבר  ,2016לרגל חג החנוכה ,מתנדבות סניף האגודה ברמלה,
בהובלת רחל הראל ,יו"ר הסניף הנמרצת וסילבי זרביב ,רכזת הסניף
היקרה ,הגיעו לשמח חולים במרכז הרפואי אסף הרופא .המתנדבות
העניקו כובעי צמר למטופלים במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי,
במסגרת פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ואף חילקו סופגניות
לכבוד חג החנוכה.
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סניף אזורי רמת הגולן
יריד אוכל

פתיחתו של סניף האגודה למלחמה בסרטן
ברמת הגולן

ביולי  2016התקיים יריד אוכל
בקצרין ,שכל הכנסותיו קודש
לפעילות האגודה .היריד התקיים
בשיתוף פעולה בין מתנדבי
האגודה ,עמותת חינוך לפסגות
בקצרין ומרכז צעירים .במקום
הוצב דוכן הסברה לטובת ציבור
המבקרים .תומר אנג'ל ,מנהל
יחידת חינוך לפסגות ,ואביטל וייס ,רכזת התוכנית ,היו אחראים על
ארגון האירוע המוצלח.

בתחילת  2017החל את פעילותו סניף האגודה למלחמה בסרטן ברמת
הגולן .הסניף החדש הוקם בשיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן
ושתי המועצות בגולן ,בשל הצורך ההולך וגובר במתן מענה וסיוע
לאוכלוסיות של חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם באזור.
סניף רמת הגולן ,בהובלתה של מיכל נאור ,יו"ר הסניף הנמרצת ,יקיים
קבוצות תמיכה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם בהנחיית
אנשי מקצוע מתחום הפסיכו-אונקולוגיה ,חוגים חווייתיים ,וסדנאות
ופעילויות בהיבטים של גוף ונפש .בנוסף ,יופעל במקום מרכז מידע
שבו יוכלו התושבים לקבל חוברות הסברה וחומרים נוספים של
האגודה למלחמה בסרטן.
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סניף רמת השרון
יום בריאות

בפגישה שהתקיימה טרם המבצע ,הציג גיא את התוכנה ,אשר
מאפשרת שיבוץ ממוחשב של הנערים והנערות המתרימים ברמת
השרון בצורה אופטימאלית ,כך שיידרשו ללכת מרחק קטן ככל הניתן
תוך כיסוי מלא של העיר.
במבצע 'הקש בדלת' השנה נעשה לראשונה שימוש בתוכנה .בהמשך
הדרך ,תיבחן האפשרות להרחיב את שיתוף הפעולה והפרויקט
לטובת צרכים נוספים של האגודה גם ברמה הארצית.
יונתן קרני ,לשעבר מנהל הסניפים באגודה ,יחד עם מירי ראודניץ',
העניקו לגיא ולבית ספרו תעודות הוקרה מטעם האגודה על הפרויקט
המיוחד.

באפריל  2016נערך יום בריאות בבסיס גלילות .מתנדבות סניף
האגודה למלחמה בסרטן ברמת השרון העמידו דוכן הסברה במקום
לצד כתשעה דוכנים הסברה נוספים בנושאי בריאות .מתנדבות
הסניף חשפו את פעילויות האגודה וחילקו עלונים וחומרי הסברה
לציבור שנכח במקום האירוע.

'הקש בדלת'

באוקטובר  2016התייצבו מאות מתלמידי
שכבת ח' מחטיבות הביניים קלמן ועלומים
למבצע ההתרמה השנתי 'הקש בדלת'
של האגודה למלחמה בסרטן .במהלך
המבצע ,גייסו התלמידים תרומות בכל
רחבי העיר .קודם לכן ,הגיעו התלמידים,
יחד עם נציגי סניף האגודה המקומי,
ללשכתו של אבי גרובר ,ראש עיריית
רמת השרון ,שהעניק את התרומה
הראשונה למבצע מטעם העירייה.

סניף רמת גן

תוכנה ייחודית לשיבוץ מתנדבים ברחבי העיר

פעילות הסניף

גיא ברנס ,תלמיד כיתה יב' בתיכון רוטברג בעיר ,החליט לשלב בין
פרויקט הגמר במגמת הנדסת תוכנה לבין פרויקט הבגרות החברתית,
ולסייע למתנדבי סניף רמת השרון של האגודה למלחמה בסרטן,
בייעול מבצע 'הקש בדלת' בעיר .גיא ,בליווי צמוד של מורה המגמה
ענבר מור ,נפגש בשנה האחרונה מספר פעמים עם מירי ראודניץ' ,יו"ר
הסניף הנמרצת של רמת השרון ,ולמד על מאפייני שיבוץ התלמידים
במבצע ההתרמה השנתי בעיר ,שנעשה עד כה באופן ידני.

טובה בר ,רכזת סניף רמת גן הנפלאה ממשיכה לפעול
במרץ רב ובמסירות למען פעילות האגודה בעיר .מתנדבות
הסניף יחד עם טובה ,מאיישות דוכני הסברה רבים באזור
הערים רמת גן ותל אביב.
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סניף רעננה
'הקש בדלת'

ערב מבצע 'הקש בדלת' ,הגיעו נציגי האגודה למלחמה בסרטן
ללשכתו של זאב בילסקי ,,ראש העיר רעננה ,למפגש פתיחת
המבצע ,שם קיבלו תרומה בסה"כ  ₪ 5,000לפעילות האגודה .בין
המשתתפים בטקס :עו"ד סימה פרי ,מ"מ ראש העיר ,אורה שני ,,יו"ר
סניף האגודה ברעננה ,רחל גולדווג,
לשעבר מנהלת מחלקת סניפים
באגודה ,ילי קרליך ,,רכז הסניף,
יאיר שני ,,אחראי קופות ואישים
נוספים.
השנה נטלו חלק במבצע
ההתרמה ,מאות חניכים משבטי
הדר ואופק מצופי רעננה.
עיריית רעננה התגייסה ותלתה
ברחבי העיר שלטי חוצות
לקראת 'הקש בדלת'.

סניף תל אביב
ביקורים בבתי חולים

נציגי סניף האגודה למלחמה בסרטן
בתל אביב ,מגיעים לאורך השנה
ליחידה לאשפוז אונקולוגי במרכז
הרפואי איכילוב ,ת"א ,במטרה לשמח
את המטופלים במחלקה .בכל ביקור,
מקפידים המתנדבים להביא כיבוד קל
עבור החולים בכדי להעלות חיוך על
פניהם .באחד מהביקורים שהתקיים
בימי החורף ,מתנדבי האגודה אף
חילקו כובעי צמר וצעיפים לחולים
במסגרת פרויקט 'עוטפים בחום את
חולי הסרטן'.
במרץ  ,2016לכבוד חג הפורים ,יונית מגנזי ושוש שוורץ הצטרפו
לשתיים מהמתנדבות המסורות של האגודה באיכילוב  -אירמה
ולילי ,ויחדיו חילקו אוזני המן ושרשראות צבעוניות לחולים.

כמו כן ,חלוקת כריכים ,מאפים ושתייה לחולים ולבני משפחתם במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי נמשכת במלוא המרץ.
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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 מעת לעת 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 :

קבוצות תמיכה ,מידע ותרפיה

'מחלימים לחיים בריאים'® בנגב

במסגרת פעילות 'מחלימים לחיים בריאים' נערכו בחודשים מרץ-
אפריל  2016מפגשים עם נשים מחלימות וחולות סרטן מהעיירה
רהט שבדרום .המשתתפות נחשפו למגוון נושאים שהועברו ע"י
נשות מקצוע כגון :התמודדות רגשית-חברתית ,זוגיות בזמן הטיפול
וחזרה לשגרה ,התמודדות עם תופעות הלוואי בעקבות הטיפול
ו'צעדים לאיכות חיים'® .הרצו בהתנדבות :יסמין אלהוזייל ,מכון
אונקולוגי ,מרכז רפואי סורוקה ,מלאק אלעוברה ,אחות אונקולוגית,
קופת חולים כללית ,זהייה קאדרי ,מכון פיזיותרפיה ,קופת חולים
כללית ואימאן אלצאנע ,דיאטנית ,קופת חולים כללית.
מדובר בקבוצה הראשונה מהחברה הערבית שהוקמה בדרום.
הנשים שנכחו במפגשים אלו הביעו את שמחתן על היוזמה ואמרו כי
הסדנאות עזרו להן וכי ישמחו להשתתף בפרויקטים מסוג זה בעתיד.
המפגשים התקיימו בעמותת תמקין ברהט אשר אירחה את הקבוצה
במקום ללא תשלום ,ושמחה על שיתוף הפעולה.
®

פרויקט 'להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר'® בנגב

באפריל  2016התקיימה במשרדי
האגודה למלחמה בסרטן בבאר שבע,
סדנת איפור וטיפוח במסגרת הפרויקט
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® של
האגודה למלחמה בסרטן .הנשים הגיעו
מהכפרים הבדואים השונים בהדרכתן
בהתנדבות של מאפרות איל מקיאג'.
במהלך האירוע ,לכל אישה הוענק שי,
באדיבות חברת איל מקיאג'.
בנוסף ,התקיימה שיחת הדרכה ושיתוף
רגשי להתמודדות בזמן המחלה ואחריה
על ידי מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית
דרום ,והייג'ר אבו שארב ,רכזת המגזר
הערבי בדרום.

פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® בסניף סכנין

לאורך השנה ,בכל יום שבת ,מתקיימת בסניף סכנין של האגודה
פעילות במסגרת הפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר' .הפעילות
נערכת בסיוע תאופיק חלאילה ,יו"ר סניף סכנין.

קבוצות תמיכה

ברמת הגולן התקיימו שתי קבוצת תמיכה ,לגברים ולנשים ,בהנחיית
עו"ס ח'יזראן ספדי .הקבוצות מיועדות לתושבי הכפרים הערביים
ברמת הגולן המתמודדים עם מחלת הסרטן .הפעילות התקיימה
בשיתוף מחלקות הרווחה המקומיות.
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ימי עיון ,טיולים ואירועים

הדרכה על פעילויות האגודה ואורח חיים בריא

ביולי  2016התבצעה הדרכה לקבוצת נשים בקופת חולים ,מועצה
מקומית לקיה .בהדרכה ,אשר כללה הרצאה על אורח חיים בריא
ורקע על פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית נכחו
כ 20-נשים .הנשים אשר שאלו שאלות רבות במהלך האירוע ,התפעלו
ממגוון פעילויות האגודה וביקשו פרטים ומידע נוסף .יום העיון נערך
בשיתוף באדרה זריק ,מקדמת בריאות ,מחוז דרום ,הודא אלצאנע,
אחות בקופת חולים לקיה ,והייג'ר אבו שארב ,רכזת פעילות האגודה
בחברה הערבית בדרום.

טיול להר החרמון

בפברואר  2016נערך טיול בהשתתפות חולים ,מחלימים ,בני
משפחותיהם ומתנדבי האגודה בחברה הערבית בהר החרמון.

יום עיון בנושא סרטן שד לחולים ולמחלימים

באוקטובר  2016התקיים בנצרת יום עיון בנושא סרטן השד המיועד
לחולים ולמחלימים .יום העיון אורגן ע"י פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
החברה הערבית באגודה .הרצו באירוע :עו"ס אריאלה ליטביץ-שרמן,
ד"ר יוסף סמיח ,ד"ר רשא חורי ,ד"ר בות'יינה נכד עבוד ,פרופ' פואד עאזם,
ד"ר סאלם בלאן ,עו"ס אלאא חכרוש עיסא וסוהיר סרייה.

יום בריאות בכפר חורה

במרץ  2016התקיים יום בריאות בכפר חורה ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
מחלקת הרווחה במועצה המקומית חורה ועמותת סידרה .מטרתו
של יום הבריאות הייתה להעלות את המודעות של הנשים בחורה
לאורח חיים בריא ,ולחשוף אותן לפעילותה של האגודה.
ד"ר מחמד אלנבארי ,מסר דברי ברכה בפתיחתו של האירוע והדגיש
את חשיבות הבריאות וחשיבות הידע של הנשים .שחדה ג'בור ,מנהל
מחלקת הרווחה בחורה ,הדגיש את חשיבות היום ואת תפקידן החיוני
והחשוב של הנשים לקידום הבריאות.
המשתתפות נהנו מהרצאה בנושא אורח חיים בריא וקיבלו סקירה על
פעילות האגודה למלחמה בסרטן .הרצו בהתנדבות :הייג'ר אבו שארב,
רכזת פעילות החברה הערבית באזור הדרום ואמל אלנסאסרה,
מנהלת עמותת סידרה.

אירועי גיוס תרומות בבתי ספר

במהלך השנה ,נערכו מספר אירועי גיוס תרומות בבתי ספר .בבית
הספר היסודי 'שבלי' ,במועצה המקומית שבלי ,קיימו התלמידים בזאר
תרומות ,כאשר בסופו הועברו למעלה מ ₪ 10,000-תרומה למען
פעילות האגודה .גם בבית הספר 'מג'אר' שבמועצה מקומית מע'אר
התקיים השנה בזאר התרמה מוצלח אותו פקדו עשרות תושבים
שתרמו ברוחב לב למען המאבק בסרטן.
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'הקש בדלת' בחברה הערבית
טקס סיכום הקש בדלת ה 55-ברהט

במרץ  2016נערך ברהט טקס עירוני לסיכום מבצע 'הקש בדלת'
ה .55-הטקס התקיים במתנ"ס המקומי ,בהשתתפות נציגי  12בתי
ספר שהשתתפו ביום ההתרמה .בין המברכים :ד"ר עאמר אלהוזייל,
סגן ראש העיר והממונה על החינוך ,עטיה אבו טאהא ,מפקח אזורי
ממשרד החינוך ,פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בחברה הערבית ,ויונתן קרני ,לשעבר מנהל הסניפים באגודה .הנחתה
את הטקס הודא אבו סוויסה ,רכזת מבצע 'הקש בדלת' ברהט.
בשנת  2015סכום התרומות שגייסו התלמידים הוכפל מ₪ 20,000-
לכ.₪ 40,000-
נציגי בתי הספר עלו לבמה במהלך הטקס על מנת לקבל תעודות
הוקרה ,כאשר בתי הספר אלזהרא ודאר אלקלם קיבלו תעודות
הצטיינות על פועלם במבצע.
לקראת סיום ,השחקן סהל אלדבסאן העלה חלק מהצגה העוסקת
בנזקי עישון בכלל ונרגילה בפרט.

פתיחת מבצע 'הקש בדלת' ה56-

באוקטובר  2016יצא לדרך מבצע 'הקש בדלת' ה 56 -של
האגודה למלחמה בסרטן.
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית ,ציין כי אלפי
תלמידים מהחברה הערבית ,ייטלו חלק במבצע גיוס התרומות

חטיבת ביניים בוקעאתא – רמת הגולן

בית הספר אלסאלאם – מג'ד אל כרום

בית הספר ג'ת – המשולש

בית הספר 'אבן סינא' – רמלה

בית הספר 'אחווה' – יפו
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הארצי למלחמה בסרטן ,בפיקוח משרד החינוך ובתיאום עם הנהלות
בתי הספר.
במבצע 'הקש בדלת' ה 56-השתתפו מספר בתי ספר מהחברה
הערבית ,כאשר לקראת המבצע התקיימה הכנה בבתי הספר,

7.11.16

שכללה הרצאות בנושא אורח חיים בריא ותדרוך התלמידים
לקראת ההתרמה.

סיכום הקש בדלת
הנערות ,הוריהן והצוותים של בתים חמים ,סיכמו את היום
כמשמעותי מאוד .אפשר לציין שבחלק מהמקרים נגמרו פנקסי
התרומות.
ברצוני להודות למר פאתן ג'טאס מנהל העמותה ולצוות
המדריכים/ות על העבודה המקצועית ,החיבור לעולם הנערות
וההצלחה במשימה .בנוסף לכך ,תודה לרכזת למיס עבד אלקאדר,
על התיווך בינינו לבין האגודה למלחמה בסרטן.
תודה נוספת לצוותים של בתים חמים בהובלת הרכזות ,על
הגמישות והתגייסות למשימה הזאת.
תודה ענקית לנערות שלנו ,הנערות המובילות עם המון כוחות
וערכים ,ישר כוח.

שלום רב,
חודש אוקטובר היה חודש עוצמתי ומלא פעילויות באשכול
בתים חמים.
מבצע 'הקש בדלת' של האגודה למלחמה בסרטן ממשיך
והפעם בבתים החמים.
בבתים חמים ביישובים מג'ד אל כרום ,בועינה ,נוג'ידאת ,אום אל
פאחם ,עראבה וטמרה ,הועברו הרצאות מניעה בנושא מחלות
הסרטן )הסבר אודות המחלה ,הגורמים למחלה ,מניעה ,אבחון
מוקדם וטיפול( ובחלקם הנערות והצוות החליטו להשתתף
במבצע 'הקש בדלת' .בתאריך  31.10.16הם התגייסו למשימה
והחליטו שהן יוצאות לקהילה.

בברכה,
חנאן שחאדה
מנהלת אשכול בתים חמים,
עמותת 'יעדים לצפון'

ערך ההתנדבות הינו ערך חשוב מאוד בחיים שלנו ,והינו תחום
ליבה מרכזי באשכול בתים חמים .הנערות חזרו מיום ההתרמה
מלאות כוח ,אנושיות ,חמלה ובעיקר עם חשיבה איך לעולל
שינוי חברתי.
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סניפים

חלוקת תעודות הוקרה בחטיבת ביניים
אלמותנבי בטמרה
בחטיבת הביניים אלמונתבי בטמרה חולקו
תעודות הוקרה ל 35-תלמידי כיתה ז' אשר
נטלו חלק במבצע 'הקש בדלת' בעיר.

פעילויות וימי כיף למען הקהילה

הדרום ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה .בתחילתו של היום,
נהנו הילדים מפעילות עם קוסם שערך להם מופע קסמים ייחודי.
לאחר מכן ,ערכו הילדים סיור מודרך בפארק קרסו ונהנו מפעילויות
בכל המתקנים יחד עם מדריכה דוברת השפה הערבית .בסוף היום,
 24הילדים המשתתפים התכבדו בארוחה קלה ומתנה.

יום כיף בפארק קרסו למדע

במרץ  2016נערך בפארק קרסו למדע יום כיף המיועד לילדים
במשפחות בהן ילד/הורה מתמודד עם מחלת הסרטן .הילדים קיבלו
סיור מודרך בפארק ופעילות חופשית בכל מתקניו .בנוסף ,נהנו
הילדים מכיבוד ומתנות אשר נתרמו על ידי גופים שונים ומפעילות
חווייתית עם הליצן דו די דו.

סייעו בהצלחת יום הכיף :אפרת ,נציגת פארק קרסו ומתנדבות
רהט בלדיֿ ,ממרכז הצעירים רהט אשר דאגו למערך ההסעות למקום,
חלוקת מתנות ,כיבוד והשתתפות בפעילויות הפארק .ההסעות ליום
הכיף נתרמו על ידי חברות הטיולים :מטיילי להב ,ו-א.ח.ס.ן.

ההסעות ליום הכיף בפארק נתרמו על ידי חברת מטיילי להב .יום הכיף
התקיים בסיוען של יעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע  ,מירי מור יוסף,
עו"ס מחוזית דרום ,הייג'ר אבו שארב ,רכזת החברה הערבית בדרום
והמתנדבות סברין אלעטאונה ומלכה אבו גאמע.

חלוקת מתנות לילדים בסורוקה לכבוד חג הקורבן
בספטמבר  2016הגיעו נציגות האגודה יחד עם מתנדבות הפרויקט
רהט בלדי למחלקות השונות במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע,
שם חילקו מתנות לילדים לכבוד חג הקורבן .בין המתנדבות שנכחו
במקום :נסרין אלאפיניש ,יסמין אלגבור ומרווה אבוסיאם.

יום כיף לכבוד חג העיד אל פיטר

ביולי  2016נערך בפארק קרסו למדע יום כיף המיועד לילדים ערבים-
בדואים ממשפחות בהן ילד /הורה המתמודד עם מחלת הסרטן .יום
הכיף נערך ביוזמת הייג'ר אבו שארב ,רכזת החברה ערבית באזור
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השתתפות בכנסים ,ימי בריאות ,אירועים ופעילויות
הסברה ברחבי הארץ

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

ימי עיון והכשרות למדריכים ולמתנדבים של
האגודה למלחמה בסרטן

• במאי  2016מירה פקר ,מתנדבת בסניף ירושלים ,העבירה הרצאה
בנושא 'בריאות השד' באגודת החירשים ,סניף ירושלים.
• ביולי  2016רונית אברהם העניקה הרצאה בנושא 'מודעות לאורח
חיים בריא' בהוסטל היסמין ,באר יעקב.
• במהלך  ,2016ד"ר אביטל פאטו בן ארי ) ,(EdDמקדמת הבריאות
של האגודה למלחמה בסרטן ,הרצתה במספר גופים וחברותHP :
רעננה ,קופת חולים מאוחדת ,סטארהום רעננה HP ,נתניה ,מכון טל
)בפני סטודנטיות לסיעוד( ,עיריית נתניה GE ,טירת הכרמל ועוד.
לכבוד:
הגברת תמר פינקלשטיין
צפון של האגודה למלחמה בסרטן
מנהלת מחוז
והגברת אביטל פאטו בן ארי
אות של האגודה למלחמה בסרטן
מקדמת הברי
הנדון:
הרצאות

כם בשמש'® ו'נזקי העישון' בכיתות
'ח

בבית ספר 'נרקיסים' קרית טבעון
א'-ו'
הרצאות שהתקיימו בבית ספרינו

דות למירב פרומר-מנטש על ה
ברצוננו להו
בשלושת השבועות האחרונים.
התאם לפעילויות הבית ספריות.
שות רבה בקביעת המועדים ,ב
מירב גילתה גמי
ומלמדות .הילדים שיתפו פעולה,
דיווחו כי ההרצאות היו מעניינות
נוסף ,המחנכות
תה בסבלנות ובמקצועיות רבה.
שאלו שאלות ומירב ענ
החשובה הן מבחינה חינוכית
פה תודתנו וברכתנו על העשייה
שלוחה לכם מ
והן מבחינה בריאותית.
בברכה,
עדי רכזת חברתית,
שם מנהלת בית הספר והצוות.
ב
ביה"ס 'נרקיסים' -

בית חינוך הומניסטי ,קרית-טבעון
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לאורך השנה מתקיימים ימי הדרכה מרוכזים בפריסה ארצית למדריכי
ההסברה של האגודה ,בארגונה של ד"ר אביטל פאטו בן-ארי ),(EdD
מקדמת הבריאות באגודה למלחמה בסרטן:
• במהלך השנה ,הכשירה האגודה מדריכי הסברה חדשים מכל
קצוות הארץ שישמשו כמרצים בתחום הבריאות בבתי הספר
ברחבי המדינה ,כולל גם בשפה הערבית .המדריכים העבירו
הרצאות בנושאים שונים כגון' :סכנות עישון'' ,חכם בשמש'®
ו'אורח חיים בריא' .בהשתלמות שהתקיימה לאחרונה במטה
האגודה למלחמה בסרטן ,הרצו בפני המדריכים החדשים
מיטב המומחים בתחומים השונים .השנה הושם דגש על
התאמת המסרים לילדי דור ה Z-הסלולארי המאופיין ביכולתו
לקלוט ולעבד מידע חזותי במהירות .ההרצאות של מדריכי
האגודה למלחמה בסרטן ,הועברו במהלך השנה כשיעורי
העשרה ,בבתי ספר היסודיים ,החטיבות והתיכונים ,מדן ועד
אילת ,ללא תשלום ,כמו כל שאר הפעילויות והשירותים של
האגודה.
חומרי ההסברה שמפיקה האגודה ומותאמים לגילאי התלמידים,
ליוו את ההרצאות ונשלחו לבתי הספר עם הזמנתן .המדריכים
החדשים שהוכשרו השנה יצטרפו לעשרות מדריכי הסברה
שכבר פועלים בשטח ובמשך שנים מטמיעים מסרים בקרב
תלמידי בתי הספר והגנים בנושאי 'חכם בשמש'®' ,סכנות עישון
 סיגריות/נרגילה' ו'חשיבות אורח חיים בריא'.• במאי  2016התקיים יום הכשרה בנושא 'חכם בשמש'® למדריכים
חדשים באילת.
מלבד ימי ההכשרה ,המדריכים מתעדכנים לאורך השנה 'און-ליין',
באמצעות מידעון )ניוזלטר( אינטרנטי הנשלח אליהם אחת לחודש
לערך ,במטרה ליידע אותם בחידושים ועדכונים בתחומי ההסברה
של האגודה למלחמה בסרטן ובנושאים מנהליים שונים .מצגות
ההסברה מתעדכנות בקביעות ,ובהתאם לצורך מתורגמות גם
לשפות השונות.
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חוברות הסברה

ב"ה
בו
לכ ד האגודה ל

מחלקת הסברה וקידום בריאות עדכנה יותר מ 50-חוברות ועלונים
בשנת  ,2016וכן הוציאה חוברות חדשות ,בהן:
• סרטן שד גרורתי  -חוברת חדשה המרכזת את המידע העדכני
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• חיי אישות וזוגיות – מדריך לאישה הדתית שחלתה בסרטן ולבעלה -
התרגש
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תי לעיין בחוברת.
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• הסיכוי שבסיכון – חשיבות הבירור הגנטי עבור גברים לתסמונת
תחושה ש
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שד ושחלה תורשתית ומחלות אחרות – גם גברים יכולים להיות
צורה רגישה
עליי
לציין שאני עצמי
אי
ש
ה
נשאים של מוטציות בגנים  BRCA1/2ולהוריש אותן לילדיהם.
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ל
חוברת חדשה ,באדיבות תוכנית 'הסיכוי שבסיכון'.
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• מניעה ואבחון מוקדם של סרטן המעי הגס – חוברת מעודכנת על
תי לראות שג
אישית,
ם ליוויה כסלו ,ש
הייתה שותפה פ
ע
יל
ה
לכ
תי
ב
חשיבות דרכי המניעה וחשיבות ביצוע בדיקות אבחון מוקדם.
ת
אותה אני מכירה
מו
החוברת.
דה לכם מאוד.
ראיתי ש
• חוברות קרינה – עודכנו חוברות קרינה לאגן ,לראש-צוואר,
החוברת לגבר ב
דרך וזה משמח.
למוח ,לשד ולריאה ובית החזה.
• כל מה שרצית לדעת על גנטיקה וסרטן – חוברת מעודכנת
ומקיפה על תסמונות סרטן תורשתיות ועל הקשר בין מחלות
בתודה,
ובהצלחה רבה.
הסרטן לגנטיקה .הופקה באדיבות חברת אונקוטסט-טבע.
מלחמה בסרטן

מערך המידע
מרכז המידע

במהלך השנה ,מוקד ה'טלמידע'® ומרכז המידע החלו להזין את
כלל השיחות שנערכו עם הפונים למוקד אל תוכנת הסיילספורס,
המאפשרת לכמת את הנתונים ולהוציא דו''חות פילוח נתונים.

במרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן ,בראשותה של מירב דמארי,
עובדות 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.

ה'טלמידע'

הדרכות מקצועיות

• ביולי  2016התקיימה הדרכת תוכנה לכל מתנדבי ה'טלמידע'®,
אשר לקחו חלק פעיל ולמדו מקרוב את רזי תוכנת הסיילספורס
ואת השימוש בה .הדרכת התוכנה הועברה על ידי רביטל פרקר,
מידענית ,מרכז המידע של האגודה המלחמה בסרטן.

®

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.
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אתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן -

• בדצמבר  2016נערך יום עיון בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,שבמסגרתו בוצעה הכשרה מקצועית למתנדבי
ה'טלמידע'®.
יום העיון נפתח בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן,
ונורית צין ,מנהלת מוקד ה'טלמידע'® .בהמשך הועברה הרצאה
על ידי מירב דמארי ,מנהלת מרכז המידע ,אשר התמקדה בפילוח
נתונים של פניות מתוכנת ה'סיילספורס'.
בנוסף ,הועברה פעילות על ידי עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה ודנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה.
לקראת סיום ,הועברה הרצאה בנושא 'רפואה משלימה וסרטן' ע"י
פרופ' עופר כספי ,מנהל רפואה משולבת ,מרכז רפואי רבין-בילינסון.

www.cancer.org.il
אתר האינטרנט של האגודה מתעדכן בכל יום ומעניק לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם מידע נרחב ומהימן בכל הנוגע למחלות
הסרטן השונות ,לדרכי הטיפול והשיקום ולשמירה על איכות חיים
בזמן המחלה ולאחריה .האתר מספק לציבור הרחב מידע על הדרכים
להפחתת הסיכון לחלות בסרטן ולשמירה על אורח חיים בריא ,וכן
מידע על בדיקות לאבחון מוקדם.
כמו כן ,האתר מנגיש לגולשים מידע על פעילויות במטה
®
האגודה למלחמה בסרטן ,בסניפים ובמרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'
ברחבי הארץ .כיום ניתן להירשם באתר האגודה לפעילויות שונות
ולימי עיון ,או לבקש מידע מגורמים שונים – 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 ,שעודכן ושודרג השנה ,מידע על ימי
עיון ,הודעות הדוברת ,עמוד יצירת קשר עם מתנדבי ארגון בעלי סטומה
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.
מסיכום הפעילות השנתית של האגודה למלחמה בסרטן ברשת
בשנת  ,2016עולה כי האתר זכה לכ 124,000-כניסות בממוצע
לחודש )עליה של  13%לעומת השנה הקודמת( – ומהן 72,000
כניסות של משתמשים ייחודיים בממוצע לחודש – עלייה של 11%
לעומת השנה הקודמת.
האגודה למלחמה בסרטן שוקדת כיום על שדרוג אתר האינטרנט.
באתר המשודרג יושם דגש על חוויית המשתמש ,הוא יותאם לשימוש
נוח בכל סוגי הפלטפורמות )מחשבים נייחים ,טלפונים חכמים
וטאבלטים( ויהיה נגיש לבעלי מוגבלויות .כמו כן ,האתר יעבור שינוי
עיצובי ויאפשר חיפוש מתקדם.

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.

עמוד האגודה בפייסבוק:
'האגודה למלחמה בסרטן – לחיים בריאים'

בעמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן מתקיימת פעילות
ענפה ,ועד חודש דצמבר  2016הצטרפו אל העמוד קרוב ל60,000-
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•
•

עוקבים .העמוד משמש במה למסרי האגודה ,לקידום אירועיה ,למתן
מידע ולמענה על שאלות הגולשים .כמו כן ,העמוד סייע לקדם ברשת
פרויקטים של האגודה ,כמו לדוגמה פרויקט התמיכה הבינלאומי
.Relay For Life

•

שיתופי פעולה ברשתות החברתיות

•
•
•

• האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם  - Belongחברה
המעניקה פתרון אפליקטיבי חדשני ,מותאם אישית ,לניהול יעיל
יותר של ההתמודדות לחולים ובני משפחותיהם .במסגרת שיתוף
הפעולה ,לאגודה אזור ייעודי באפליקציה בו מנוהל קשר ישיר
בינה לבין משתמשי האפליקציה ובינם לבין עצמם תחת השם:
'האגודה למלחמה בסרטן  .'1-800האזור מנוהל על ידי האגודה
ונותן מענה לשאלות חולים באמצעות צ'טים ,פוסטים והפניה
לאתר הרשמי של האגודה למלחמה בסרטן .כמו כן ,הוקם לוח
מודעות וירטואלי פומבי בשם' :אירועי האגודה למלחמה בסרטן',
ובו מתעדכנים אירועים ופעילויות של האגודה לטובת החולים.
• 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
בא לידי ביטוי בפעילויות משותפות כשהאגודה מעניקה את המידע
המקצועי וקבוצות התמיכה לחולות ולמחלימות מסרטן השד.

•
•
•
•
•
•
•

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 ד"ר אהרון פופובצר,
פרופ' אילנה דואק 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 ד"ר רינת ירושלמי ,ד"ר תניר אלוייס
ופרופ' אייל וינקלר.
פורום תזונה למתמודדים ולמחלימים מסרטן ,בניהולה של
לימור בן חיים.
פורום תמיכה לחולי סרטן ובני משפחה ומידע על זכויות ושירותים,
בניהולה של עו"ס אורית שפירא.

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

פורומים מקוונים

מערך פורומים לקהל הרחב באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן
הכולל  18פורומים 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 בחולי סרטן  -התמודדות עם תופעות הלוואי
בעקבות הטיפולים .בניהולה של ד"ר אורה רוזנגרטן.
• פורום ממאירויות המטולוגיות ,בניהולה של פרופ' דינה בן-יהודה.
• פורום כירורגיה של סרטן ושט ,קיבה ומערכת העיכול ,בניהולו של
פרופ' חנוך קשתן.

בנוסף לפורומים המוזכרים לעיל ,פועל באתר האינטרנט פורום
סגור למדריכי ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן ,בניהולה
של ד"ר אביטל פאטו-בן ארי ) ,(EdDמקדמת הבריאות של האגודה.
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שיתופי פעולה

שיתופי פעולה
מחלקת שיתופי פעולה וגיוס משאבים ,מקיימת לאורך השנה פעילויות חווייתיות ואירועים לגיוס תרומות ,בנוסף לשיתופי פעולה
עם חברות וארגונים .את הפעילות מרכזת שני שהם ,מנהלת המחלקה.

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

באירוע השתתפו כ 240-נשים ,שהגיעו מכל קצוות הארץ .האירוע
החל בהתכנסות חגיגית שכללה תערוכת ציורים פרי מכחולם של
חולים ומחלימים מסרטן ,המשתתפים בחוגי הציור של 'חזקים ביחד'®,
מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן ,מכירת תכשיטים,
אקססוריז ואביזרי עיצוב ונוי לבית וארוחת ערב קלילה.

בפברואר  2016התקיים באשכול הפיס 'אהל-שם' ברמת גן ,אירוע
'אחותי בוורוד'  -ערב נשים מרגש וחווייתי שכל הכנסותיו קודש
להעלאת המודעות למאבק בסרטן השד ולקידום בריאות האישה.

תכנית הערב נפתחה בדברי ברכה של שני שהם ,מנהלת מחלקת
שיתופי פעולה ,שהציגה את פעילות האגודה למען נשים והמאבק
בסרטן השד .בהמשך ,הועברה הרצאה חווייתית בשם 'Keep calm
 'let's talk about sexעל ידי לנה קורץ-אלמוג ,יועצת המיניות
של האגודה.
התכנית האמנותית כללה מופע סטנד אפ של השחקנית
והסטנדאפיסטית רותם אבוהב ,והופעה סוחפת של ההרכב
המוזיקלי 'האחים צנחני' שהרקידו את הקהל.
כל אחת מהמשתתפות באירוע קיבלה במתנה תיק איפור ובו מוצרי
טיפוח מתנת חברת .Mediline
'אחותי בוורוד' אורגן באמצעות והודות לתרומות מכלל ספקי המזון,
המעצבים והאומנים שהופיעו בו .מאות הנשים שנכחו בערב סיכמו
את האירוע כמרגש ומעצים.

צילום :ג'ני זעירא
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קבוצת הריצה 'ביחד  -רצים למען המאבק בסרטן' של
האגודה למלחמה בסרטן ,במסגרת מרתון ירושלים

פורים  – 2016מכירת משלוחי מנות
למימון פעילות האגודה

במרץ  2016נערך מרתון 'ווינר' ירושלים ,בו האגודה למלחמה בסרטן
לוקחת חלק פעיל מזה שש שנים ,באדיבות בנק מזרחי טפחות .קבוצת
הריצה של האגודה מנתה השנה כ 520-רצים ורצות ,מכלל הגילים
ובכל מקצי המרוץ והורכבה מעובדי מזרחי-טפחות ,חולים ומחלימים
מסרטן ובני משפחותיהם והציבור הרחב שבחרו להצטרף לקבוצה ולרוץ
יחד עם האגודה – למען העלאת המודעות לחשיבות פעילות האגודה
וגיוס תרומות לקידום המאבק בסרטן .השנה ,לקראת המירוץ ,שיתפו
הרצים את פעילותם ברשתות החברתיות וקראו לגולשים נוספים
לחבור אליהם ,לתרום ולהירתם למען החולים ונגד המחלה .כחלק
מהכבוד הניתן לאגודה למלחמה בסרטן ,משה וידמן ,יו"ר דירקטוריון
בנק מזרחי טפחות ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,הזניקו
את משתתפי מקצה החמישה ק"מ .שני שהם ,מנהלת מחלקת שיתופי
פעולה ,ועדנה אולבסקי-פלג ,לשעבר דוברת האגודה ,העניקו את
הגביעים לזוכי המרתון הבינלאומיים במקצה הנשים והגברים .קבוצת
הריצה של האגודה הינה באדיבות ובשיתוף בנק מזרחי טפחות,
בהובלת משה גוטמן וצביה לרר מהמערך לקשרי קהילה בבנק.

במרץ  ,2016לרגל חג הפורים ,יזמו השנה לראשונה מחלקת שיתופי
פעולה ומחלקת סניפים באגודה למלחמה בסרטן ,פרויקט של מכירת
משלוחי מנות ,כתרומה לפעילות האגודה .המארזים שמותגו בלוגו
האגודה למלחמה בסרטן מולאו במגוון חטיפים בריאים .חלק נכבד
מתכולת המארזים נתרם באדיבותו של
צבי ציטרון ,עובד האגודה למלחמה בסרטן,
לזכרו של בנו ,מתן דוד ז"ל ,שנפטר ממחלת
הסרטן .על מלאכת האריזה שקדו חניכי
קורס צוערים של שירות בתי הסוהר ,שהגיעו
לסייע בהתנדבות והכינו כ 3,200-מארזי
משלוחי מנות .המארזים נמכרו למגוון
חברות במשק הישראלי ,בתי ספר וגני
ילדים שנהנו מהחוויה המתוקה שמשלבת
תרומה לפעילות האגודה.
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אירוע 'האח הגדול' – עומרי בן נתן וקסניה טרנטול

מסלול משפחות  -נחל שופט

באפריל  2016עומרי בן נתן וקסניה טרנטול ,מדיירי תוכנית 'האח
הגדול'  ,2016חגגו עם מעריציהם את סיום התוכנית ואת היציאה
מבית 'האח הגדול' לאחר שהייתם הממושכת בו .במסגרת האירוע
שערכו ,ביקשו בני הזוג מקהל המעריצים לתרום עבור פעילותה
הענפה של האגודה למלחמה בסרטן.

באפריל  ,2016בתחילת חול המועד פסח ,קיימה האגודה למלחמה בסרטן
טיול בחיק הטבע במסלול יפיפה ,נעים ונוח להליכה ,מותאם ומונגש
למשפחות עם ילדים .המסלול עבר לאורכו של נחל שופט ,באזור
רמת מנשה ,שבו זורמים מים כל השנה.
הטיול נערך בשני מסלולים לבחירה :מסלול קצר שאורכו  1.5ק"מ,
ומסלול ארוך יותר שנמשך לאורך  5ק"מ.
בתום ההליכה התקיים הפנינג ססגוני ,שכלל פינות יצירה לילדים
ומופע לכל המשפחה – 'עולמו של קוצ'י' ,שכלל במה פעילה ,קריוקי
קידס ,משחקי טריוויה ומופע סטנד-אפ לקטנים ולגדולים.
האירוע התקיים באדיבות בנק מזרחי-טפחות ,בשיתוף קק"ל ובסיוע
מתנדבי מחוז הצפון ,בהובלתה של עליזה שולצר ,לשעבר מנהלת
סניפי הצפון ,ויחידת הנוער קריית מוצקין.

ערב להעלאת מודעות למאבק בסרטן השד

ביוני  2016התקיים ערב להעלאת המודעות למאבק בסרטן השד
הגרורתי ,אליו הוזמנו רופאות אונקולוגיות המתמחות בסרטן השד,
חברות וידידות האגודה ,ומתנדבות 'יד להחלמה'® ,המעניקות תמיכה
לחולות בסרטן השד .באירוע שהתקיים בסינמטק תל אביב ,הוקרן
הסרט המרגש ' 'MA MAבכיכובה של זוכת האוסקר השחקנית
פנלופה קרוז ,העוסק באישה המתמודדת עם סרטן שד גרורתי .את
הערב פתחה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,שסקרה
את פעילות האגודה למען החולות ונגד המחלה .לאחר מכן הרצתה
ד"ר מירב בן דוד ,מנהלת שירות הקרינה לשד במרכז הרפואי שיבא,
על החידושים והעדכונים בטיפול בסרטן השד .הזמרת רוחמה רז
עלתה לבמה ושרה את שירה המרגש 'חלומות' שהשתלב נפלא
עם נושא הערב.
הערב נערך באדיבות סרטי נחשון ,משרד יחסי הציבור שאולי בסקינד,
חברת פייזר שתרמה את הכיבוד ,סינמטק תל אביב שתרם את
האולם והקרנת הסרט ,וחברת אסתי לאודר שתרמה שי אישי לכלל
המשתתפות.

ערב הגאלה השנתי

בספטמבר  2016התקיים במרכז ע"ש יצחק רבין בתל אביב ,ערב
הגאלה השנתי של האגודה למלחמה בסרטן ,שהופק בהתנדבות
על ידי המפיקה מירית צ'רנילוב .הערב נפתח בקבלת פנים מכובדת
שבמהלכה הוגשה ארוחת קוקטייל חגיגית של השף ברק יחזקאלי
ולאחר מכן ,ידידי ותומכי האגודה נהנו מהופעתו המרגשת של הזמר
והיוצר יוני רכטר.
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וצוינה חשיבותה של האגודה למלחמה בסרטן עבור ובעיני אותו האמן.
בנוסף לכך ,פורטו על גבי חודשי לוח השנה ,מגוון פעילויות שונות
המתקיימות במרכזי 'חזקים ביחד'® ,לרווחת החולים והמחלימים.

באירוע המכובד נכחו רבים מידידי האגודה ובכירי התעשייה
והמשק הישראלי וביניהם :ליאון רקנאטי ,סגן יו“ר האגודה המסור,
מאיר שטרית ,שר הפנים לשעבר ורעייתו רותי שטרית ,אשת עסקים,
פרסום וחברת חבר הנאמנים של האגודה ,עו"ד דליה רבין ,בני הזוג
מיכל זאבי ורוני בנדר ,יוכי שאמן ועו"ד אבי פילוסוף.

שיתוף הפעולה עם בנק מזרחי טפחות

האגודה למלחמה בסרטן ובנק מזרחי טפחות עובדים בשיתוף פעולה
פורה מזה כעשור .במסגרת שיתוף פעולה זה ,בנק מזרחי טפחות
תומך בפעילות האגודה ומעניק מדי שנה ,תרומה נכבדת להמשך
קידום המאבק במחלת הסרטן.
גם השנה האגודה ממשיכה בשיתוף הפעולה ותקיים את שני
האירועים השנתיים המשותפים לה ולבנק :קבוצת ריצה במרתון
ירושלים הבינלאומי בחודש מרץ ומסלול משפחות בחול המועד פסח.

'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  11הנתמכת בשירותי האגודה ,בעקבות התמודדותה
מגיל  3עם גידול סרטני במוח .בעקבות ניתוח קשה שעברה ,נשארה
תבל עם שיתוק בצד ימין ,איתו היא מתמודדת בגבורה בזכות היותה
ילדה ספורטיבית ,חייכנית ומלאת שמחת חיים.

יום התרמה בסטודיו למחול Dancity DS

בדצמבר  2016נערך יום התרמה בסטודיו Dancity Dance Studios
בהרצליה ,בהנהלתו של הכוריאוגרף והרקדן עומר שטייר .ביום
ההתרמה הסטודיו נפתח לקהל הרחב ,בכל הגילאים  -לרקדנים
מתחילים ,מתקדמים ,ואף לכאלו ללא ניסיון במחול בכלל ,והציע 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 ילדות ,בנות נוער ונשים שתרמו ברוחב לב.

דיוור האגודה למלחמה בסרטן לתורמים

ספר החיים של האגודה למלחמה בסרטן

האגודה למלחמה בסרטן מפיקה בכל שנה דיוור לתורמים – לקראת
ראש השנה ופסח .הדיוור לחג הפסח  2016כלל בתוכו עלון ייחודי
ובו ברכת פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן וכן חוברת
טיולים ססגונית ,המציעה את מיטב
מסלולי הטיול היפים והמומלצים
בארץ ,בהתאם לחודשי השנה.
לדיוור שהופץ לרגל ראש השנה 2016
צורף לוח שנה ,שהופק בשיתוף
משתתפי חוגי הציור ,במרכזי
'חזקים ביחד'® לחולים ומחלימים
של האגודה למלחמה בסרטן,
כאשר בכל חודש בלוח השנה
הוצגה יצירה של אחד מהאמנים

האגודה למלחמה בסרטן קיבלה תרומה ממר משה עדני שהוקדשה
לכבודו של רופאו פרופ' עפר גפרית ,מנהל המחלקה לאורולוגיה
במרכז הרפואי הדסה וחבר וועדת המחקר של האגודה משנת .2010
הוקרת פועלו וטיפולו המסור של פרופ' גפרית נרשמה בקליגרפיה
מהודרת ב'ספר החיים' המכובד של האגודה למלחמה בסרטן,
רישום שנשמר לעד ומהווה מתנה ייחודית וערכית שניתן לכבד בה
בני משפחה ,קרובים וידידים.
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שיקום ורווחה
ימי עיון לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
מחלקת שיקום ורווחה מארגנת לאורך השנה ימי עיון רבים ,במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן ולהשלכותיהן ,בהם :דרכי הטיפול ,תופעות
לוואי והיבטים בהתמודדות החולה ובני משפחתו עם המחלה .המשובים החיוביים והתגובות החמות המתקבלים בתום ימי העיון ממחישים את
הצורך להמשיך לקיים פעילות חשובה זו.

ימי עיון ארציים
על ארגון ימי העיון הארציים אחראית עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,בסיוען של דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז באגודה,
לימור שרגא רכזת 'יד להחלמה'® ומיכל קהלני ,מזכירת מחלקת שיקום ורווחה .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.
תודה לכל המומחים המשתתפים ,המובילים בתחומם בישראל ,שהתנדבו להרצאות בימי עיון אלו.
בנושאים' :הטיפול הניתוחי בסרטן שלפוחית השתן'' ,טיפול בסרטן
גרורתי של שלפוחית השתן'' ,טיפול ניתוחי בסרטן כליה ממוקם
ומתקדם' ו'התמודדות עם בעיות בתפקוד המיני'.
הרצו בהתנדבות :פרופ' ניקולא מבג'יש ,פרופ' עופר יוסיפוביץ',
ד"ר רענן טל ,דניאל קייזמן ,ד"ר זוהר דותן ,פרופ' דן ליבוביץ'
וד"ר רענן ברגר .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות.
באדיבות חברת פייזר בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס

התקיים במרץ  2016בהנחיית ד"ר אילה הוברט ,מנהלת המרכז
לגידולי מערכת העיכול ,מכון שרת ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
התקיימו הרצאות בנושאים' :גורמי סיכון ,מניעה וגנטיקה'' ,הטיפול
בסרטן מעי גס ממוקם'' ,הטיפול בסרטן מעי גס מתקדם'' ,התמודדות
עם תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים'' ,רפואה משלימה' ועוד.
הרצו בהתנדבות :פרופ' משנה קליני אליזבט הלף ,ד"ר רונן ברנר,
פרופ' עידו וולף ,ד"ר עופר פורים וד"ר משה פרנקל .לקראת סיום
התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן השחלה

התקיים במאי  2016בהנחייתה של פרופ' טליה לוי ,מנהלת היחידה
לגינקולוגיה-אונקולוגית ,המרכז הרפואי וולפסון ,ויו"ר החברה
הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית .ניתנו הרצאות בנושאים' :גורמי
סיכון'' ,הטיפול בסרטן השחלה' )מחלה ראשונית ומחלה חוזרת(,
'התמודדות עם תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים' ועוד.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אילן ברוכים ,ד"ר לימור הלפמן ,ד"ר יעקב קורח
וד"ר אורה רוזנגרטן .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב
על שאלות.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

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

התקיים במרץ  2016בהנחיית ד"ר אלה עברון ,מ"מ מנהלת יחידת
השד ,המערך האונקולוגי ,מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
הועברו הרצאות בנושאים' :עדכונים וחידושים בסרטן שד'' ,כירורגיה
משחזרת וכריתה מניעתית'' ,פוריות בצל המחלה ותזונה נכונה
בתקופת ההתמודדות עם המחלה' .בנוסף ,התקיימה הפעלת 'ניה'
עם לידיה אגיב ,מדריכת ניה ,מרכז 'חזקים ביחד'® באגודה .לקראת
סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות.
הרצו בהתנדבות :פרופ' פואד עזאם ,ד"ר אלה עברון ,ד"ר דנה אגוזי
ויעל שפאץ.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

יום עיון לחולי לימפומה וCLL-

התקיים במאי  2016בהנחייתו של פרופ' משה מיטלמן ,המטולוג ומנהל
המחלקה לרפואה פנימית ,במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
התקיימו הרצאות על 'הטיפול ב' ,CLL'-חידושים ועדכונים בטיפול
בלימפומות'' ,השתלת מח עצם בממאירויות לימפטיות' ו'רפואה משלימה'.
הרצו בהתנדבות :פרופ' משה פרנקל ,פרופ' דינה בן יהודה,
ד"ר אברהם אביגדור ,ד"ר נתנאל הורוביץ וד"ר רון רם .לקראת סיום
התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות.

יום עיון לחולי סרטן הכליה ושלפוחית השתן

התקיים באפריל  2016בהנחייתו של פרופ' עופר נתיב ,מנהל המחלקה
האורולוגית ,המרכז הרפואי בני ציון בחיפה .התקיימו הרצאות
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באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

בנושאים' :סרטן צוואר הרחם :גורמי סיכון ,מניעה וגנטיקה'' ,טיפול
כירורגי בסרטן צוואר הרחם'' ,הטיפול המערכתי בסרטן צוואר הרחם'
ו'התמודדות עם תופעות לוואי'.
לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות.
הרצו בהתנדבות :פרופ' דן גריסרו ,פרופ' טלי לוי ,ד"ר אורה רוזנגרטן
וד"ר תמר פרי.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי

התקיים ביוני  2016בהנחייתה של ד"ר נעה אפרת בן-ברוך ,מנהלת
המכון האונקולוגי ,מרכז רפואי קפלן ,וראש קבוצת השד באיגוד
הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה .התקיימו הרצאות על
'היבטים רפואיים בסרטן שד גרורתי'' ,שיפור איכות החיים – התמודדות
עם תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים'' ,רפואה משלימה' ו'המסע
המופלא אל הגנום'.
הרצו בהתנדבות :ד"ר לריסה ריבו ,ד"ר עופר כספי ,ד"ר אירנה ז'יבליוק
ופרופ' דינה לב .לקראת סיום שיתפה עו"ס אורלי ברזה-צחור את
הנוכחים בסיפור התמודדותה האישי עם מחלת הסרטן ולבסוף
התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות הקהל.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

יום עיון לנשים המתמודדות עם סרטן השד –
לחגוג את החיים

התקיים בספטמבר  2016בכפר המכביה ,רמת גן ,בהנחיית
פרופ' רינת ירושלמי ,מנהלת יחידת השד ,מרכז דוידוף לחקר
הסרטן ,המרכז הרפואי רבין-בילינסון .הועברו הרצאות בנושאים:
'רפואה מותאמת אישית'' ,חידושים ועדכונים בסרטן השד'' ,איכות
חיים בעקבות הטיפולים' והרצאה בנושא 'המסע המופלא אל הגנום'.
לקראת סיום הופיעה הקומיקאית והשחקנית יעל לבנטל.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אלה עברון ,פרופ' דינה לב ,ד"ר נועה אפרת בן ברוך
וד"ר גיאורגיטה פריד.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא מלנומה וBCC-
התקיים ביוני  2016בהנחייתו של פרופ' יהודה אולמן ,מנהל המחלקה
לכירורגיה פלסטית ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם.
התקיימו הרצאות על 'אפידמיולוגיה וגורמי סיכון של סרטן העור',
'טיפול כירורגי בגידולי עור'' ,טיפול בגידולי עור מסוג  BCCשאינם
נתיחים' ו'טיפול מכוון מטרה במלנומה גרורתית'.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אילת רשפון ,ד"ר שרון מרימס ,פרופ' יהודה אולמן
וד"ר גיל טאובר .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא נשאות גנטית:
סרטן השד ,השחלה ,הערמונית והלבלב

התקיים בספטמבר  2016בהנחיית ד"ר תמר קרני ,מנהלת מכון השד,
המרכז הרפואי אסף הרופא ויו"ר לשכת האתיקה של ההסתדרות
הרפואית .הועברו הרצאות בנושאים' :אבחון ודילמות ביחס לטיפול
מונע'' ,החיים עם הידיעה  -תועלת מול מחיר'' ,טיפול מותאם לנשאיות',
'הפחתת הסיכון לחלות בסרטן בעזרת תזונה ואורח חיים' ו'רקע
על אונקוגנטיקה' .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על
שאלות הקהל.
הרצו בהתנדבות :ד"ר רחל מייקלסון-כהן ,ד"ר שולמית פרי,
ד"ר רוני שפירא-פרומר ,התזונאית לימור בן חיים ,ופרופ' עידו וולף.
באדיבות חברת אסטרהזניקה )ישראל( בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן הערמונית

התקיים בספטמבר  2016בהנחיית פרופ' עופר נתיב .התקיימו
הרצאות בנושאים הבאים' :גורמי סיכון ,אבחון ומניעה'' ,אבחון סרטן
הערמונית'' ,טיפול ניתוחי בסרטן הערמונית'' ,הטיפול הקרינתי בסרטן
הערמונית'' ,חידושים ועדכונים בתחום ותפקוד מיני' .לקראת סיום
התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות הקהל.
הרצו בהתנדבות :ד"ר זוהר דותן ,פרופ' דן ליבוביץ' ,פרופ' ניקולא מבג'יש,
ד"ר רן כץ ,פרופ' חבר קליני רחמים בן יוסף וד"ר אלי רוזנבאום.
באדיבות החברות :יאנסן ישראל ,אסטלס פארמה ,באייר ישראל
ואיזטופיה מולקיולר אימג'ינג בע"מ.

יום עיון בנושא איכות חיים

התקיים בנובמבר  2016בהנחיית ד״ר אורה רוזנגרטן ,מנהלת היחידה
לאונקולוגיה גינקולוגית ,המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי שערי
צדק .במהלך האירוע התקיימו הרצאות על 'תזונה נכונה בדרך
להחלמה'' ,היבטים הקשורים לאיכות חיים במהלך טיפול כימי,
ביולוגי ואימונותרפיה'' ,חשיבות הפעילות הגופנית' ו'רפואה שלמה'.
לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות הנוכחים.

יום עיון בנושא סרטן צוואר הרחם

התקיים בספטמבר  2016בהנחיית ד"ר אילן ברוכים ,יו"ר החברה
הישראלית לגינקולוגיה-אונקולוגית ומנהל מחלקת נשים והיחידה
לגינקולוגיה אונקולוגית ,המרכז הרפואי הלל יפה .התקיימו הרצאות
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באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

הרצו בהתנדבות :פרופ' גיל בר סלע ,ד"ר עופר כספי ,התזונאית
לימור בן חיים וד"ר גל דובנוב-רז.
באדיבות חברת בריסטול-מאיירס סקוויב בע"מ.

יום עיון לחולים עם גידולים נוירואנדוקרינים

התקיים בנובמבר  2016בהנחיית פרופ' דוד גרוס ,מנהל היחידה לגידולים
נוירואנדוקרינים ,המרכז הרפואי הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים.
התקיימו הרצאות בנושאים' :חידושים ועדכונים בטיפול האונקולוגי'' ,טיפולים
הממוקמים בכבד'' ,טיפול כירורגי' ו'רקע על גידולים נוירואנדוקרינים'.
לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אורית טויטו ,פרופ' עידו וולף ,ד"ר סימונה גלסברג
וד"ר אריה אריש.
באדיבות חברת נוברטיס אונקולוגיה בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן הריאה

נערך בנובמבר  2016בהנחיית ד"ר עבד אגבריה ,מנהל המכון
האונקולוגי ,המרכז הרפואי בני ציון בחיפה .הועברו הרצאות בנושאים:
'שיטות הדמיה לסרטן הריאה'' ,עדכונים וחידושים בטיפולים'' ,איכות
חיים לחולה בסרטן הריאה וטיפול כירורגי בסרטן הריאה' .לקראת
סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות הקהל.
הרצו בהתנדבות :פרופ' עידית מרום ,ד"ר מיה גוטפריד ,ד"ר יעל רפאלי
וד"ר שושנה קרן-רוזנברג.

ימי עיון אזוריים
אזור הצפון

הרצו בהתנדבות :עו"ס אלינה פישנזון ,אוקסנה מכלוף ,אחות,
ליאור אילון ,מטפלת באומנות ,ד"ר אולגה קזרין ,אורין פרנקל,
דיאטנית ,לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת מיניות באגודה ויעל מלמד,
פסיכולוגית רפואית.

בארגונה של אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית צפון,
האגודה למלחמה בסרטן .ימי העיון בשפה הערבית התקיימו בשיתוף
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית.
ימי העיון מיועדים לחולים למחלימים ולבני משפחותיהם ,תושבי חיפה
והצפון ,ונערכים בשיתוף הצוותים האונקולוגיים במרכזים הרפואיים,
ובתמיכת האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון להורים לילדים מחלימים
התקיים במרץ  .2016פרופ' מרים בן הרוש ,מנהלת אגף הילדים
והמערך להמטו-אונקולוגיה ילדים ,בי"ח רות רפפורט לילדים,
ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה ,ברכו את ההורים
והמחלימים הבוגרים בפתיחת האירוע .ההרצאות עסקו בנושאים:
'החזרה לשגרה לאחר הטיפולים'' ,החזרה לבית הספר'' ,מעקב לטווח
ארוך'' ,פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® של האגודה למלחמה בסרטן ,
ו'שמירה על אורח חיים בריא' .לאחר מכן נערך דיון בהשתתפות ההורים.
הרצו בהתנדבות :ד"ר עו"ס סיוואר מחול חורי ,יעל מלמד ,פסיכולוגית
רפואית ,דליה נתן ,פיזיותרפיסטית ,מוריאל בן דוד ,פסיכולוגית,
רותי אופיר ,אחות ,ד"ר איילת בן ברק וד"ר מוניק פרץ.
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון בנושא הטיפול הפליאטיבי

התקיים בפברואר  2016במרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה .פתחו את
יום העיון בדברי ברכה ד"ר מיקי דוידוביץ ,מנהל בפועל של המרכז
הרפואי ,ד"ר אילן ברוכים ,מנהל הגינקולוגיה והיחידה לגינקולוגיה
אונקולוגית ,אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה
וד"ר יקטרינה שולמן ,מנהלת היחידה האונקולוגית .הועברו הרצאות
בנושאים' :טיפול פליאטיבי וחקיקה'' ,איזון כאב בחולה האונקולוגי',
'כוחה של תרפיה באמנות כאמצעי להתמודדות עם מחלה'' ,ויטמינים',
'תוספי מזון לחולים אונקולוגים'' ,מיניות וזוגיות בזמן מחלת הסרטן',
ו'היבטים פסיכוסוציאליים בטיפול הפליאטיבי'.

יום עיון בנושא סרטן הערמונית
התקיים במרץ  ,2016בהנחיית אסתר פינטו ,מרכזת תחום אורו-
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם .יום העיון
זכה לתהודה רבה והכיל קהל רב .האירוע נפתח בדברי ברכה מאת
פרופ' רון אפלבוים ,מנהל המערך האונקולוגי ,אורנה בן יעקב ,מנהלת
הסיעוד בחטיבה ההמטו-אונקולוגית ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון באגודה .ההרצאות עסקו בנושאים - PET PSMA' :הנציג
החדש של רפואה גרעינית בסל הבריאות ' ,'2016טיפולים ממוקדים
לגידולים בסרטן הערמונית'' ,קרינה ממוקדת בסרטן הערמונית',
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יום עיון בנושא לימפומה

'חידושים בטיפול והתנהגות המחלה – כיצד מובילים את הטיפול
בסרטן' ,ו'אינטראקציה בין גוף לנפש – שינה וחלומות' .לסיום ענה
פאנל מומחים לשאלות הרבות שהגיעו מקהל המשתתפים.
הרצו בהתנדבות :ד"ר מיכל ויילר-שגיא ,פרופ' גלעד עמיאל,
ד"ר קרן אור חן ,ד"ר אביבית נוימן ,ד"ר אביבית פאר ,פרופ' רחמים בן יוסף
וד"ר תומר חרס.
באדיבות חברת ינסן.

התקיים ביוני  2016בקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב''ם .יום
העיון נפתח בברכתם של פרופ' בנימין ברנר ,מנהל המערך ההמטולוגי
והשתלות מח עצם במרכז הרפואי ,ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון ,האגודה למלחמה בסרטן .התקיימו הרצאות בנושאים:
'הטיפול בלימפומה'' ,היתרונות בהשתתפות במחקר קליני'' ,גיוס
מערכת החיסון לטיפול'' ,תזונה' ועוד.
הרצו בהתנדבות :פרופ' בנימין ברנר ,ד"ר תמר תדמור ,ד"ר נתנאל הורוביץ,
ד"ר נועה לביא ,רונית ליבוביץ' ,נטורופתית ,וחסיה חומסקי-פורת.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא החולה האונקולוגי בקהילה

התקיים במאי  2016בכפר עארה .יום העיון היה מיועד לצוותים
מטפלים .ביום העיון הרצו :ד"ר יוסף סמיח ,פאתן ג'טאס ,מנהל
הפעילות בחברה הערבית באגודה ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון באגודה.
בשיתוף עם עמותת מרכז נור לטיפול בטראומה נפשית.

יום עיון לחברה הערבית בנושא סרטן הריאה והמעי הגס
התקיים ביוני  2016באולם 'סינמאנא' פרנק סינטרה בנצרת ,בהנחיית
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית.
יום העיון נפתח בדברי פתיחה וברכה של אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון ,האגודה למלחמה בסרטן .בהמשך התקיימו הרצאות
בנושא 'חידושים בטיפול בסרטן הריאה ובסרטן המעי הגס'.
הרצו בהתנדבות :ד"ר הייתם נסראללה ,ד"ר סאלם בלאן ,ד"ר עבד אגבריה,
ד"ר עזרי שחברי ,פאתן כמאל ג'טאס ,עו"ס חכמיה יאסין ומייסא ח'ליל,
פיזיותרפיסטית .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן השחלה

התקיים ביוני  2016במרכז 'חזקים ביחד'® ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט,
בבית אהרון ואולגה רוזנפלד ,חיפה .בהנחיית פרופ' עפר לביא ,מנהל
היחידה לגינקולוגיה-אונקולוגית ,המרכז הרפואי כרמל ,חיפה .יום
העיון נפתח בדברי ברכה מאת אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון באגודה ,ופרופ' לביא .לאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאים:
'חידושים בטיפול בסרטן השחלה'' ,גורמי סיכון'' ,התמודדות עם
תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים'' ,כלים לשיפור החוסן הנפשי',
'שימוש בצמחי מרפא' ועוד.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אילן אטלס ,עו"ס שגית זאבי ,ד"ר איילת שי,
ד"ר אילן ברוכים ,חני שלם ,מדריכת צ'י קונג ,מרכז 'חזקים ביחד'®
באגודה ,ופרופ' ערן בן אריה .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים
להשיב על שאלות.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן השד בשפה הערבית
התקיים בחודש אוקטובר  2016בנצרת .הועברו הרצאות בנושאים:
'הטיפול הכירורגי'' ,חידושים בטיפול'' ,התמודדות עם תופעות לוואי',
'פוריות'' ,תיאור מקרה'' ,פעילויות האגודה למלחמה בסרטן'' ,התמודדות
החולה ומשפחתו' ,ו'הפרעות שינה' .לקראת סיום התקיימה הפעלה
בנושא יוגה צחוק ע"י סרור חלבי.
הרצו בהתנדבות :ד"ר סמיח יוסף ,ד"ר בותיינה נקד עבוד ,ד"ר רשא חורי,
סוהייר סרייה ,אחראית מעבדת השינה ,הקריה הרפואית לבריאות האדם,
רמב''ם ,ד"ר סלאם בלאן ,פרופ' עזאם פואד ,עו"ס אלאא חאכרשה,
אחראית מוקד ה'טלמידע'® בשפה הערבית באגודה.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת הפרויקט
'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס

התקיים ביוני  2016במלון 'קיסר פרמייר' בטבריה ,בסיוע סניף
האגודה למלחמה בסרטן המקומי .יום העיון נפתח בדברי ברכה
מאת יוסי בן דוד ,ראש עיריית טבריה ,דליה סלוצקי ,יו"ר סניף
האגודה למלחמה בסרטן בעיר ,ד"ר ארז און ,מנהל המרכז
הרפואי פדה-פוריה ואריאלה ליטביץ־שרמן ,עו"ס מחוזית צפון,
האגודה למלחמה בסרטן .בהמשך התקיימו ההרצאות' :זיהוי אוכלוסייה
בסיכון – השלכות הגנטיקה ודרכי מניעה אפשריות'' ,חידושים ועדכונים
בטיפול בסרטן המעי הגס' ,ו'תזונה בתבונה'.
הרצו בהתנדבות :ד"ר מאיה פריצקי ,ד"ר יעקב ברעם ,והדיאטנית
לימור מאור .לקראת סיום התכנס הפאנל להשיב על שאלות.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש
מושיטה יד' ,ובאדיבות מלון קיסר פרימייר.

יום עיון למטופלים עם סרטן המעי הגס
התקיים בדצמבר  2016בקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב''ם.
האירוע נפתח בדברי פתיחה וברכה של פרופ' רון אפלבוים ,מנהל
המערך האונקולוגי במרכז הרפואי ,אורנה בן יעקב ,מנהלת הסיעוד
בחטיבה ההמטו-אונקולוגית במרכז הרפואי ,ואריאלה ליטביץ-שרמן,
עו"ס מחוזית צפון באגודה.
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יום עיון בנושא סרטן הריאה

התקיימו הרצאות בנושאים' :דרכי
מניעה של סרטן המעי הגס בקרב
משפחות החולים'' ,גישה כירורגית
לסרטן המעי הגס'' ,רפואה מותאמת
אישית בסרטן המעי הגס המקומי',
'טיפול בסרטן המעי הגס המתקדם',
'הפרעות שינה אצל חולים אונקולוגיים',
'אינטימיות ומיניות בתקופת הטיפולים',
ו'תזונה והחלמה'.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אליזבת הלף-און ,פרופ' דניאל דואק,
ד"ר ולריה סמינסטי ,נגה זיו ,דיאטנית ,ד"ר אלכס בני ,קרן שוורץ ממאן,
אחות ,אלאהם סוהן בדארנה ,אחות.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

התקיים בדצמבר  2016בקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב''ם.
בפתיחת הכנס נשאו ברכות פרופ' רון אפלבוים ,מנהל אונקולוגיה
במרכז הרפואי ,אורנה בן יעקב ,מנהלת סיעוד בחטיבה ההמטו-
אונקולוגית במרכז הרפואי ,רמב''ם ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון באגודה .במהלך האירוע התקיימו הרצאות בנושאים:
'האבחון והטיפול הכירורגי בסרטן הריאה'' ,הטיפול התרופתי בסרטן
הריאה'' ,טיפולים וחידושים בקרינה לסרטן הריאה'' ,המרפאה לגידולי
ריאה – הווה ועתיד'' ,היבטים פסיכו-סוציאליים בהתמודדות עם
מחלת הסרטן'' ,הטיפול התומך – יד ביד לאורך כל הדרך' ותקווה
והחלמה – מסע לקידום איכות חיים' .לקראת סיום ,נערכה תצוגה
של תערוכת 'ציפוריאה' – ציורים מפוסלים של מטופלי המרפאה,
בהנחיית האומנית רוני רות פלמר.
הרצו בהתנדבות :ד"ר עמית כץ ,ד"ר ילנה שכטמן ,ד"ר היתם נסראללה,
ד"ר מירה וולנר ,עו"ס סבטלנה אוקין ,עאידה עבאדי ,אחות,
חדוה שינמן-יפה ,אחות ועו"ס יפעת מזרחי.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא הטיפול בסרטן העור מסוג מלנומה
התקיים בדצמבר  2016בקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב''ם.
יום העיון נפתח בדברי פתיחה וברכה של פרופ' רון אפלבוים ,מנהל
המערך האונקולוגי במרכז הרפואי ,ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו''ס
מחוזית צפון באגודה .לאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאים' :רקע
על רמב''ם'' ,מה חדש תחת השמש'' ,האבחון הקליני של מלנומה
בעור'' ,הטיפול הכירורגי במלנומה ראשונית של העור'' ,הטיפול
האונקולוגי במלנומה מתקדמת מקומית או גרורתית'' ,עכשיו ביחד –
תפקיד האחות במרפאת המלנומה'' ,משמעות ותקווה בהתמודדות
של החולה ומשפחתו' ו'הסרטן מת מצחוק'.
הרצו בהתנדבות :פרופ' גיל בר-סלע ,ד"ר אמילי אביטן ,פרופ' ראובן ברגמן,
דפנה שרמן ,אחות ,ד"ר אולגה וורניקובה ,פרופ' יהודה אולמן,
עו"ס ליאת קולינס ,ואייל אלטויל ,סטאנדפיסט.
באדיבות חברת בריסטול מאיירס סקוויב.

אזור המרכז

בארגונן של דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוזית מרכז ,האגודה למלחמה בסרטן
ועו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון לחולי סרטן הכליה
התקיים בנובמבר  2016במרכז הרפואי מאיר ,כפר סבא ,בהנחיית
ד"ר דניאל קייזמן ,מנהל השירות לגידולי דרכי השתן ,המערך
האונקולוגי ,המרכז הרפואי מאיר ,ופרופ' אילן ליבוביץ' ,מנהל המערך
האורולוגי ,המרכז הרפואי מאיר .התקיימו הרצאות בנושאים' :גורמי
סיכון ,דרכי אבחון ובדיקת הדמיה'' ,הטיפול הניתוחי לסרטן הכליה
המוגבל בכליה'' ,הטיפול הניתוחי בסרטן כליה מתקדם/גרורתי',
ו'הטיפול התרופתי בסרטן הכליה ושיח גוף ונפש'.
הרצו בהתנדבות :ד"ר איתי ורדי ,ד"ר איתי שטרנברג ,ד"ר אילן ליבוביץ'
ושירלי אלון ,מנהל השירות הפסיכולוגי ,מרכז רפואי מאיר.
באדיבות חברת נוברטיס אונקולוגיה בע"מ.

יום עיון בנושא התמודדות נשים עם סרטן השד
התקיים בדצמבר  2016במרכז הרפואי ע"ש וולפסון ,חולון .ד"ר אריה יודיץ,
מומחה בכירורגיה כללית וכירורגיה של השד במרכז הרפואי ,הנחה
את האירוע .פתחו בדברי ברכה :ד"ר יצחק ברלוביץ ,מנהל המרכז
הרפואי ,פרופ' חוליו ויינשטיין ,יו"ר הוועדה לקידום הבריאות ולידיה
ריחני ,מנהלת סיעוד במרכז הרפואי.
הועברו הרצאות בנושאים' :רפואה מותאמת אישית לסוגי סרטן
השד'' ,הקשר בין גנטיקה לסרטן השד'' ,התמודדות עם תופעות
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לוואי בעקבות טיפולים כימותרפיים' ,ו'מיניות בחיי היום-יום בנשים
המתמודדות עם סרטן השד' .בנוסף התקיימה הפעלת ניה עם
לידיה אגיב ,מדריכת ניה ,מרכז 'חזקים ביחד'® באגודה .לקראת סיום
התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות הקהל.
הרצו בהתנדבות :ד"ר נטליה קרמינסקי ,ד"ר חנה וינקלר ,ולנה קורץ-אלמוג,
אחות ויועצת המיניות באגודה.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

בארגונה של מירי מור-יוסף ,עו"ס מחוזית דרום ,האגודה למלחמה בסרטן
ובשיתוף הייג'ר אבו שארב ,רכזת פעילות החברה הערבית בדרום.

יום עיון בנושא זכויות החולה האונקולוגי לעו"ס בקהילה
התקיים במרץ  .2016בכנס שהיה בהנחיית נציגי הביטוח הלאומי:
שמואל סעדון ,מנהל סניף באר שבע ,וסימה אברהם ,רכזת וועדות
רפואיות ,השתתפו עובדים סוציאליים ממחוז הדרום .ניתנו הרצאות
בנושאים הבאים' :זכויות הביטוח הלאומי' ' פעילויות מחלקת שיקום
ורווחה באגודה למלחמה בסרטן' ו'טיפול ביו-פסיכו-סוציאלי בחולה
האונקולוגי'.
הרצו בכנס :מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה ועו"ס אביטל קאפח,
מכון אונקולוגי ,מרכז רפואי סורוקה.

21.12.2016
המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון

The Edith Wolfson Medical Center

לכבוד :גב' אורית ש
למלחמה בסרטן

פירא – מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,האגודה

הנדון :יום עיון לנשים
הבעת תודה והערכה

המתמודדות עם סרטן השד  2016בוולפסון –

אורית יקרה,
ועדה המוסדית לקידום הבריאות ,ברצוננו להודות
בשמנו ובשם חברי הו
רתך ,הכוונתך ותמיכתך הרבה כל כך לאורך כל
לך מעומק הלב על עז
לנשים המתמודדות עם סרטן השד שהתקיים
הדרך להפקת יום עיון
מרכז הרפואי ע"ש א.וולפסון בתאריך .21.12.2016
ב
פעולה נפלא של המרכז לבריאות השד ,הוועדה
יום זה הוא פרי שיתוף
ריאות והאגודה למלחמה בסרטן ,בתמיכת הנהלת
המוסדית לקידום הב
המרכז הרפואי ע"ש א .וולפסון וחברת ''רוש''.
קידום הבריאות רואים בך שותפה מלאה להצלחה
אנו וחברי הוועדה ל
ריאות זה ולרצוף המשותף של כולנו להביא לקידום
הגדולה של אירוע ב
הבריאות באוכלוסייה!
מונות מהאירוע באתר של המרכז הרפואי ע"ש א.
ניתן לראות את הת
וולפסון  www.wolfson.org.ilאו בפייסבוק.
עולה פורה ורב היקפים בהקשרים אלה ואחרים
כולנו תקווה לשיתוף פ
ושוב מלוא החופן הערכה על הפעילות המבורכת.

יום עיון בנושא האגודה למלחמה בסרטן – רקע ופעילות
התקיים ביולי  .2016יום העיון כלל הרצאות למחלקת הרווחה של
קבוצת מפעלי כיל .בכינוס ניתנו הרצאות בנושאים הבאים' :פעילויות
האגודה ומחלקת הסברה'' ,פעילויות מחלקת שיקום ורווחה'' ,הכרות
עם סניפי האגודה בדרום'' ,פעילויות הרווחה במרכזי התמיכה',
מיצוי זכויות לחולי סרטן' ,ו'התמודדות החולה ומשפחתו בתקופת
המחלה ולאחריה'.
באירוע הרצו :יעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע של האגודה ומירי מור יוסף,
עו"ס מחוזית דרום באגודה אשר גם ארגנה את המפגש.

בכבוד רב ואיחולי בריאות איתנה,
בשם חברי הוועדה המוסדית לקידום הבריאות,
יוליה ירושלימסקי
מקדמת בריאות מוסדית

דיאנה מושייב
אחות מתאמת שד מוסדית

יום עיון בנושא התמודדות עם תופעות הלוואי
בעקבות טיפולים אונקולוגיים
התקיים בספטמבר  2016בבית מעגן בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן.
יום העיון עסק בנושא 'התמודדות עם תופעות הלוואי בעקבות
טיפולים אונקולוגיים' .ביום העיון ניתנו ההרצאות הבאות – 'מבנה
המוח והשפעת הטיפולים הכימותרפיים'' ,התמודדות עם תופעות
הלוואי קצרות וארוכות הטווח'' ,שיטות התערבות לא פרמקולוגיות',

ד"ר יצחק ברלוביץ – מרכז המרכז הרפואי ,כאן
העתקים:
– יו"ר הוועדה המוסדית לקידום הבריאות ,כאן
פרופ' חוליו ויינשטיין
הגב' לידיה ריחני – מנהלת שירותי הסיעוד  -כאן
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ו'מופע עוגות מקושטות בסיפורים' .מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום
באגודה סייעה בארגון.
הרצו :ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית באגודה ,רינה דיכל ,אחות באגודה,
ד"ר שרגית גרינברג וורד גיאת.

'יד להחלמה'
של האגודה למלחמה בסרטן
®

שירות הפועל במסגרת האגודה למלחמה בסרטן למען נשים המתמודדות עם סרטן השד .מאחת שעברה לאחת שעוברת  -מאות מתנדבות
מכל רחבי הארץ שהחלימו מסרטן השד עוברות הכשרה מיוחדת המאפשרת להן לעמוד לצד הנשים המתמודדות עם המחלה כעת ,ולצד נשים
המתמודדות עם סרטן שד גרורתי .המתנדבות מותאמות לנשים שחלו בגיל ,בסוג הטיפול ובשפה ,ומסייעות להן בהתלבטויות השונות ובמתן
מידע ותמיכה רגשית ומעשית ,מתוך ניסיונן האישי .את הפעילות מרכזת לימור שרגא.

הכנס השנתי של מתנדבות 'יד להחלמה'

גיוס מתנדבות

®

התקיים בסוף מאי  2016במרכז ארץ ישראל היפה בפארק הירקון,
תל אביב ,בהשתתפות עשרות מתנדבות 'יד להחלמה'® מרחבי
הארץ .הכנס אורגן בידי עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן ,ונפתח בדברי ברכה של מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
לאחר ההתכנסות התקיימה הרצאה בנושא 'עדכונים וחידושים בטיפול
בסרטן השד' ,מפי פרופ' רינת ירושלמי ,אונקולוגית בכירה ביחידת השד,
מרכז רפואי רבין-בילינסון .הרצאות נוספות שהועברו בכנס' :רפואה משלימה
וסרטן השד' מאת ד"ר נח סמואלס ,מנהל רפואי ,מרכז טל לאונקולוגיה
אינטגרטיבית ,מכון אונקולוגי ,מרכז רפואי שיבא' ,,התמודדות עם המחלה
במסגרת משפחתית' ,מאת הפסיכולוגית השיקומית ד"ר מיכל בראון,
והרצאת 'סטנד-אפ בריאות' עם ד"ר דינה אייזן.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש
מושיטה יד'.

באוקטובר  2016החל גיוס מתנדבות ל'יד להחלמה'  .לקבוצת
'מתנדבות גרורתיות' נוספו מתנדבות חדשות .החל מדצמבר 2016
החלו מפגשי הדרכה בסימן 'בריאות שלאחר הטיפולים' עם התמקדות
בנושאים הבאים' :בריאות שלאחר טיפולים והתמודדות עם תופעות
לוואי'' ,שליטה ואובדן שליטה'' ,צעדים לאיכות חיים' – הרחבת נושא
הפיזיותרפיה הלימפתית' ,זוגיות מקדמת – זוגיות בולמת' ושירותי
האגודה למלחמה בסרטן בדגש על מנגנוני התמיכה.
®

מפגשי הדרכה לשנת 2016

מינואר  2016התקיימו מפגשי הדרכה במודל מודולרי אחת לחודש,
במרכז ובצפון ,בשיתוף אנשי המקצוע ואחיות מתאמות שד בקהילה
בנושאים הבאים :שכול ,אובדן והתמודדות ,סרטן שד ודימוי גוף,
סוגיות העולות במפגש ייעוץ מיני ,הדרכות הורים  -דגשים ,סוגיות
ומודל השירות ,תפקיד אחות מתאמת השד בקהילה.
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• במאי  2016התקיים פאנל באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע מול
כ 90-סטודנטים לרפואה בשנה א' .למפגש הגיעו  2מתנדבות 'יד
להחלמה'® ממחוז הדרום חגית מאיר וסאוסה אלעוברה ששיתפו
את הסטודנטים בסיפור התמודדותן האישי עם מחלת הסרטן.
לקראת סוף המפגש התקיים פאנל פתוח לשאלות הסטודנטים.

מחודש ינואר  2016התקיימו במרכז ובצפון הארץ מפגשי הדרכה
חודשיים לעשרות מתנדבות 'יד להחלמה'® ,בשיתוף אנשי מקצוע
ואחיות מתאמות שד בקהילה .המפגשים עסקו בנושאים הבאים:
'שכול ,אובדן והתמודדות'' ,סרטן שד ודימוי גוף'' ,סוגיות העולות
במפגש ייעוץ מיני'' ,הדרכות הורים – דגשים ,סוגיות ומודל השירות',
ו'תפקיד אחות מתאמת שד בקהילה – סיעור מוחות' .השנה גויסו
עשרות מתנדבות חדשות לפרויקט.

פעילות 'יד להחלמה'® להעלאת המודעות לסרטן השד

באוקטובר  ,2016מתנדבות 'יד להחלמה'® של מחוז דרום ,בארגונה
של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה ,איישו דוכן הסברה
בקניון הנגב בבאר שבע .הדוכן שהוקם 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.
•

•

•
•

הרצאות לאנשי מקצוע ולציבור הרחב

•

מתנדבות 'יד להחלמה'® ורכזת הפרויקט העניקו במהלך השנה
הרצאות במסגרות שונות ,כגון :ימי עיון לסטודנטים לרפואה ,קורס
הכשרת אחיות אונקולוגיות ,קורס פיזיותרפיסטים לימפטיים ,יום
הכשרת עובדים של חברת רוש ועוד.
• בפברואר  2016השתתפו המתנדבות אביגיל ימיני ומלכה בן משה בפרויקט
 well beingבמרכז דוידוף לחקר הסרטן ,מרכז רפואי רבין.
המתנדבות חילקו חומרי הסברה ונענו לפניות ושאלות של נשים
המתמודדות עם סרטן שד.
• במרץ  2016הרצו מאיה שני ומיכל קולט-ארבל ,מתנדבות 'יד
להחלמה'® בקורס להכשרת אחיות אונקולוגיות של קופת חולים מכבי.
• במאי  2016הרצתה מיכל קולט-ארבל מתנדבת 'יד להחלמה'®
ביום הכשרת עובדים חדשים בחברת רוש .ההרצאות התקיימו
במשרדי החברה בהוד השרון.

117

ביוני  2016במסגרת יום עיון לסטודנטים לרפואה בשנה השנייה ללימודים
באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע .מאיה שני ולינוי לוי ,מתנדבות
'יד להחלמה'® שיתפו את הנוכחים בסיפורן האישי והציגו את מודל
העבודה של 'יד להחלמה'®.
ביוני  ,2016במסגרת קורס פיזיותרפיסטים לימפתיים בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן שהתקיים בבית מטי ,מטה האגודה
בגבעתיים .סיוון נחשון ,מתנדבת 'יד להחלמה'® שיתפה את הנוכחים
בסיפורה האישי והציגה את מודל העבודה של 'יד להחלמה'®.
ביוני  2016במסגרת יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי ,אורלי ברזה צחור,
מתנדבת פרויקט 'יד להחלמה'® שיתפה את הנוכחים בסיפורה האישי.
באוקטובר  2016במסגרת אירוע 'המירוץ לחיים ולתקווה' במודיעין,
שיתפה יעל גולדמן ,מתנדבת 'יד להחלמה'® את הקהל בסיפורה האישי.
בנובמבר  2016במסגרת מפגש נשים שהתקיים בכלא נווה תרצה,
במטרה לקדם מודעות לאורח חיים בריא ,שיתפה מתנדבת 'יד
להחלמה'® אורלי ברזה צחור את המשתתפות בסיפורה האישי.
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ועדכונים בטיפול בסרטן השד ,והקרנת טרום בכורה של הסרט
' ,'MA MAבכיכובה של השחקנית פנלופה קרוז .באדיבות חברת
פייזר בע"מ ,סרטי נחשון ,אסתי לאודר ,משרד יחסי הציבור שאולי
בסקינד וסינמטק תל אביב) .דיווח מורחב בפרק 'שיתופי פעולה'(
• באוגוסט  2016צולמו ורואיינו באגודה למלחמה בסרטן ,מתנדבות 'יד
להחלמה'® לסרטן שד גרורתי :מור נקר ,אתי קמחי ומיכל מלמד-כהן
לסרט שהוקרן בכינוס העולמי לסרטן ) (WCCבפריז ,צרפת .הסרט
צולם ע"י קרוליין טיילור ,צלמת אמריקאית ,מחלימת סרטן ,אשר
צילמה  40נשים חולות סרטן שד גרורתי ברחבי העולם .מטרתו של
הסרט ששמו FACING LIFE - Voices of Metastatic Breast Cancer
 Patientsהיא להעלות מודעות למחלת סרטן השד ולהעביר את
הקולות והפנים של החולות.

• בנובמבר  2016התקיים אירוע שיח חופשי בבית הספר לפיזיותרפיה
בתל השומר .למפגש הגיעה מאיה שני ,מתנדבת 'יד להחלמה'®
ושיתפה את הסטודנטים בסיפור התמודדותה האישי עם מחלת
הסרטן ,לקראת סיום המפגש התקיים פאנל פתוח לשאלות
הסטודנטים.

השתתפות מתנדבות 'יד להחלמה'® בימי עיון וכנסים

במהלך השנה ,מתנדבות 'יד להחלמה'® נוטלות חלק בכנסים ואירועי
הסברה שונים בארץ ובחו"ל ,במטרה לקדם את המודעות לנושא
סרטן השד ,ואת פעילותן המבורכת של המתנדבות.
בנובמבר  2016השתתפו יונית היימס וחוה לאופר ,מתנדבות 'יד
להחלמה'® ,בכנס השנתי של ארגון אירופה דונה – הקואליציה
האירופית למאבק בסרטן השד במילאנו ,איטליה .הכנס השנתי של
הארגון ,המיוצג בישראל על ידי האגודה למלחמה בסרטן ,התקיים
במהלך נובמבר  2016בהשתתפות נציגות מ 36-מדינות ברחבי
אירופה .הכנס כלל הרצאות בנושא סרטן השד ,כגון :חידושים בדרכי
האבחון וההדמיה וטיפולים חדשניים במחלה .כמו כן ,התקיימו סדנאות
עבודה בנושא שימוש בתקשורת ובשילוב ידוענים ופוליטיקאים
בקידום המאבק בסרטן השד .הכנס סיפק למתנדבות הזדמנות
לפגוש מקרוב מתנדבות ממדינות שונות באירופה המתמודדות עם
סרטן השד ,ולשמוע מהן על התהליך שהן עוברות בקידום נושא
סרטן השד במחוזותיהן.

השתתפות מתנדבות 'יד להחלמה'® באירועים

• ביוני  2016השתתפו מתנדבות 'יד להחלמה'® בערב הוקרה להעלאת
המודעות למאבק בסרטן השד של האגודה למלחמה בסרטן.
במסגרת ערב ההוקרה התקיימה הרצאה בנושא חידושים
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•

•

•

•

הארלי דיווידסון בלבוש שחור ונשים בלבוש וורוד ,שרכבו יחד
על האופנועים במטרה להעלות מודעות למחלה ולעודד נשים
לבצע בדיקה לגילוי מוקדם .במקום נערכה ארוחת בוקר חגיגית
בהשתתפות הנשים ,בני משפחותיהן וחברי המועדון) .דיווח מורחב
בפרק 'הסברה וקידום בריאות'(.

בספטמבר  2016התקיימה סדנת 'מחלימות סרטן שד' בסניף נתניה.
התכנים הותאמו לנשים המחלימות מסרטן השד .המשתתפות היו
נשים אשר פנו בעבר לקבלת עזרה ממתנדבות 'יד להחלמה'®
וסיימו את תקופת הטיפולים האקטיביים.
בספטמבר  2016התקיימה הרמת כוסית חגיגית לכבוד השנה
החדשה למתנדבות פרויקט 'יד להחלמה'® במחוז דרום .במפגש
נערכה שיחת חשיבה על הרחבת הפעילות ורעיונות לקראת חודש
המודעות לסרטן השד .בנוסף ,כל מתנדבת קיבלה שי לחג.
באוקטובר  2016השתתפו מתנדבות 'יד להחלמה'® בהשקת
הקמפיין של קבוצת החברות אסתי לאודר ,PLANT A NOTE -
לרגל פתיחת אירועי חודש המודעות לסרטן השד.
באוקטובר  2016מתנדבות 'יד להחלמה'® השתתפו כצופות
ב'משחק הוורוד'  -משחק מיוחד להעלאת המודעות לסרטן השד.
המשחק התקיים במסגרת ליגת הנשים בין קבוצות הנשים א.ס
רמת השרון ומכבי רעננה .בחסות רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

• בנובמבר  2016התקיים במלון רויאל ביץ' 'יום שכולו טוב' – יום
כיף לנשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי .ביום זה הועברו
הרצאות חווייתיות .בחסות חברת פייזר בע"מ.

מעקב טלפוני

מתנדבות 'יד להחלמה'® במרכז ובצפון משוחחות אחת לחודש
עם נשים המתמודדות עם סרטן השד ,שיצרו קשר ראשוני עם 'יד
להחלמה'® .המתנדבות דורשות בשלומן ומחזקות אותן בהמשך תהליך
ההתמודדות ,מעדכנות אותן בפעילויות האגודה למלחמה בסרטן
הרלוונטיות עבורן ,ובעת הצורך מפנות להמשך טיפול לעובדות
הסוציאליות המחוזיות.
בנוסף יושמו:
• מעקב בוקר – מתנדבות 'יד להחלמה'® מקיימות אחת לשבוע בשעות
הבוקר שיחות טלפון עם חולות שאובחנו לאחרונה והתקשרו ל'קו
החם' של האגודה ,או פנו באמצעות אתר האגודה.
• מעקב קבוצות תמיכה – מתנדבות 'יד להחלמה'® עוקבות אחר פניות
של חולות ומחלימות שטופלו במהלך אותו חודש בידי העובדות
הסוציאליות המחוזיות .המתנדבות דורשות בשלומן של החולות
ומזמינות אותן להיעזר בשאר שירותי האגודה.
• מעקב חוזר – מתנדבות 'יד להחלמה'® מתקשרות לנשים אשר
פנו בשנה וחצי האחרונות באמצעות אתר האגודה .המתנדבות
דורשות בשלומן של הנשים ומציעות להן ליטול חלק בסדנאות
'מחלימים לחיים בריאים'® של האגודה ,ובפעילות המגוונות במרכזי
'חזקים ביחד'® של האגודה.

• באוקטובר  2016התקיים ע"י קבוצת 'גמאני – גם אני חליתי בסרטן
השד' בפייסבוק ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ומועדון רוכבי
הארלי דיווידסון בישראל ,מסע אופנועים להגברת המודעות לסרטן
השד .לאירוע שנערך בעיר חולון ,הגיעו למעלה מ 100-רוכבי
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סדנאות ,פעילויות ושירותים לרווחתם של חולים ושל מחלימים מסרטן
מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן ,בהובלת עו"ס אורית שפירא ,מקיימת לאורך השנה עשרות פעילויות ופרויקטים לרווחת
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם ברחבי הארץ.
•

•

'להיראות טוב – להרגיש טוב יותר'

®

פרויקט שיזמה ד"ר פרנסין רובינסון ) ,(Phdאותו היא מנהלת 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.

•

•

סדנאות הפרויקט במרכזים רפואיים ובקהילה:
• בפברואר  2016התקיימה סדנת איפור וטיפוח במרכז הרפואי
ברזילי ,בהדרכתן של מאפרות מתנדבות.

•
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במרץ  2016התקיימה סדנה לילדים ואימהות ששהו באגף
האונקולוגיה במרכז הרפואי שניידר לילדים .הילדים נהנו מציורי
גוף ומפעילויות נוספות.
באפריל  2016התקיימה סדנת איפור בסניף באר שבע של
האגודה למלחמה בסרטן ,עבור נשים חולות ומחלימות מהחברה
הערבית ,בהדרכתן בהתנדבות של מאפרות איל מקיאג'.
הסדנה כללה הדרכה לאיפור מותאם ,איפור המשתתפות ושי
באדיבות איל מקיאג' .בנוסף ,נערכה שיחת הדרכה ושיתוף
רגשי להתמודדות בזמן המחלה ואחריה עם מירי מור יוסף ,עו"ס
מחוזית דרום של האגודה ,והייג'ר אבו שארב ,רכזת החברה
הערבית באזור הדרום.
באוגוסט  2016התקיימה סדנת איפור וטיפוח באשפוז יום אונקולוגי
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי .המטופלות זכו לאיפור מקצועי
והדרכה להתאמת צבעים מהמאפרות דיצה קציר ומלכה בן משה
במסגרת פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® .בנוסף ,כל
משתתפת קיבלה שי ועלוני הסברה של האגודה למלחמה בסרטן
בנושא איפור ,טיפוח ונשירת שיער.
באוגוסט  2016התקיימה מסיבת סיום שנה ,במסגרתה צוות
מאפרות מחברת איל מקיאג' איפר כ 60-משתתפות בפרויקט:
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® של האגודה למלחמה בסרטן.
בסוף המסיבה המטופלות המשתתפות ,המאפרות והמארגנות
יצאו במחולות עם רקדנית הבטן אביבה גילברט עברי.
בספטמבר  2016התקיימה במתנ"ס בית פוזנק ,עפולה ,סדנת
איפור לחולות סרטן .המתנדבת הוותיקה דיצה קציר ,איפרה
בהתנדבות נשים ,חולות סרטן ,הנמצאות בתקופת הטיפולים
הכימיים או בשלבים ראשונים להחלמתם .הסדנה נערכה במסגרת
הפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ,בה קיבלו הנשים
הדרכה בנושא האיפור והטיפוח בזמן הטיפולים האונקולוגיים ושי
מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
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נערכה במסגרת הפרויקט ובאדיבות המאפרות המתנדבות
מחברת האיפור איל מקיאג' .המאפרות איפרו את המטופלות
והדריכו אותן כיצד לטפח את העור ולהתאפר נכון בתקופת
הטיפולים האונקולוגיים .לקראת סיום ,קיבלו המשתתפות שי
מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
®
• פרויקט 'להיראות טוב להרגיש טוב יותר'  ,התקיים השנה בסניף
אופקים ,בהדרכתה בהתנדבות של הקוסמטיקאית ציפי אלוק,
שהעבירה חוג לעיצוב וחיזוק הגוף.
• בסניף דימונה מתקיים לאורך השנה פרויקט 'להיראות טוב להרגיש
טוב יותר'® ,במסגרתו מגיעות פעמיים בשבוע הקוסמטיקאית
ילנה דרזין ,המאפרת אוקסנה פובר ,והספרית אנה בגניוק.
במהלך השנה התקיימו גם סדנאות למתנדבות בפרויקט אנושי
ומקצועי זה ברחבי הארץ ,במרכזים רפואיים ובקהילה.

מפגש מתנדבות ב'פינה הירוקה' בתל אביב

בנובמבר  2016נערך מפגש מתנדבות ב'פינה הירוקה' בתל אביב
במסגרת הפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® .כ30-
מתנדבות ,מכל קצוות הארץ התכנסו במקום האירוע לצורך
גיבוש ,העצמה והיכרות עם המתנדבות החדשות.
המתנדבות  -קוסמטיקאיות ,מאפרות ופאניות ,נהנו משיחה עם
דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז ,האגודה למלחמה בסרטן,
וחלקו עמה רגשות וההתמודדויות עם מתן טיפולים קוסמטיים
למטופלים/ות במחלקות אונקולוגיות ובסניפים של האגודה.
המתנדבות ציינו כי הן נהנות מאד מהעשייה בפרויקט 'להיראות
טוב ,להרגיש טוב יותר'® ,והוסיפו כי החוויה הינה מעשירה וגורמת
לסיפוק בעקבות השינוי לטובה והשיפור במצב הרוח בקרב
המטופלות ,לאחר הטיפול הקוסמטי וסידור השיער .את האירוע
כיבדה בנוכחותה ד"ר פרנסין רובינסון ,שיוזמת ומנהלת בהתנדבות
את פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'®.

• בדצמבר  ,2016נערך במסגרת הפרויקט ,הפנינג איפור במחלקה
ההמטו-אונקולוגית ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם.
באירוע השתתפו מתנדבות מחברת איל מקיאג' המתמחות באיפור
גוף אשר איפרו את הילדים במקום .בנוסף לכך ,שקיות ממתקים
חולקו לילדים במהלך האירוע שבו גם הופיעו ליצניות ששימחו
את הילדים במחלקה.
• בדצמבר  2016התקיימה סדנת איפור וטיפוח במחלקת אשפוז
יום אונקולוגי ואשפוז המטולוגי ,המרכז הרפואי סורוקה .הסדנה
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פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'

חדרי טיפוח והשאלת פאות בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן

®

הפרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® של האגודה למלחמה בסרטן ממשיך
פעילויותיו על פי תכנית כלל ארצית ייחודית .התכנית פועלת החל
משנת  ,2007ומטרתה 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 בתכנית.
התכנית 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.
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 וליויה כסלו,
אחות ראשית ,האגודה למלחמה בסרטן .סילביה אלשווילי משמשת
כמרכזת האדמיניסטרטיבית .האחראית על 'צעדים לאיכות חיים'®.
הסמכות המקצועית בפרויקט זה ,היא של פרופ' נעמה קונסטנטיני,
מנהלת המרכז לרפואת ספורט ,המרכז הרפואי שערי צדק ויועצת
בהתנדבות לתוכנית האגודה למלחמה בסרטן .פרופ' קונסטנטיני
מהווה מקור לעדכון הידע של הצוותים המטפלים ומפעילי התכנית,
נותנת מענה שוטף לשאלות הצוותים המפעילים את התכנית ,מנחה
ומפקחת מקצועית .לא אחת מתקבלים מכתבי הערכה ממטופלים ובני
משפחה ,אשר זוכים להערכה ותודה מהצוות המוביל את הפרויקט.
עד סוף דצמבר  2016הפרויקט הופעל ב 19-מרכזים רפואיים במערך
האונקולוגי וההמטולוגי של בתי החולים ובחלקם גם במחלקות
גניקואונקולוגיה וקרינה .ב 2016-נטלו חלק בפרויקט כ12,000-
מטופלים.
לקט מכתבי תודה מהפרויקט:

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.

תערוכת  ,WELL BEINGמרכז דוידוף לחקר הסרטן,
מרכז רפואי רבין
בפברואר  2016התקיימה תערוכה המציגה את הפרויקטים
המוצעים למטופלים באונקולוגיה בלובי של מרכז דוידוף לחקר
הסרטן ,מרכז רפואי רבין .האגודה למלחמה בסרטן הציגה את
הפרויקטים הפועלים בקמפוס רבין-בילינסון' :צעדים לאיכות חיים'®,
'יד להחלמה'® ,ו'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® .אנשי המקצוע
המפעילים את הפרויקטים במחלקות האונקולוגיות הדגימו בעזרת
באי התערוכה את הפעילויות השונות המוצעות למטופלים .העמדות
זכו להתעניינות רבה מאוד של ציבור המטופלים ובני משפחותיהם,
כמו גם של אנשי הצוות במרכז.

"...עינת היקרה ,הת
גובות הנלהבות והשבחים
מעידים על המקצוע
יות שלך ,יחסך החם ,הרגיש
והאמפטי למטופל
ים ,ועל היכולת להעלות חיוך
על פניהם .ברצו
ננו להודות לך על כל אלה,
ואנו מקוות ומאמינ
ות שנתינה זו מעניקה גם
לך
תחושת סיפוק ושליחות"...
ציעה לנו להצטרף
ינת רום החביבה ,ה
"...גב' ע
כה נכונה ,סבלנות,
ת הגופנית .בהדר
לפעילו
רה סדנא שגרמה לנו
ת ומקצועיות ,העבי
חביבו
והכי חשוב להתחיל
להרגיש טוב יותר,
לחייך,
בה ששלחתם אותה,
קר עם חיוך .תודה ר
בו
את ה
יה פעילות שכזו"...
שבכל מרפאה תה
והלוואי
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הרחבת הפרויקט 'צעדים לאיכות חיים'
במחלקות ההמטו-אונקולוגיות ילדים
במרכזים הרפואיים ברחבי הארץ

• סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' ® בסניף אופקים של
האגודה למלחמה בסרטן :הסדנה התקיימה במרץ  2016וכללה
הרצאות בנושאים' :חזרה לשגרה לאחר המחלה'  -סדנה חווייתית-
רגשית בהנחיית ילנה גולדן ,עובדת סוציאלית' .תזונה מותאמת
בזמן המחלה ולאחריה' בהנחיית מירב דקל דהרי ,דיאטנית קלינית
וסדנת איפור וטיפוח בהנחייתה של ציפורה לוק ,קוסמטיקאית
מתנדבת סניף אופקים .הפעילות התקיימה בסיוע רפי בטיטו ,יו"ר
סניף אופקים באגודה למלחמה בסרטן ובשיתוף קופות החולים
מכבי וכללית  -אופקים.

®

בשנת  2016הרחיבה האגודה למלחמה בסרטן את הפרויקט גם
לתחום ההמטו-אונקולוגיה ילדים וזאת לאחר הצלחת הפעלת
הפרויקט כפיילוט במערך ההמטו-אונקולוגי ילדים במרכז הרפואי
ע"ש רות רפפורט ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב''ם .הפרויקט
נפתח בהרצאתו של ד"ר גל דובנוב רז ,מרפאת ספורט ,תזונה ואורח
חיים בריא ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר ,ויועץ בהתנדבות לתוכנית
האגודה למלחמה בסרטן 'צעדים לאיכות חיים'® במחלקות ההמטו-
אונקולוגיה ילדים.
השקת הפרויקט בהמטו-אונקולוגיה ילדים במרכז הרפואי ע"ש
שניידר ובמרכז הרפואי העמק התקיימה בפברואר .2016
הרצאתו של ד"ר דובנוב רז ,התמקדה ביתרונות ובחשיבות הפעילות
הגופנית בקרב ילדים שחלו בסרטן .בשני האירועים המקצועיים נכחו
צוותים רב-מקצועיים מכלל חטיבות הילדים ומהנהלות המרכזים
הרפואיים.

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:
• סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'® בסניף האגודה למלחמה בסרטן
בדימונה :הסדנה התקיימה בין החודשים ינואר-פברואר 2016
וכללה הרצאות בנושאים' :המוח ,מבנה הזיכרון והיכולת לשפר
אותו' בהנחיית ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית מתחום
הנוירו-פסיכואונקולוגיה ,האגודה למלחמה בסרטן' ,חזרה לשגרה
לאחר המחלה'  -סדנה חווייתית-רגשית בהנחיית פאינה צייטלין,
עובדת סוציאלית' ,תזונה מותאמת בזמן המחלה ולאחריה' בהנחיית
מירב דקל דהרי ,דיאטנית קלינית' .התמודדות עם תופעות לוואי
ארוכות וקצרות הטווח' ,והרצאה בנושא אינטימיות ומיניות בהנחיית
רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ומומחית קלינית לטיפול תומך,
האגודה למלחמה בסרטן .הפעילות התקיימה בסיוע אברהם אזרזר,
יו"ר סניף האגודה בדימונה.
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שיקום ורווחה

•

•

•

•

סיכום פעילות שנתית :ארגון בעלי סטומה בישראל של
האגודה למלחמה בסרטן

סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'® במועצה האזורית יואב  -התקיימה
בחודשים מרץ-אפריל  ,2016וכללה הרצאות בנושאים :המוח
התקין והשפעת הטיפולים כימותרפיים על תפקודו בהנחיית
ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן' .חזרה לשגרה לאחר המחלה'  -סדנה
חווייתית-רגשית בהנחיית פאינה צייטלין ,עובדת סוציאלית' .צעדים
לאיכות חיים'® בהנחיית קרן בוקובזה ,פיזיותרפיסטית ,המרכז
הרפואי ברזילי' .התמודדות עם תופעות לוואי ארוכות וקצרות הטווח',
וסדנת אינטימיות ומיניות בהנחיית רינה דיכל ,אחות אונקולוגית
ומומחית קלינית לטיפול תומך באגודה למלחמה בסרטן ,ו'רפואה
משלימה כמסייעת בהתמודדות' בהנחיית ניר שיש ,רפלקסולוג.
הפעילות התקיימה בסיוע הלשכה לשירותים חברתיים במועצה
האזורית יואב.
®
סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' לחברה הערבית ברהט – הסדנה
התקיימה בחודשים מרץ-אפריל  ,2016וכללה הרצאות בנושאים
'חזרה לשגרת החיים לאחר המחלה' סדנה חווייתית-רגשית
בהנחיית עו"ס יסמין אלהוזייל ,המרכז הרפואי סורוקה' .צעדים
לאיכות חיים' בהנחיית זהייה קאדרי ,פיזיותרפיסטית ,מנהלת
מכון הפיזיותרפיה שגב שלום קופת חולים כללית' .התמודדות
עם תופעות לוואי בעקבות מחלת הסרטן' בהנחייתה של
מאלק אלעוברה ,אחות אונקולוגית קופת חולים כללית ,ו'תזונה
נכונה ואורח חיים בריא' בהנחיית אימאן אלצאנע ,דיאטנית קופת
חולים כללית .הפעילות התקיימה בסיועה של הייג'ר אבו שארב,
רכזת החברה הערבית בנגב.
סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' ® בסניף אשדוד של
האגודה למלחמה בסרטן  -הסדנה נערכה בחודשים מאי–יוני
 ,2016וכללה הרצאות בנושאים' :חזרה לשגרת החיים לאחר
המחלה' סדנה חווייתית רגשית בהנחיית עו"ס פאינה צייטלין.
'התמודדות עם תופעות לוואי ארוכות וקצרות הטווח' ו'אינטימיות
ומיניות' בהנחיית רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ומומחית קלינית
לטיפול תומך באגודה למלחמה בסרטן ו'פעילות גופנית כמשפרת
איכות חיים' בהנחיית קרן בוקובזה ,פיזיותרפיסטית ,המרכז
הרפואי ברזילי .הפעילות התקיימה בסיוע משה בנאי ,יו"ר סניף
האגודה באשדוד.
®
סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' בסניף אשקלון של
האגודה למלחמה בסרט  -הסדנה התקיימה בחודשים יוני-יולי
 ,2016וכללה הרצאות בנושאים' :חזרה לשגרה לאחר המחלה'
סדנה חווייתית-רגשית בהנחיית עו"ס פאינה צייטלין' ,התמודדות
עם תופעות לוואי ארוכות וקצרות הטווח' ו'אינטימיות ומיניות'
בהנחיית רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ומומחית קלינית לטיפול
תומך באגודה למלחמה בסרטן ,ו'פעילות גופנית כמשפרת
איכות חיים' בהנחיית קרן בוקובזה ,פיזיותרפיסטית ,המרכז
הרפואי ברזילי .הפעילות התקיימה בסיוע שמעון זיו ,יו"ר סניף
האגודה באשקלון.

נמשכת הפעילות הנרחבת בתחום חולי הסטומה – הכוללת בין השאר
מענה טלפוני לחולים ומחלימים עם סטומה ולבני משפחותיהם,
ריכוז פעילות מתנדבים עם סטומה ,קיום מפגשי קבוצת 'צעירים עם
סטומה' ,כנס שנתי של בעלי סטומה והפקת הביטאון 'פתחון פה',
המיועד לחולים ומחלימים עם סטומה המופק בסיוע של מחלקת
ההסברה וההדרכה באגודה.
את תפקיד נשיא ארגון בעלי סטומה בישראל ממלא במסירות
ובמקצועיות מידד גיסין.

הכנס הארצי השנתי של ארגון בעלי סטומה בישראל

הכנס הארצי השנתי של הארגון התקיים בתחילת נובמבר 2016
בהשתתפות עשרות בעלי סטומה מכל קצוות הארץ .האירוע אשר
התקיים בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן ,הונחה על ידי
רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.
מרב תשובה ,יועצת ארגונית ,העבירה בתחילת הכנס הרצאה בשם
'פרגון זו לא מילה גסה'.
לאחר מכן ,נטליה פרסל ,אחות מתאמת טיפול בפצעים וסטומה
מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר ,הציגה בפירוט את עקרונות
התאמת הציוד .ד"ר חיה שוורץ ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר,
הרצתה בנושא 'הסטומות השונות – מה ,למי ומדוע' .לקראת סיום,
כבכל שנה ,מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי הסטומה ויו"ר צ.ב.י ,עדכן
את קהל הנוכחים עם חידושים במערכת הבריאות של ישראל.
לאורך כל הכנס ,הקפידו המרצים השונים לענות על סוגיות ושאלות
שהועלו ,אשר מטרידות את המאזינים בחיי היום יום.
אחת מהנשים שנכחו בקהל במהלך האירוע אמרה בסיום" :חשבתי
מה כבר יהיה אפשר לחדש לי? הרי יש לי סטומה המון שנים.
התפלאתי כמה חידשתם לי וכמה מחשבה הייתה לגייס מרצים כל
כך מתאימים ,שהסבירו בפשטות אך לעומק את מה שחשוב לנו
באמת .התרשמתי מכך שהם לא היססו לענות ,בשקיפות מלאה ,על
סוגיות שלא תמיד ניתן לפתור אותם בצורה אופטימלית .אנו אסירי
תודה לאגודה למלחמה בסרטן".
הכנס התקיים באדיבות החברות :פילטל-קונווטק ,קולפלסט ישראל,
נאופרם-הוליסטר ,ולראשונה השתתפו נציגים של יד שרה אשר הציגו
את פעילות ארגונם לקהל המשתתפים.

פעילות קבוצת 'צעירים עם סטומה'

קבוצת 'צעירים עם סטומה' נפגשת ארבע פעמים בשנה בבית
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחייתן של דנה רכבי-הלר,
עו"ס מחוזית מרכז של האגודה ,ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי ,האגודה למלחמה בסרטן .במפגשים
משתפים הצעירים זה את זה באופני התמודדותם עם הסטומה
בחיי היום-יום במסגרת המשפחה ,העבודה ושעות הפנאי .הצעירים
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שירות ייעוץ מיני ארצי לחולי סרטן ולבני זוגם

מתייעצים ,חולקים 'טיפים' ומעודדים את אלה שההתמודדות עם
הסטומה חדשה עבורם .לעתים ,מוזמנים מרצים אורחים בהתאם
לתכנים ספציפיים.
כך לדוגמה ,במרץ  2016נערכה סדנת 'מיניות וזוגיות' ע"י לנה קורץ-אלמוג,
יועצת המיניות של האגודה למלחמה בסרטן.
ביוני  2016התקיים מפגש נוסף ,בו מלבד התמיכה והדיון בעניינים
המשותפים ,נערכה גם שיחה בנושא עתיד ארגון בעלי הסטומה,
בהנחיית מידד גיסין ,יו"ר ארגון בעלי הסטומה בישראל.
מפגש נוסף שהתקיים בתחילת ספטמבר  ,2016התמקד בנושא:
'אינטימיות ,זוגיות ומה שביניהן'.
באדיבות החברות פילטל-קונווטק ,קולפלסט ישראל ,נאופרם-הוליסטר.

שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו בראשותן של לנה קורץ-אלמוג,
אחות ויועצת מיניות ,האגודה למלחמה בסרטן וליויה כסלו ,אחות
ראשית ,אגודה 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'®.

עדכונים
• בנוסף לפעילות בקהילה ,אתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן
מציע פורום בנושא מיניות ופוריות לחולים ,למחלימים ולבני זוגם
– בניהולם של ד"ר משה מוק ,מנהל המרפאה לטיפול מיני וזוגי
במרכז הרפואי מאיר והיחידה לאונקוסקסולוגיה במרכז הרפואי
לניאדו ,ולנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת מיניות.
• נמשך המחקר האיכותני בראשותן של לנה קורץ-אלמוג אחות
ויועצת מיניות ,האגודה למלחמה בסרטן ,וליויה כסלו אחות ראשית,
החוקר מיניות בקרב חולי סרטן במצב מחלה מתקדם בשיתוף
עם צוות הטיפול הפליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן.
• מפגשים לחולים ומחלימים ולבני/ות זוג במסגרת ייעוץ מיני ארצי
בסניפי האגודה ברחבי הארץ.

ביטאון 'פתחון פה'

כמדי שנה ,יוצא לאור ביטאון ארגון בעלי סטומה 'פתחון פה' .המהדורה
הדיגיטלית מזמינה את הקהל להיכנס לאתר האגודה ולעיין בנושאים
רבים הכלולים בו.
באדיבות החברות פילטל-קונווטק ,קולפלסט ישראל ונאופרם-הוליסטר.

יצירת קשר עם מתנדבים בעלי סטומה

לארגון בעלי סטומה שפועל במסגרת האגודה למלחמה בסרטן ישנם
מתנדבים בעלי סטומה.
באתר האינטרנט של האגודה קיים דף יצירת קשר ,דרכו מתקשרים
עם מתנדב/ת של ארגון בעלי הסטומה כדי לשמוע מניסיונם האישי.

הרצאות וסדנאות
•

•
•

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

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 ,האגודה למלחמה בסרטן ,ודנה רכבי-הלר,
עו"ס מחוזית מרכז באגודה.

•
•
•

ייעוץ והדרכה בנושא שיקום הדיבור
למתמודדים עם גידולי ראש-צוואר

•
•

שירות הייעוץ וההדרכה הארצי לחולים בגידולי ראש-צוואר מנוהל בידי
פרידה קורנברוט ,קלינאית התקשורת הארצית באגודה למלחמה בסרטן.
פרידה מדריכה חולים ובני משפחותיהם וכן וצוותים רפואיים בבתי
החולים ,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.

•
•
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בפברואר  2016הועברה הרצאה בקורס אחיות קהילה ובקורס
אונקולוגי.
במרץ  2016הסתיים קורס מיניות במסגרת האגודה למלחמה בסרטן.
במרץ נערכה סדנה בנושא מיניות בקרב בעלי סטומה במפגש
של 'צעירים עם סטומה'.
®
באפריל  2016נערכה סדנה למתנדבות 'טלמידע' של
האגודה למלחמה בסרטן.
במאי  2016נערכה הרצאה לאחיות מחלקת כירורגיה במרכז
רפואי וולפסון ,בנושא 'מיניות אצל נשים לאחר סרטן גניקולוגי'.
במאי  2016נערכה הרצאה בנושא 'מיניות החולה לאחר השתלת
מח עצם' בקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב''ם.
ביוני  2016נערכה הרצאה בכנס בינלאומי של האגודה למטפלים
מיניים אירופאית .הכנס התקיים בדוברובניק ,קרואטיה.
ביוני  2016התקיימה סדנה בארגונה של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית
דרום באגודה ,בנושא 'מיניות בסוף החיים' בהוספיס בית ברהט.
בסדנה השתתף צוות רב מקצועי אשר כלל רופאים ,אחיות ועו"ס
מטעם הוספיס בית קופ"ח כללית  -מחוז דרום .את הסדנה הנחתה
לנה קורץ-אלמוג אחות ויועצת מיניות ,האגודה למלחמה בסרטן.
בספטמבר  2016התקיימה הרצאה במסגרת תוכנת ההדרכה
למתנדבות 'יד להחלמה'®
בספטמבר  2016התקיימה הרצאת 'מחלימות סרטן שד' במסגרת
פרויקט של 'יד להחלמה'®.

שיקום ורווחה

•
•
•
•

האגודה המעניק מידע ותמיכה בנושאים שונים )מידע נוסף על מוקדי
המידע בפרק 'הסברה והדרכה'(.

בספטמבר  ,2016נערכה הרצאה במסגרת החוג הפליאטיבי המטולוגי
הארצי .ההרצאה הייתה בנושא מיניות של החולה ההמטולוגי.
בספטמבר  2016התקיימה הרצאה בקורס על בסיסי של אחיות
אונקולוגיות המתקיים במרכז הרפואי אסף הרופא.
בנובמבר  ,2016הועברה הרצאה במסגרת כנס האגודה הישראלית
לכירורגיה פלסטית במלון דן פנורמה ,תל אביב.
בדצמבר  ,2016נערכה הרצאה במסגרת יום עיון לחולות סרטן
שד במרכז הרפואי וולפסון.

פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן

'ניצוץ של תקווה'®  -השלמת חומר נלמד

במסגרת פרויקט 'ניצוץ של תקווה'®  -השלמת חומר נלמד  -אותו
מממנת האגודה ,ובריכוזה של מיכל קהלני ,אחראית פרויקטים לילדים
במחלקת שיקום ורווחה של האגודה ,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.

ייעוץ מס ארצי לחולי סרטן ,למחלימים ולבני משפחותיהם

באחריות מחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן
ובשיתוף לשכת יועצי המס בישראל ,ניתנים שירותי ייעוץ מס לחולים.
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 הרפואית בביטוח לאומי ,ורק בענייני
מס הנובעים מהמחלה.

שנת תשע"ו – 2016-2015
החל מיולי  ,2015נפתח הפרויקט 'השלמת חומר נלמד' במהלכו
נוצר קשר עם כ 421-ילדים והוריהם .במשך השנה הצטרפו ילדים
חדשים ,בהתאם לזמן גילוי המחלה.
באזור הצפון השתתפו בפרויקט  127ילדים ,באזור המרכז  190ילדים,
באזור הדרום  45ילדים ובאזור ירושלים והסביבה  58ילדים .המדובר
בילדים מגיל ) 5מוכנות לכיתה א'( ועד  18כולל הכנה לבגרות.
העובדות הסוציאליות של האגודה מקיימות לאורך כל שנת הלימודים,
קשר שוטף ורציף עם הילדים שמצבם הבריאותי אינו מאפשר כרגע
לימודים בפועל ומשפחותיהם ,על מנת לאפשר סביבה תומכת
והתחלת לימודים ברגע המתאים.
 216סטודנטים ברחבי הארץ פועלים כל השנה ומסייעים בהשלמת
חומר לימוד לילדים הנעדרים מבית הספר בשל המחלה והטיפולים,
במטרה לאפשר להם שילוב קל ומהיר לכשיחלימו 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 לב
ונותנות כוח להמשך הדרך.

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

לאחר הצלחת 'הכפתור הוורוד' האלקטרוני ,שעליו לוחצות הגולשות
כדי לפנות ישירות למתנדבות 'יד להחלמה'® ,והעלייה בכמות
הפניות ,נוספו באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן שני
'כפתורים' חדשים:
'כפתור כחול'  -בקשה למידע על תמיכה בנושא סרטן ערמונית
)קבוצות ,ייעוץ מיני וכדומה(.
'כפתור כתום'  -בקשה למידע כללי על תמיכה בחולי סרטן ובבני
משפחותיהם.
כמו כן ,בחוברות החדשות/מחודשות בתחום סרטן שד מודפס
ברקוד לסריקה באמצעות טלפון חכם  ,QRומיד לאחר הסריקה
הפונה מועברת ישירות ל'כפתור הוורוד' האלקטרוני של מתנדבות
'יד להחלמה'®.

שנת תשע"ז – 2017-2016
פרויקט 'השלמת חומר נלמד' לשנת תשע"ז נפתח במהלך חודש יולי
 ,2016במכתב פנייה למשפחות הילדים ברחבי הארץ.
העובדות הסוציאליות במחלקות ההמטו-אונקולוגיות ילדים במרכזים
הרפואיים ברחבי הארץ הפנו עם תחילתו של הפרויקט כ 330-ילדים
הזכאים להשלמת חומר נלמד.
במקביל נרשמו לפרויקט כ 197-חונכים-סטודנטים המעוניינים
להשתלב בעשייה ובכך לסייע לתלמידים להשלים את החומר
הנלמד בבית הספר .
עם תחילתה של שנת הלימודים ,בספטמבר  ,2016בכפוף לתוכנית

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

קו ה'טלתמיכה'® של האגודה פועל ישירות ממחלקת השיקום והרווחה
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .השיחות
המגיעות ל'טלתמיכה'® מנותבות למחלקה הכוללת מעבר לעובדות
הסוציאליות ,גם אנשי מקצוע בתחומים נוספים ,כגון :סיעוד ,שיקום,
מיניות וכד' .המענה האנושי ניתן לפונים בשפות עברית ,ערבית ,רוסית
ואנגלית .חשוב לציין את מוקדי ה'טלמידע'® בשפות עברית ,ערבית
ורוסית הקיימים באגודה למלחמה בסרטן ,וכן את מרכז המידע של
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הלימודים של משרד החינוך ,החלו שיבוצי הסטודנטים הפעילים
במשפחות הילדים על ידי העובדות הסוציאליות המחוזיות של
האגודה למלחמה בסרטן.
לקט מכתבי תודה של חונכים ,תלמידים ומשפחותיהם:

התקיים כחודשיים לאחר תחילת הפעילות השנתית והמפגש השני
לקראת תום הפעילות .המפגשים נותנים לסטודנט הזדמנות לשתף
בחוויות ,בהתלבטויות ,בקשיים ,בהנאות ובתרומה האישית והחברתית
הכרוכה בפעילות.

הישג ושח"ק

"לקחתי על עצמי
אתגר וברוב המפגשים נהניתי
מאוד ללמד ולרא
ות התקדמות .תודה לכם על
ההזדמנות להיות
חלק מפרויקט כה מבורך".

במסגרת פרויקט הישג 24 ,סטודנטים ו 53-סטודנטים במסגרת
פרויקט שח"ק ,משולבים במערך התמיכה בקהילה .סטודנטים אלה
לוקחים חלק במפגשים הקבוצתיים .המשפחות המקבלות סיוע
והצוותים בבתי החולים מציינים את החשיבות הרבה של הקשר עם
הסטודנטים ושל הנוכחות שלהם במחלקות ובמכונים האונקולוגיים.
מתחילת שנת הפעילות הנוכחית ,ספטמבר  ,2016נרשמו ושובצו 92
סטודנטים של פרויקט אימפקט 20 ,סטודנטים במסגרת פרויקט הישג
ו 48-סטודנטים במסגרת פרויקט שח"ק במערך התמיכה בקהילה.

ות לכם על התמיכה והליווי

"אין לנו מילים להוד
כל אורך המחלה ולאחריה".
ל

שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי
לילדים עם גידולי מוח

"כ א
שר ה צי עו ל נו ל הצ
טר
ף
ל
פ
רוי
ק
ט
של
האגו
דה למלחמה בסרטן,
ולאפשר לסטודנט
להגיע
אלינו הביתה ,נעני
נו
ב
חיו
ב,
אך
לא
צ
פינו
את ה
תרומה שלו לחיים
של כולנו .אני מודה
מאוד
על שניתנה לנו ה
אפשרות להיות חלק
מהפ
רוי
ק
ט הזה ,אנחנו
מרגישים שהפרויקט
הזה
חשוב מאוד ותורם וב
הח
לט
א
ש
מח
לה
מליץ
עליו לכל המעוניין".

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 -
במסגרת זו ניתנות להורים ולצוותי בתי הספר שיחות הדרכה
ראשוניות וסיוע בהתמודדות עם קשיי השיקום והחזרה לשגרה
בעקבות המחלה והטיפולים.
• אבחונים נוירופסיכולוגיים – לילדים השבים למסגרות בתי הספר
והזקוקים להתאמה במסגרת החינוכית.
• האגודה מוכרת להתמחות שיקומית  -האגודה הינה מקום מוכר
להתמחות שיקומית והשנה הצטרפה מורן הר-אבן ,הנמצאת בטרום-
התמחות )פרקטיקנטית( לפסיכולוגיה שיקומית באוניברסיטת
בר אילן.
• קידום זכויות ושירותים לילדים עם גידולי מוח – קידום שירות אבחון
נוירופסיכולוגי לסל השירותים של קופות החולים במסגרת חוק
בריאות ממלכתי.
• חוק שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי הספר -
האגודה למלחמה בסרטן ,בעבודה משותפת עם משרד החינוך,
הייתה שותפה לניסוחו מחדש של החוק לשילוב ילדים חולים
בסרטן בבתי הספר .מאז אישורו בכנסת נמשך שיתוף הפעולה
עם משרד החינוך לגבי יישומו של החוק .מטרתו של החוק לארגן
ולכוון את דרכי הלמידה של הילדים החולים שחוזרים לבית
הספר ,לבדוק את זכאותם להתאמות בבחינות הבגרות ,ולשלב
מחדש את הילדים המחלימים במסגרת החינוכית ,כל זאת ללא
צורך באבחון נוסף.

פרויקט ליווי חברתי-לימודי

עו"ס דליה שטרן היא הרכזת הארצית של הפרויקט.

אימפקט )(IMPACT

בשנת  2016השתתפו בפרויקט אימפקט כ 96-סטודנטים מלגאים מטעם
ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה ) ,(FIDFשהעניקו 12,350
שעות פעילות למען הקהילה ,באמצעות האגודה למלחמה בסרטן.
הסטודנטים מצוותים לחולי סרטן בקהילה ,לילדים חולים ,או
לילדים בריאים המתמודדים עם מחלת הסרטן בתוך המשפחה.
חלק מהסטודנטים משובצים במחלקות האונקולוגיות ובמכונים
האונקולוגיים ומכוני הקרינה בבתי החולים בארץ ,במטרה לסייע לצוות
המחלקה ובלווי ותמיכה בחולים .ישנם סטודנטים היוצרים קשרים
עם חולים במסגרת בית החולים ולאחר השחרור ממשיכים ללוות
אותם בקהילה .העו"סיות המחוזיות באגודה ,דנה רכבי-הלר במרכז,
אריאלה ליטביץ-שרמן בצפון ,מירי מור-יוסף בדרום ודלית בן רימון,
אחראית מרכז 'חזקים ביחד'® ,ואזור ירושלים ,מנחות ומלוות את
הסטודנטים לאורך השנה בהתאם לאזור המגורים.
בנוסף לקשר האישי המתקיים עם הסטודנט לאורך השנה ,התקיימו
שני מפגשים קבוצתיים בכל אחד מהמחוזות בארץ .המפגש הראשון
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"...
פרידה היקרה ,אנחנו רוצים
להודות לך ולאגודה למלחמה
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גשים"...

• פעילות מחקרית משותפת יחד עם מרכזי הלימוד בבתי החולים -
הפעילות המחקרית הינה בנושא 'השפעת התערבות חינוכית על
שילובם של ילדים עם גידולי מוח בחזרתם לבית הספר בקהילה'.
• הרצאות בכנסים ובקורסים השנה:
 ₧קורס על בסיסי לאחיות אונקולוגיות במרכזים הרפואיים ברחבי
הארץ.
 ₧קורס עו"ס מתחילים באונקולוגיה בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן.
 ₧סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'® המתקיימות במרכזי התמיכה
'חזקים ביחד'® של האגודה למלחמה בסרטן ובסניפים ברחבי
הארץ.

כל פרט ופרט החל
קפידה ,תוך דאגה ל
"...הטיול תוכנן ב
ם ונאמר שהיו אלו
ול ועד סיומו .נסכ
משלב תכנון הטי
חרטו בליבנו לעד"...
שים ומהנים אשר יי
שמונה ימים גדו

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 מרכזת את הפרויקט ,שהשנה
הוענקו במסגרתו כ 50-מחשבים לילדים חולי סרטן.
מחלקת המחשוב באגודה בהובלתו של דיוויד מוס-רנדל ,דאגה
לאספקה והתקנה של המחשבים .כמו כן ,לילדים מתחת לגיל ,9
אשר אינם חלק מהפרויקט בשל גילם ,דאגה מחלקת המחשוב
באגודה למחשב נייח משודרג.
מחלקת המשק באגודה בהובלתו של אבנר דוד ,סייעה בחלוקת
המחשבים ברחבי הארץ.

פרויקט 'תנו לילדים את העולם' לזכרה של
מירי שטרית ז"ל

במסגרת הפרויקט ,נסעו השנה שמונה משפחות להן
ילד חולה סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים,
לשבוע ימים בכפר הילדים 'תנו לילדים את העולם'
באורלנדו שבארה"ב.
האגודה למלחמה בסרטן זוכה להנחה משמעותית מחברת אל על
ברכישת כרטיסי הטיסה לבני המשפחה .במהלך השהייה ביקרו
המשפחות בפארקים השונים ,ונהנו מכניסה חינם למתקנים ולאטרקציות
נוספות .הפרויקט המרגש וההדים המתקבלים מהמשפחות ,שזו
לעתים החוויה המהנה האחרונה שלהם יחד כמשפחה ,מחממת
את הלב ומחזקת את חשיבותו של הפרויקט הייחודי ,שאותו מרכזת
פרידה קורנברוט.
לקט מכתבי תודה מהמשפחות שנסעו לטיול:

פרויקט 'מעגלים שקופים של כוח'

"...
האירוח היה נפלא ,עוטף ,מכ
בד והחשיבה על המשפחה
וצר
כיה ניכרה בכל שעה ביום...
מש
פח
תנו
זכ
תה
ל
חופ
שה
מושלמת...
אכן נתתם לנו את העולם"...
נקתם לנו ,להתנתק
הזכות הגדולה שהע
ת על
שפחה חופש ללא
"...אנו מבקשים להודו מית ולחוות יחד כמ
מהמציאות היומיו
ולנו תקווה לעולם
לרגע
הנופש באורלנדו .כ
בות ודאגות בכפר
מן .חיזקו ואימצו"...
מחש
ק בשורות טובות .א
יא יותר ושנתבשר ר
בר

דרך משחק ,כתיבת סיפור חיים והפעלות שונות ויצירתיות 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,
ובמסגרתו נערכה ,בין היתר ,תערוכת הצילומים 'שקיעות'.

ימי כיף ,מופעים ופעילויות למען ילדים חולי סרטן

• לרגל חג הפורים ,התקיים במרץ  2016יום כיף בפארק קרסו למדע
בבאר שבע למשפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן .באירוע
הופיע ליצן ,שהפעיל את הילדים ,ולאחר מכן נערך סיור מודרך
בפארק ,פעילות חופשית בכל מתקני הפארק וחלוקת משלוחי מנות.
• באפריל  ,2016בחול 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.

"...א
נו מבקשים להביע
ב
פנ
יכ
ם
א
ת
הע
רכתנו
החם ,האנושי
ותודתנו על היחס
והאדיב והסבלנות ש
הפ
גנ
ת
ם
כל
פי
נו
לאורלנדו,
בטיפול בטיול
בחסות האגודה ל
מל
ח
מה
ב
סר
טן.
הבקשות
הן משלב הגשת
להוצאות הוויזה לא
רה
"ב
ו
עד
היו
ם
ה
כוח
אחרון שלנו בארה"ב.
הרצון לתת ,לסייע ול
עז
ור
אי
נו
ד
בר
מו
בן
את תודתנו לא
מאליו ,אין לנו מילים
גודה למלחמה בסר
טן
על
זה
ש
הח
זר
ת
לילד שלנו ולבני מ
ם את החיוך
שפחתנו .תבורכו"...
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• בדצמבר  ,2016לרגל חג החנוכה ,העניקה עיריית תל אביב-יפו
בסיועה של שרי ישראלי ,מנהלת טקסים ואירועים בעירייה ,כ200-
כרטיסים לילדים חולים ולאחיהם ברחבי הארץ למופעי ה'פסטיגל'
ו'מותק של פסטיגל'.

מטעם האגודה למלחמה בסרטן לווה האירוע על-ידי מלי ויינבך ,מרכזת
פרויקט 'חזקים ביחד'® ודנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה.
• במסגרת הפרויקט העולמי  ,Dream Night at The Zooנערך ביוני
 2016הפנינג בגן החיות הלימודי בחיפה .באירוע השתתפו ילדים
חולי סרטן ובני משפחותיהם ,שנהנו מהופעות של אמנים ,הפעלות
עם בלונים ,איפור וכיבוד רב .צוות האגודה למלחמה בסרטן ארגן
את האירוע יחד עם צוות גן החיות ועיריית חיפה.

קבוצת 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'

®

קבוצת 'הבוגרים הצעירים' ממשיכה לקיים את מפגשיה ופעילויותיה
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן .הקבוצה 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'® בבית מטי בגבעתיים ,ומקיימת פעילויות פנאי ,גיבוש
והתנדבות הדדית לבוגרים צעירים חדשים.

מפגשי תמיכה ,עדכון וליווי
של עובדות סוציאליות מחוזיות באגודה

• אחת לחודשיים ,עם הגעת מטופלים חדשים למעון ע"ש צ'ארלס
קלור בגבעתיים ,מתקיימים מפגשים בנושא זכויות ושירותים,
בהנחיית דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה.
• פעמיים בחודש מתקיימים מפגשים פרטניים בנושא זכויות ושירותים,
בהנחיית מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה ,המיועדים
לחברי מרכז התמיכה בית אידי-מעגן בבאר שבע.
• במהלך השנה ,מתקיימות הדרכות למתנדבי ה'טלמידע'® של
האגודה למלחמה בסרטן עם דנה רכבי הלר ,עו''ס מחוזית מרכז
באגודה ,אשר מעבירה סדנאות עם דגש על אתגרים רגשיים
בעבודת המתנדב מול חולים ובני משפחתם.
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שיקום ורווחה

השתלמויות ,קורסים ,ימי עיון ומפגשים לאנשי מקצוע
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 ,ומהווה חלק חשוב בשיפור הטיפול בחולים.

השתלמויות לאנשי מקצוע

• קורס לשיקום הבריאות המינית לצוות רב מקצועי  -בריכוזה של
לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת מינית ,האגודה למלחמה בסרטן.

במסגרת ההדרכות לאנשי מקצוע נפתחו השנה מגוון קורסים המוכרים
לגמול השתלמות המתקיימים בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים:

תשע"ז

• קורס בסיסי להנחיית קבוצות בשיטת קבוצות רכבת לצוותים
מטפלים  -הקורס בהנחיית ד"ר זהר רובינשטיין ,פסיכולוג קליני
וארגוני ,ממקימי תכנית המוסמך בניהול מצבי חירום בבית הספר
לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב .מוכר כגמול השתלמות
ולמומחיות בתחום הבריאות בעבודה סוציאלית.
• קורס לעובדים סוציאליים מתחילים באונקולוגיה – ד"ר שלומית פרי,
לשעבר מנהלת השירות הסוציאלי במרכז דוידוף לחקר הסרטן,
המרכז הרפואי רבין-בילינסון ,העבירה את הקורס המוכר כגמול
השתלמות.

תשע"ו
• קורס ארצי בטיפול בלימפדמה לפיזיותרפיסטים – האגודה
הישראלית ללימפדמה ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,מכשירה
פיזיותרפיסטים בתת-התמחות של פיזיותרפיה לימפטית ,המתאימה
לנשים אשר עברו ניתוחי שד כדי למנוע או להקל את הניקוז של
המערכת הלימפטית .הקורס מועבר ע"י רותי פלג יחד עם ג'יל ברכה
אשר משמשות כפיזיותרפיסטיות לימפטיות ועומדות בראש האגודה
הישראלית ללימפדמה .הקורס התקיים במאי  2016והשתתפו בו
כ 18-פיזיותרפיסטים .הקורס מוכר כגמול השתלמות.
• הכשרת פיזיותרפיסטים  -בשנת  2016התקיימה הכשרה ארצית
ייעודית לפיזיותרפיסטים בנושא 'אונקולוגיה ,כושר ופיזיולוגיה' .לפני
כחמש שנים נערכה ההכשרה הראשונה לכ 20-פיזיותרפיסטים
המפעילים את פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® בבתי החולים
ברחבי הארץ ובקהילה .השנה הוכשרו בתוכנית ייחודית זו כ30-
פיזיותרפיסטים נוספים .מרכזות ההשתלמות הן רינה דיכל,
אחות אונקולוגית ומומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה,
ופרופ' נעמה קונסטנטיני ,מנהלת המרכז לרפואת ספורט ,המרכז
הרפואי שערי צדק.
• קורס לעובדים סוציאליים מתקדמים באונקולוגיה – בהנחייתה
של ד"ר שלומית פרי ,לשעבר מנהלת השירות הסוציאלי
במרכז לחקר הסרטן דוידוף ,המרכז הרפואי רבין  -בילינסון
וד"ר מיכל בראון ,פסיכולוגית שיקומית מומחית מתחום
הפסיכואונקולוגיה .מוכר כגמול השתלמות ולמומחיות בתחום
הבריאות בעבודה סוציאלית.
• בית ספר לתסמינים – השתלמות משותפת של האגודה למלחמה בסרטן
והעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי ,החלה בסוף שנת ,2015
בהשתתפות כ 60-אחיות אונקולוגיות מבתי החולים ומהקהילה.
ההשתלמות כללה ריענון הידע של האחיות בכל הקשור לתסמינים
פיזיים ופסיכו-חברתיים של אנשים שחלו בסרטן.
• קורס השתלמות בנושא טיפול ושיקום של חולים עם גידולי ראש
צוואר לצוות רב מקצועי  -בריכוזה של פרידה קורנברוט ,קלינאית
תקשורת ,האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון בנושא אימונותרפיה

בינואר  2016התקיים יום עיון לאחיות אונקולוגיות באגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי .פרופ' גל מרקל,
מדען ראשי ,מכון אלה למלנומה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
פתח את יום העיון עם הרצאה בנושא 'בסיס לאימונו-אונקולוגיה'.
פרופ' אילן רון ,אונקולוג מומחה מהמרכז הרפואי תל אביב ,הרצה
בנושא' :אימונותרפיה  -מהמחקר לפרקטיקה .נתונים קליניים בגידולים
שונים' .חני שטיינברג ,אחות מלנומה מהמרכז הרפואי הדסה ,סיפרה
כיצד ניתן לנהל את הטיפול באדם המקבל אימונותרפיה .יום העיון
זכה לתגובות נלהבות ,ורבות מהמשתתפות הביעו רצון להמשיך
וללמוד נושא חשוב זה.
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יום עיון בנושא' :אם תספרו  -אין זו אגדה .גישות והנחיות
מקצועיות לטיפול באדם עם ערכי ספירות דם חריגים'

פיילוט קורס ההכשרה למורים ומורות ליוגה לאנשים
המתמודדים עם סרטן

במאי  ,2016נערך יום עיון של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי אשר אורגן ע"י ליויה כסלו ,אחות
ראשית ,האגודה למלחמה בסרטן ויו"ר העמותה .יום העיון התקיים
באגודה למלחמה בסרטן ,והשתתפו בו כ 60-אחיות מבתי החולים
ברחבי הארץ ומהקהילה.

פיילוט אשר מיועד לאנשים המתמודדים עם מחלת הסרטן בכלל
וסרטן נשי בפרט ,זכה להצלחה ויהפוך משנת הלימודים הקרובה
לקורס קבוע.
הפיילוט שהחל בשנת  2016במכללת ווינגייט ,ביוזמת ובשיתוף
מחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן ,הפך לקורס
רשמי וקבוע להכשרת מורים ומורות ליוגה לאנשים המתמודדים
עם סרטן .מדובר בקורס ראשוני וייחודי בישראל שנבנה על בסיס
מחקרים שנערכו בעשור האחרון בתחום זה .המחקרים הוכיחו כי
איכות חייהן של חולות סרטן השד שהשתתפו בשיעורי היוגה במהלך
תקופת הטיפולים השתפרה ,וכן תופעות הלוואי אשר נגרמות כתוצאה
מהטיפולים פחתו .הקורס נפתח בדצמבר  2016כחלק משנת
הלימודים תשע"ז .2017-2016
מדריכות הקורס הן שירה נהלוני וסיגל ביבר ,אשר יצרו אותו מתוך
החוויה האישית שלהן .שירה גילתה על מחלתה בשבוע ה 10-להריונה.
כנגד המלצות רופאיה ,המשיכה בהריון תוך כדי טיפולים כימותרפיים.
תרגול קבוע וייחודי שפיתחה ,סייע לה לתומך בעצמה .סיגל נפגשה
עם היוגה בעת גסיסתו של בנה השני .ההתמודדות עם המחלה ועם
מותו הביאו אותה להעמיק בתרגול על מנת לשקם את עצמה ואת
משפחתה .עם גילוי המחלה אצלה ,שנים לאחר מכן ,היו כלי היוגה
מצויים בידיה לסיוע עצמי בהתמודדות עם הטיפולים ואחר כך בליווי
והדרכת נשים אחרות המתמודדות עם המחלה.

פרופ' מאיר להב ,סגן דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל
אביב ויו"ר ועדת האתיקה במרכז רפואי רבין-בילינסון ,הציג גישות
מעודכנות לטיפול בנויטרופניה .ד"ר שירלי שפירא ,המטולוגית
בכירה במכון האונקולוגי במרכז רפואי מאיר ,כפר סבא ,הציגה את
הגישות הטיפוליות באדם עם אנמיה .ד"ר אלכס גורל ,המטולוג בכיר,
מנהל בנק הדם במרכז רפואי הדסה עין כרם ,הרצה על עקרונות
מתן מוצרי דם ,על סוגיו השונים .עידן סטרוביציק ,אח במחלקה
להשתלות מח עצם במרכז דוידוף לחקר הסרטן ואילנה שזר ,אחות
אחראית באשפוז יום המטולוגי ,הקריה הרפואית לבריאות האדם,
רמב"ם ,הציגו מקרים מורכבים של מטופלים עם נויטרופניה ואנמיה
בהתאמה .ענת פק ,אחות אחראית המחלקה להמטואונקולוגיה ,מרכז
דוידוף לחקר הסרטן ,הציגה כיצד ניתן לשלב ליווי רוחני בעבודה
הסיעודית .לקראת סיום ,אבי רט ,סופר ואיש חינוך ,עורך התלמוד
הישראלי ,העביר הרצאה בנושא' :כבוד האדם  -קדושת החיים ,על
מעגלי תמיכה של המטופל  -ליווי ,סוגיות ודילמות'.
באדיבות חברת מדיסון.

הכשרה לצוותי מכבי שירותי בריאות מחוז מרכז

מרכז הדרכה לסטודנטים

במסגרת שבעה ימי השתלמות לצוותי מכבי שירותי בריאות ,מחוז
מרכז ,אשר תוכננו בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,התקיימו שני
ימי הכשרה באגודה .ביום ההשתלמות הראשון ,שהתקיים בפברואר
 ,2016השתתפו עשרות אנשי צוות רב-מקצועיים .בנוסף למגוון נושאים
שהועברו ביום זה ,התקיימה סדנה' :כיצד לתקשר עם אדם שחלה
בסרטן ובני משפחתו' .את סדנה זו העבירה פדות ביר ,עו"ס שירות
פליאטיבי ביתי ,האגודה למלחמה בסרטן ,יחד עם דנה רכבי-הלר,
עו"ס מחוזית מרכז של האגודה .יום ההכשרה השני התקיים במאי
 ,2016עבור הצוות הסיעודי של מחוז מרכז ,והנחה אותו הצוות
הבינתחומי של השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן.
המפגש החל עם הרצאתו של ד"ר אלכסנדר ולר על עקרונות הטיפול
הפליאטיבי .עו"ס פדות ביר ושרי כהן ,אחות אחראית שירות פליאטיבי
ביתי ,התמקדו בהתלבטויות של הצוות הבינתחומי ביחס לאדם הנוטה
למות ולבני משפחתו ,ולבסוף ,מיכל אבידן ,אחות הטיפול הפליאטיבי
הביתי ,שיתפה את המאזינים בדרכי התמודדותה בשעותיו האחרונות
של המטופל .ימי ההשתלמות זכו להוקרה ,הערכה ושביעות רצון
גבוהה ,תוך שאיפה לשיתוף פעולה הדוק גם בעתיד.

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  2016נפתח מרכז ההדרכה בשנית ,ושולבו בו שש סטודנטיות,
שנה ג' לתואר בעבודה סוציאלית .ארבע סטודנטיות יודרכו ע"י
עו"ס דנה רכבי-הלר במחלקת שיקום ורווחה של האגודה ,ושתיים
נוספות יודרכו במסגרת שירות פליאטיבי 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 ,וכן לסטודנטית לפסיכולוגיה המתמחה גם
במחלקת שיקום ורווחה.

הדרכות מתנדבים בסניפים
במהלך השנה נפגשת עו"ס דנה רכבי-הלר ,עם מתנדבי הסניפים
להדרכות ויעוץ סביב סוגיות הקשורות לעבודת המתנדב עם משפחות
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יום השתלמות לאחיות הלומדות לקורס על בסיסי
באונקולוגיה

החולים והמחלימים .לדוגמא :נתניה ,מודיעין ,הרצליה ,הוד השרון,
ראשון לציון ,כפר סבא ופתח תקווה.

בספטמבר  2016התקיים באגודה למלחמה בסרטן יום השתלמות
לכ 30-סטודנטים הלומדים בקורס על בסיסי באונקולוגיה בבית
הספר לסיעוד במרכז הרפואי אסף הרופא.

קבוצות עניין

במסגרת פעילות מחלקת השיקום מתקיימים מפגשים תקופתיים
של אנשי מקצוע ,להם 'קבוצות עניין' הדנות בתחום טיפולי
ספציפי .על ארגון קבוצות העניין אמונות ליויה כסלו ,אחות ראשית,
האגודה למלחמה בסרטן ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי ,האגודה למלחמה בסרטן.

רומא לוריא ,מנהלת מעון קלור של האגודה ,ערכה למשתלמים סיור
היכרות עם המעון .ליויה כסלו ,אחות ראשית של האגודה למלחמה בסרטן
הרצתה בנושא 'בריאות מינית וסרטן' ,ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנוירו-פסיכואונקולוגיה באגודה ,העבירה
הרצאה בנושא 'שיקום ילדים עם גידולי מח' ,ולקראת סיום,
דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה ,העבירה הרצאה על
שירותים ופעילויות האגודה.

מפגשי אחיות טיפול תומך וסטומה

במשך השנה ,מקיימות אחיות טיפול תומך וסטומה מפגשים וסדנאות
להעשרה מקצועית והתעדכנות.

מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד

יום השתלמות זה באגודה למלחמה בסרטן הוא אחד מתוך ימי עיון
ונוספים המתקיימים במסגרות אקדמאיות שונות .הסטודנטים מגיעים
ליום מרוכז באגודה למלחמה בסרטן ,נפגשים עם הצוות ,ומאזינים
להרצאות מקצועיות ייחודיות במרוכז.

המפגשים מתקיימים מספר פעמים בשנה באגודה למלחמה בסרטן,
ובמסגרתם דנות ומתייעצות האחיות זו עם זו בנושאים משותפים,
מתעדכנות בחידושים בתחום ומתכננות פרויקטים ומחקרים רב
מרכזיים משותפים.
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פעילויות מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן ופעילויות רווחה ותמיכה
בסניפים ובקהילה
כל הפעילויות במרכזי התמיכה ’חזקים ביחד‘® הן ללא תשלום

מרכז 'חזקים ביחד'® במטה האגודה 'בית מטי' ,גבעתיים
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® בגבעתיים ,מנוהל בידי עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן .האחראית
האדמיניסטרטיבית של המרכז היא מלי ויינבך .מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® הפועל בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,הוא בית בקהילה
המציע בכל שנה למעלה מ 1,400-פעילויות לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם .המרכז מקיים מגוון קבוצות תמיכה ,סדנאות ,הרצאות
ופעילויות גוף ונפש.

קבוצות תמיכה

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

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:
• 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים®' – קבוצת תמיכה המלווה צעירים
וצעירות רווקים ורווקות ,בגילאים  ,30-20המתמודדים עם מחלת
הסרטן.
• 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.
• קבוצה לנשים חולות סרטן שד גרורתי – קבוצת התמיכה מיועדת
לנשים בכל הגילים מכל רחבי הארץ שמתמודדות עם סרטן שד
גרורתי.
• קבוצה להורים שכולים שילדיהם הצעירים )עד גיל  (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.
• 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.

פעילויות וחוגי גוף-נפש

בנוסף לסדנאות המיוחדות ולקבוצות התמיכה ,מרכז התמיכה
מעניק לחבריו פעילויות המתמקדות בקשר שבין הגוף לנפש ,כגון:
• יוגה – שירלי מן.
• פלדנקרייז – נעמי נוף.
• צ'י קונג – סיני הראל ואילן הורוביץ.
• פילאטיס – שקד כהן.
• חוג 'ניה' – לידיה אגיב.
• חוג ציור – קרן עזר.

סדנאות

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
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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
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.

• ביולי  ,2016נערכה מסיבת סיום של מפגשי 'חזקים בקפה'.
במסגרת האירוע התקיימה פעילות של פרויקט 'להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר'® של האגודה למלחמה בסרטן עם מתנדבות
איל מקיאג' אשר איפרו את משתתפות המרכז .בהמשך נערכה
סדנת ריקודי בטן עם המתנדבת אביבה ז'ילברט-עברי ,רקדנית
ומדריכת מחול מזרחי ,לצלילי הנאה ושחרור.

• בדצמבר  ,2016בחג החנוכה ,משתתפי 'חזקים ביחד'® הצטרפה
לשוהים במעון ע"ש צ'רלס קלור של האגודה למלחמה בסרטן
למסיבת חג בהשתתפות חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
באירוע התקיים טקס הדלקת נרות ונערכה הופעת שירי חנוכה
בניצוחו של אדי שפירו ,עובד האגודה למלחמה בסרטן ואשתו
גניה שפירו ,מורה בבית הספר רימון אשר גייסה את תלמידי בית
הספר לאירוע .צבי ציטרון ,עובד האגודה במעון ע"ש צ'רלס קלור,
דאג לתרומת סופגניות עבור החגיגה.

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.
• במרץ  ,2016נערכה מסיבת פורים בהשתתפות חניכים מקורס
סוהרי קבע מבית הספר נירים ,שבאו לשמח את המשתתפים
בריקודים ,שירים ותחפושות.

ספרייה

בספריית המרכז ,המופעלת ע"י המתנדבת לאה ברוקר ,קיים מאגר
של ספרי קריאה במגוון סגנונות מהשנים האחרונות.
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מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט,
בבית אהרון ואולגה רוזנפלד ,חיפה
על מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® בחיפה ,אחראית עו"ס נחי פינגולד .המרכז ממשיך בפעילותו הענפה עבור חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
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
•

•

•

•

•

• תרגול מיומנויות זיכרון – סדרת מפגשים אשר במהלכם נלמדות
טכניקות שונות לזכירת שמות ,מספרים ,רשימת מילים ושליפת
מידע .עם תמר דואק.
• פלדנקרייז – עם מיקי יקותיאל.
• יוגה  -עם שמרית אהרונוביץ'.

'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.
'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 .בהנחייתן של עו"ס נעמה תמרי לפיד ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם ,רמב"ם ,ועו"ס נחי פינגולד.
קבוצת התמודדות עם אובדן ושכול – הקבוצה מיועדת לכל
בן משפחה בעקבות אובדן ושכול אשר פקד את המשפחה.
בהנחייתו של מרק שרמן ,פסיכולוג רפואי ,קופת חולים מאוחדת
ועו"ס נחי פינגולד.
 NLPודמיון מודרך :קבוצת התמודדות לחולים ומחלימים  -קבוצה
זו בהנחייתה של אורנה בן יעקב ,מנהלת הסיעוד בחטיבה
ההמטו-אונקולוגית ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם,
ועו"ס נחי פינגולד.
קבוצת תמיכה והתמודדות לחולים דוברי רוסית  -הקבוצה בהנחיית
מרק שרמן ,פסיכולוג רפואי ,קופת חולים מאוחדת.

סדנאות

• סדנת אומנות פלסטית – סדנה המשלבת ציור ופיסול כאמצעי
לביטוי עצמי אישי ,אותנטי ,המאפשר חיבור ושחרור רגשות,
מחשבות ,חלקים יצירתיים וחשיבה 'מחוץ לקופסא' .בהנחיית
עו"ס סילביה פורטיאנסקי ,מטפלת בהבעה ויצירה.
• סדנת ביבליותרפיה – סדנה המתמקדת בכתיבה אסוציאטיבית
המסייעת בשחרור רגשי .בהדרכת אילה ולדנר ,ביבליותרפיסטית.
• סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'®  -ליווי מחלימים מסרטן בהתמודדות
לאחר המחלה ,שיפור איכות חייהם ,הדרכתם לחיים בריאים
ועידודם לשוב לחיים אישיים וקהילתיים פעילים.
ממפגשי הסדנה:
• 'ממשיכים קדימה'  -תזונה למחלימים מסרטן  -נגה זיו ,דיאטנית
קלינית ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם.
• 'בחזרה לשגרה  -כשמחשבה ומציאות נפגשים'  -רונית ניצן
וורד סגל ,מאמנות רפואיות.
• סטיילינג – 'הסודות ליצירת הופעה אופנתית בקלות'  -ליאת שאף,
סטייליסטית.
• 'תרומתה של הפעילות הגופנית לאיכות חיים'  -ציפי שרל,
פיזיותרפיסטית בכירה ,מרכז לין חיפה.
• ' NLPודמיון מודרך – כלים לשיפור ההתמודדות לחולים ומחלימים'
– אורנה בן יעקב ,מנהלת הסיעוד בחטיבה ההמטו-אונקולוגית,
הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם.

פעילויות גוף-נפש
•

•

•

•

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.

חוגים

• חוג סריגה' :הצד האמנותי של ההתמודדות'  -שירה בנגד.
• רישום וציור  -חוויה של תרפיה ורוגע .הסדנה מתאימה לכל אחד
שיש לו רצון ללמוד ומביאה לידי ביטוי סגנון אישי .חגית בוטנר,
מורה לאמנות.
• פיסול בעיסת נייר -סדנה בה מייצרים ומפסלים דמויות מעיסת
נייר .בהנחיית אירית קורץ ,מדריכת אומנות.
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צבע ורגש כביטוי אישי  -קרן עזר ,מדריכת אומנות.
ריקודי בטן – לשיפור מצב הרוח ,העלאת הדימוי הגופני והביטחון
העצמי .יערית שרל ,מורה למחול.
חיזוק ועיצוב הגוף  -אימוני פילטיס ,מתיחות ,בניית עצם ועיצוב.
עדי שיבק ,מדריכה לחינוך גופני.
אומנות המחט  -סדנת יצירה והתנסות במגוון רקמות אומנות
המקרמה ,יצירת בובות ,כריות תיקים תכשיטים ותמונות מיוחדות.
שירה בנגד ,אומנית.
ניה  -טכניקת תנועה המשלבת תנועות ותפיסות מאומנויות
הריקוד ,אומנויות הלחימה ואומנויות הטיפול ,בשילוב מוסיקה
ייחודית וסוחפת ואפשרות לביטוי עצמי .ניצן גנץ ,מדריכת ניה
ופילאטיס.

פעילויות נוספות לרווחת החולים והמחלימים

• באוגוסט  ,2016נערכה מסיבת 'צחוקולוגיה' ,אירוע אשר התקיים
לקראת סיום חופשת הקיץ והיה מיועד לחולים ובני משפחותיהם.
בסדנה של שמחה והנאה ,שמעו והתנסו הנוכחים בחשיבות
הצחוק אשר מהווה כלי המסייע בהתמודדות ושיפור איכות
החיים בכל גיל .הסדנה הועברה בהנחיית חכמייה יאסין אגבריה,
עו"ס רפואית.

מפגשי עבודה עם צוותים מקצועיים במרכז התמיכה

• סדנה מידע לעו"סיות – מיצוי זכויות בטל"א  -במרץ 2016
התקיימה במרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® בחיפה ,סדנת מידע
מקצועית המיועדת לעובדות הסוציאליות העוסקות בתחום
הבריאות במרכזים הרפואיים ובקהילה ,בשיתוף ביטוח לאומי
סניף חיפה.
הנושאים שהועברו בסדנה:
• 'פעילויות האגודה למלחמה בסרטן'' ,מיצוי זכויות בתחום נכות
כללית ושירותים מיוחדים'' ,זכאות לשיקום מקצועי'' ,פעילות 'יד
מכוונת של הביטוח הלאומי' ו'הדרכה והכוונה להגשת פניות'.
אורגן ע"י אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה
בסיוע עו"ס נחי פינגולד ,אחראית מרכז 'חזקים ביחד'® חיפה.
• אנשי הביטוח הלאומי ,סניף חיפה אשר הרצו למשתתפים:
רבקה קורן ,מנהלת מחלקת נכות כללית ,אדוה לרנר ,מנהלת
תחום בכירה בשיקום ויפעת הרמן ,מנהלת תחום בכירה גמלאות.
• שיתוף פעולה בין מתנדבי האגודה במסגרת המערך האונקולוגי – במאי
 2016התקיים מפגש ראשון בסדרת מפגשים אשר נועדו לבניית
שיתופי פעולה של מתנדבי האגודה במסגרת המערך האונקולוגי
בקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב''ם .ליוזמה שותפים צוות
רמב''ם :שלומית קציר ,רכזת מתנדבים ,אורנה בן יעקב ,מנהלת
הסיעוד ואורנה קרן ,מנהלת תפעול מערך אונקולוגי.
• קבוצת התמיכה באמצעות  NLPודמיון מודרך  -בנובמבר 2016
הוצגה קבוצת התמיכה באמצעות  NLPודמיון מודרך בפני הצוות
הפליאטיבי במערך האונקולוגי ,הקריה הרפואית לבריאות האדם,
רמב"ם.

• בדצמבר  2016התקיימה במחלקה ההמטואונקולוגית ,הקריה
הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם ,סדנה במסגרת הפרויקט 'להראות
טוב ,להרגיש טוב יותר'® .מתנדבות של האגודה למלחמה בסרטן,
המתמחות באיפור גוף ,צבעו את הילדים וחילקו שקיות ממתקים.
בנוסף ,הופיעו במקום ליצניות אשר שימחו את הילדים באירוע.
יום הכיף התאפשר הודות למאפרות איל מקיאג' אשר נרתמו
לפרויקט.
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לקט מכתבי תודה ממרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® חיפה:

"....הגעתי לאגודה לפני  3שנים והשתתפתי במספר חוגים .כאשר
נפתח החוג לציור בהדרכתה של חגית בוטנר הגעתי מסקרנות,
תלמידה נצחית שבאה ללמוד משהו חדש .האמת ,לא ציפיתי
למה שגיליתי ,הופתעתי בגדול! הגעתי ללא ידע ,מעולם לא
ציירתי ולא חלמתי שאצייר .כחובבת אומנות מושבעת גיליתי
עולם מופלא של צבע ויופי ,עולם של יצירה וללא כל ידע מוקדם
למדתי לצייר .היום הציור הוא חלק משגרת יומי ,מוסיף עניין וצבע
לחיי .תודתי העמוקה לאגודה למלחמה בסרטן הדואגת לקהילת
החולים והמחלימים"...

בה על הכול .עצם המפגשים
...לנחי ונעמה היקרות ,תודה ר
"
בריי לקבוצה( ,הזדמנות להכניס
העניקו לי )ואני בטוחה שגם לח
למלחמה בסרטן נתנה לנו בית
קצת נורמליות לחיים .האגודה
אתן נתתן לנו את הלב "...תודה!
ו
"...לקחתן על עצמכן משימה
לא פשוטה :לעמוד כל יום מול
העצב והשכול והפחד .לקחתן
על עצמכן לעמוד מול רגעי הסוף
של החולה ,ורגעי ההתחלה של
האובדן של המלווים אותו ,ולתת
להם את הידע ,המקצועיות ,ו
בעיקר את הלב .לזכותכן ,יאמר,
ש
עשיתן זאת לא רק במקצועיות
אלא בהמון הבנה ,אהבה ,פנים
מאי
רות
וחיבוק גדול"...

דיולות .הסיפור .החברים.
שנים הייתם עבורי ,הגל
" ...משך שלוש
על המסירות ועל כך שלא
ם...תודה על ההקשבה.
ההרים .והעיניי
חלק משמעותי ומרכזי
שהיה קשה ביותר .אתם
ויתרתם גם כ
ביותר בהחלמה שלי."..

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ,ירושלים
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® בירושלים ממשיך בקידום פעילותו למען החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם בעיר ובסביבותיה .מההדים
החיוביים הרבים שמתקבלים ניכרת תרומתו הרבה והמשמעותית של המרכז לפוקדים את שעריו ,ביצירת רשת תמיכה איתנה וחברות אמיצה.
על פעילות המרכז אחראית עו"ס דלית בן רימון.

קבוצות תמיכה
•
•
•

•

'השמחה שבתנועה' – שילוב של שיטת 'ג'ירוקינזיס' וריקודים במגוון
סגנונות – מרינה רוטמן.

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 ,אחראי
העובדים הסוציאליים ,המטואונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי
הדסה עין כרם.

סדנאות

'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 .הסדנה בהנחיית
הדיאטנית נועה לביא ועו"ס מיכל אבישי.
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 .יפה סטוקאר ,פסיכולוגית.

פעילויות גוף-נפש
במרכז התמיכה בירושלים מתקיימים חוגים ופעילויות אשר שמים
דגש על הקשר בין הגוף והנפש.
חוג יוגה – יעל אגם.
צ'י קונג – אבי הירש.
פילאטיס – יעל בירן.
פלדנקרייז – צחי דבש.
סדנת ניה – דבי קופרמן.

חוגים

מרכז התמיכה מציע שפע של חוגי יצירה והעשרה:
חוג ציור – רות דייויס.
חוג תכשיטנות – רחל שורק.
שילוב אומנויות – שרית שניאור.
ריקודי בטן – דורית ייני.
חוג ברידג' – ריקי גרינברג.
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®

פעילויות נוספות לרווחת החולים והמחלימים
•

•

•

•

במרץ  2016נערכה מסיבת פורים בסימן 'יום המעשים הטובים' .המסיבה
אורגנה על ידי ורד יאיר ,אשר הביאה עמה עשרות מתנדבות ומתנדבים
במטרה להפעיל את באי המרכז .האירוע כלל עמדות למריחת לק,
יצירות ,מבחר אביזרים לפורים והופעות של רקדנית בטן וזמרת.
במטרה להרחיב את הפעילויות גם לאזור הפריפריה ,נוצר השנה
קשר עם עיריית מעלה אדומים ,אשר הצטרפה ליוזמה למען רווחת
החולים בעיר.
ביולי  2016התקיימה מסיבת סיום פעילות שנתית .במסיבה אף
נערכה פרידה ממשתתפות וותיקות אשר סיימו את השתתפותם
בפעילויות המרכז ויצאו לדרך חדשה .המסיבה כללה הרצאה
מרתקת של ד''ר פנינה פלר בנושא 'השיער – פאר הראש בתרבויות
שונות' ,והופעה של דורית ייני ולהקתה.
בדצמבר  ,2016בחג החנוכה ,נערכה מסיבת חג במרכז התמיכה.
למסיבה הוזמנו סבים ,סבתות ונכדים ,הורים ,ילדים וכל בני
משפחתם של המשתתפים בפעילויות מרכז התמיכה .המסיבה
כללה טקס הדלקת נרות ,אכילת סופגניות ,פינות יצירה שונות,
בליווי מוזיקה לכבוד החג.

פרויקט 'להיראות טוב – להרגיש טוב יותר'
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.
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פעילויות מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® ע"ש רותי ורובל )שניידר( ,עפולה
פעילות המרכז באחריותה של דליה פלוזניק ,ובליווי מקצועי של אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית צפון ,האגודה למלחמה בסרטן.

פעילויות גוף-נפש
•
•
•
•
•

הרצאות
•
•
•

הידרותרפיה – יניב בן שימול.
פלדנקרייז – דרורה מן.
פילאטיס – רעות בן דוד.
יוגה – אפרת בן אור וסמדר פורת.
יוגה וקערות טיבטיות – אברהם בן אור.

•

סדנאות וחוגים
•
•
•
•
•

•

חוג קרמיקה – שושנה סבטליט.
חוג אנגלית מדוברת – ילנה פולשין.
סדנת תרפיה במוזיקה – אסנת כהן.
שילוב אומנויות – אסתר כהן.
סדנת ניה – סמדר ביטון.

סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'

•
•

סטיילינג – עם חגית שתדלן.
 – BARSעם חגית קידר.
'הזיכרון – איך הוא עובד ואיך הוא מטעה אותנו?' עם ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית ,האגודה למלחמה בסרטן.
זכויות ושירותים לחולי סרטן – עם אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון ,האגודה למלחמה בסרטן.
סגנונות תקשורת – עם אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית צפון,
האגודה למלחמה בסרטן.
'מסע אל זיכרון אישי' – עם טלי גורן ספיר.
מפגשים בנושא כלכלה וצרכנות נבונה – בהנחיית מומחים שונים
בהתאם לנושא.

פעילויות נוספות לרווחת החולים והמחלימים

®

• לרגל ערבי חג ומועדי ישראל מתקיימים מפגשים חגיגיים במרכז
עם שמוליק זוהר ואוכמה שפרן ,מנהלת הקונסרבטוריון האזורי
אשר מגיעים בהתנדבות להנעים למשתתפים את זמנם.

הסדנה התקיימה בחודשים אפריל-יוני  ,2016בשיתוף עם
המרכז הרפואי פדה-פוריה ,וכללה הרצאות בנושאי מעקב
אחר ההבראה ,אינטימיות ומיניות ,פעילות גופנית ,שינה ועוד.

• במהלך השנה טיילו חברי המרכז במגוון מקומות ואתרים כגון:
שוק דליית אל כרמל ,כפר האמנים אניעם ,רמת הגולן ,שוק
הפשפשים ביפו ,בית שערים ,חוות התבלינים ובתי הזיקוק בחיפה.
את הטיולים של המרכז מארגנים ומדריכים בהתנדבות מדריכי
הטיולים ניסים אטיאס ודני שמעוני.
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®

פעילות מרכז התמיכה בית אידי-מעגן ,באר שבע
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 ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום ,אגודה למלחמה בסרטן.

קבוצות תמיכה
•
•
•
•
•

• פעילות לילדי הפזורה בנגב :אחת לשבוע מתכנסים בבית מעגן
ילדים מהפזורה שאחד מבני משפחתם מתמודד עם סרטן לפעילות
הפוגה ופנאי.

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

• מסיבות :השנה התקיימו הרמת כוסית לראש השנה ,מסיבת
חנוכה ,פעילות משפחתית לטו' בשבע ומסיבת פורים .במסיבת
פורים חולקו משלוחי מנות .יעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע של
האגודה למלחמה בסרטן דאגה למשלוחי מנות למשתתפים.
• חונכות פר"ח :זו השנה השנייה בה בית מעגן משתתף בתוכנית פר"ח.
המרכז מממן  15מלגות לסטודנטים המעניקים חונכות לילדים
שאחד מבני משפחתם מתמודד עם מחלת הסרטן .מירי מור יוסף,
עו"ס מחוז דרום באגודה ,פעלה בשיתוף צוות מעגן לאיתור ילדים
מתאימים לתוכנית.

פעילויות גוף-נפש
•
•
•
•
•
•
•
•
•

דמיון מודרך
צ'י קונג
טאי צ'י
פלדנקרייז
מדיטציה
מדיטציה מרחוק
ניה
שיטת אלכסנדר
יוגה נידרה

• ייעוץ בנושא זכויות :ייעוץ אשר ניתן על ידי מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית
דרום באגודה ,לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם המבקשים ייעוץ.

תוכניות לאנשי מקצוע

• שילוב סטודנטים בבית מעגן:
סדנאות תקשורת לסטודנטים לרפואה שנה א' מתקיימות  4פעמים
בשנה ומונחות על ידי צוות הבית .ארבעה סטודנטים לעבודה
סוציאלית מבצעים את ההכשרה המעשית בבית מעגן ומלווים
חולים ומחלימים .שני סטודנטים מלווים בהדרכת עו"ס מהוספיס
צבר בדרום ושני סטודנטים מלווים בהדרכת מירי מור יוסף ,עו"ס
מחוזית דרום ,האגודה למלחמה בסרטן.

סדנאות
•
•
•
•

חוג לכתיבה יוצרת
שיפור יכולות קוגניטיביות  -במימון האגודה למלחמה בסרטן.
יצירה וציור אינטואיטיבי  -במימון האגודה למלחמה בסרטן.
'מילים יוצרות מציאות' :ביבליותרפיה – במימון האגודה למלחמה בסרטן.

• קבוצת באלינט  -לאחיות הוספיס למניעת שחיקה מקצועית.

חוגים

• 'סנגהה' דרום  -קבוצת מדיטציה למתנדבים בבית מעגן.

ריקודי שורות ,ציור ,קרמיקה ,יצירה מאטבים ,יצירה בעיסת נייר ,מחשבים
אנגלית מדוברת ,קבוצת סריגה ,צרפתית מדוברת ,וסדנת תעופה.

• אירוח ישיבות צוות וסדנאות גוף נפש :לצוות עו"ס קופת החולים
כללית  -מחוז דרום.

הרצאות

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

פרויקט 'להיראות טוב – להרגיש טוב יותר'
של האגודה למלחמה בסרטן

פעילויות נוספות לרווחת החולים והמחלימים

®

מעצבת השיער אווה אביב והקוסמטיקאית אסתריה אסייג
פוקדות בהתנדבות ובמסירות את בית מעגן ומעניקות טיפולי
עיצוב שיער וטיפוח לאורך כל השנה.

• טיולים :השנה התקיימו שלושה טיולים – טיול בעקבות פריחת
הכלניות ,טיול בעקבות מוקדי תיירות בבאר שבע וטיול לפארק
אריאל שרון.
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'חזקים ביחד'® בסניפים ובקהילה
פעילויות תמיכה ורווחה באזור הצפון:

תופעות לוואי ,חוג פלדנקרייז ,חוג מחשבים ,סריגה וסימפטיה,
אולפן עברית ,יוגה ופילאטיס .בסניף מתקיימת גם פעילות במסגרת
פרויקט' :להיראות טוב להרגיש טוב יותר'®.

בארגונה של אריאלה ליטביץ'-שרמן ,עו"ס מחוזית צפון .בפיתוח
הפעילות בסניפי הצפון ,מסייעים פאתן ג'טאס מנהל פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית ותמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי הצפון.

• בנהריה נפתחה סדנת צ'י קונג בהנחיית שלמה בונומו ,ובאדיבות
ויצ"ו נהריה .משתתפי הקבוצה נהנו גם מסדנת תרפיה באמנות
בהנחייתה של מיכל דרור.

• בבית שאן הורחבה הפעילות .הפעילות הקבועה כוללת יוגה ,קערות
טיבטיות ואמנות שימושית .בנוסף התקיימה סדנת אימון בהנחיית
ורד סגל ורונית ניצן ,וקבוצת תרפיה במוסיקה ,בהנחיית אסנת כהן.

• בנצרת מתקיימת קבוצת תמיכה רגשית בהנחיית עו"ס חנאן קאסם,
בליווי עו"ס אלאא חאכרשה ,מרכזת הקו החם בערבית,
האגודה למלחמה בסרטן וקבוצת תרפיה במוסיקה ,בהנחיית
קתי ג'רג'ורה ,מטפלת במוסיקה .במכללת עמק יזרעאל מתקיים
פרויקט ליווי ילדים להורים חולים ולאחים חולים על ידי סטודנטים,
במסגרת היחידה למעורבות חברתית .הפרויקט התרחב וניתן בכל
אזור העמקים ,נצרת והכפרים הסובבים .הסטודנטים עוברים הכשרה
ע"י עו"ס אריאלה ליטביץ-שרמן ,ומרכזת הפרויקט ,מרווה קפורה.

• בזיכרון יעקב מתקיימות קבוצת תמיכה לחולים ומחלימים ויוגה
צחוק ,המיועד לחולים ובני משפחותיהם.
• בחדרה מתקיימות פעילויות מגוונות כגון :תרפיה באמנות ,חוג
פלדנקרייז וחוג לציור.
• בחיפה הוכשרו מתנדבי הסניף בנושאים שונים כגון :אתיקה
מקצועית של המתנדב ,זכויות החולה וחוק זכויות החולה הנוטה
למות ,תקשורת והתמודדות החולה ומשפחתו עם מחלת הסרטן
והשלכותיה .בנוסף ,המתנדבים הפועלים במערך האונקולוגי
ברמב"ם עברו הכשרה נוספת בנושאים של אתיקה במערך בית
החולים ,שמירה על היגיינה ועוד.

• בסניף פרדס חנה ,כרכור ,בנימינה ,גבעת עדה והסביבה מתקיימת
קבוצת תמיכה 'תרפיה באמנות' ,המלמדת שימוש בכלים מתחום
האמנות ככלי לביטוי והעצמה.
• בקריית ביאליק מתקיימות סדנאות חד-פעמיות בנושאים מגוונים
אחת לחודש ,בנוסף לפעילות הקבועה :תרפיה באמנות ,יוגה-
פילאטיס ,ציור ,לימוד ספרדית ,יוגה ,סדנת אימון ,ולאחרונה נפתחה
סדנת שיפור מיומנות זיכרון .בסניף מתקיימות סדנאות במסגרת
הפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® בהנחיית דיצה קציר,
מתנדבת הפרויקט ,וסדנאות במסגרת הפרויקט 'מחלימים לחיים
בריאים'® בהנחיית גלית ליאני ,פיזיותרפיסטית ,קופת חולים מכבי,
רונית לייבוביץ' ,נטורופתית ,מכון אונקולוגי ,קופת חולים כללית
ועו"ס אריאלה ליטביץ'-שרמן.

• בטבריה הורחבה הפעילות ונפתחו קבוצות תמיכה נוספות :קבוצת
תמיכה המיועדת לחולים ומחלימים בהנחיית עו"ס טובה שוהם.
• ביוקנעם עילית נפתחו פעילויות ב'בית המתנדב' כגון :חוג ציור
ויוגה .יו"ר הסניף ,ויקטור מורד ,מלווה את המשתתפים.
• בכפר עארה נערך יום חשיפת שירותי האגודה .יום העיון נועד
לאנשי מקצוע ופעילים חברתיים ,ונערך בשיתוף עם וג'יה סידאוי,
מנהל עמותת נור.
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית הרחיב
בנושא פעילות האגודה למלחמה בסרטן ונתוני היארעות מחלת
הסרטן בארץ.

• בקריית מוצקין התקיימה סדנת הכשרה למתנדבים חדשים וותיקים
על היבטים פסיכו-סוציאליים בהתמודדות של החולה ומשפחתו,
זכויות ושירותים ,אתיקה ,חוק זכויות החולה ועוד .הסניף הרחיב
את פעילותו ומציע עתה :סדנת אינטליגנציה רגשית ,חוג סריגה,
חוג ריקודי בטן ,חוג פלדנקרייז ,חוג קינסיולוגיה ,חוג קונדיטוריה,
וקבוצת תרפיה באמנות .בסניף מתקיימת פעילות במסגרת
פרויקט' :להיראות טוב להרגיש טוב יותר'® בשיתוף פעולה עם
מורי ותלמידי בית הספר עתיד בקריית מוצקין.

• בכרמיאל הורחבו הפעילויות והן כוללות עתה קבוצת תרפיה
באמנות ,קבוצת ביבליותרפיה ,יוגה וציור .בסניף פועל פרויקט
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ,במסגרתו ניתן להשאיל פאות
וליהנות מטיפולי טיפוח .יו"ר הסניף ,אבלין דסה ,מובילה צוות
מתנדבים העוסקים במענה טלפוני לחולים ,בני משפחותיהם
ולקהל הרחב ,ובביקורי בית .המתנדבים מלווים בהדרכה
בתחומים מגוונים כגון :תקשורת ,אתיקה מקצועית וחוק זכויות
החולה והחולה הנוטה למות.

• בקריית שמונה מתקיימות הפעילויות :קבוצת תרפיה באמנות
וחוג יוגה.
• בראמה נפתחה סדנת אינטליגנציה רגשית בהנחיית בדר ח'אזן נסייר,
מנחת קבוצות ,ובליווי צמוד של המתנדבת עו"ס פאתנה חנא,
מנהלת לשעבר של המחלקה לשירותים חברתיים במג'אר.

• במגדל העמק הורחבה הפעילות ,ומתקיימת סדנת 'אבן דרך'  -אימון
למחלימים ,בשיתוף עם חברת המתנ"סים ,סדנת התמודדות עם
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פעילויות תמיכה ורווחה באזור המרכז:

בארגונה של דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוזית מרכז,
האגודה למלחמה בסרטן.
• בכפר סבא מתקיימות שתי קבוצות תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם
בהנחיית הפסיכולוגית ורד עצמון.
• בכפר יונה מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם
בהנחיית עו"ס ריטה דרפקין ,קופת חולים מאוחדת.
• במודיעין נפגשת קבוצת תמיכה לחולים המתמודדים עם מחלת
הסרטן ,אחת לשבועיים ,בהנחיית עו"ס דנה רכבי-הלר.
• בנתניה נפגשת קבוצת תמיכה לחולים המתמודדים עם מחלת
הסרטן ,אחת לשבועיים ,בהנחיית עו"ס דנה רכבי-הלר.
• בסניפים בנתניה ובמודיעין מתקיימת הדרכת הורים שאחד מהם
חולה בסרטן אחת לשבועיים הניתנת על ידי עו"ס דנה רכבי-הלר.
• בפתח תקוה מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם
אחת לשבועיים בהנחיית עו"ס מיכל יזרעאלי ,המרכז הרפואי
רבין-בילינסון.

• במרץ  2016התקיים בפארק קרסו למדע בבאר שבע ,יום כיף
עבור משפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן .האירוע כלל ליצן
שהפעיל את הילדים ,והסתיים בסיור מודרך ופעילות חופשית בכל
מתקני הפארק .הפעילות התקיימה בסיועה של עו"ס מירי מור יוסף,
יעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע ,והייג'ר אבו-שארב ,רכזת החברה
הערבית באזור הדרום.

• בראש העין מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם
אחת לשבועיים ,בהנחיית עו"ס מיכל יזרעאלי ,המרכז הרפואי
רבין-בילינסון.
• בראשון לציון מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם
אחת לשבועיים ,בהנחיית עו"ס נוגה גורביץ.
• ברחובות מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם
אחת לשבועיים ,בהנחיית עו"ס נוגה גורביץ.
• במהלך השנה נפגשת עו"ס דנה רכבי-הלר ,עם מתנדבי הסניפים
להדרכות ויעוץ סביב סוגיות הקשורות לעבודת המתנדב עם
משפחות החולים והמחלימים .בין הסניפים שקיבלו הדרכה:
הרצליה ,הוד השרון ,כפר סבא ,מודיעין ,נתניה ,פתח תקווה
וראשון לציון.

פעילויות תמיכה ורווחה באזור הדרום:

בארגונה של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום,
האגודה למלחמה בסרטן.
• בפברואר  ,2016התקיימה במרכז הרפואי ברזילי ,סדנת איפור
וטיפוח לנשים חולות ומחלימות ,בהדרכתן בהתנדבות של מאפרות
חברת איל מקיאג' ובסיוע צוות המכון האונקולוגי.
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• ביוני  2016במסגרת חוג ציור בסניף דימונה ,בו משתתפות  12נשים
חולות ומחלימות מסרטן ,התקיים שיתוף פעולה עם מופע המחול
מארגה – 'הדרך' .המילה מארגה מגיעה מהבודהיזם ,ומשמעותה
"האמת בדבר הדרך לשחרור הסבל' .במסגרת הפרויקט הנשים
עיצבו בובות המבטאות את הדרך שלהן להתמודדות עם מחלת
הסרטן .הבובות הוצגו באירוע המחול שהתקיים בסוף יוני ,2016
באולם ההופעות 'בסקולה' בתל אביב .התערוכה הוצגה בגלריית
האולם ,העבודות הוצעו למכירה וכל ההכנסות הועברו כתרומה
לאגודה למלחמה בסרטן .הפרויקט התקיים בהדרכה בהתנדבות
של רועי זנטי ,מורה לאומנות ,ובסיוע רב מצדם של יו"ר סניף דימונה,
אברהם אזרזר ועו"ס מירי מור יוסף.

• ביולי  2016התקיימה פגישת היכרות למחלקת הרווחה של קבוצת
מפעלי כיל )מפעלי ים המלח ,רותם( .עו"ס מירי מור יוסף אשר גם
ארגנה את המפגש ,ערכה לנוכחים היכרות עם סניפי האגודה
בדרום ושלל פעילויות הרווחה במרכזי התמיכה ,ואף הרצתה על
מיצוי זכויות לחולי סרטן והתמודדות החולה ומשפחתו בתקופת
המחלה ולאחריה .יעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע ,הרצתה על
פעילויות הסניף והקשר עם הקהילה.
• באשדוד מתקיים לאורך השנה חוג צ'י קונג בהדרכתה של נגה טובי.
כמו כן ,מתקיימות קבוצת תמיכה לחולים דוברי רוסית בהנחיית
עו"ס ילנה גולדן ועו"ס רימה פלדמן ,וקבוצת תמיכה לחולים ובני
משפחותיהם בהנחיית עו"ס פאינה צייטלין.
• באשקלון עתידה להיפתח קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות עם
מחלת הסרטן .קבוצת התמיכה תועבר על ידי חני קאופר ,עו"ס,
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 וייעוץ אישי לתזונה
נבונה על ידי דיאטנית מוסמכת ,חוג תכשיטנות וחוג סריגה.
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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 לבית 'מטי' ,מטה האגודה למלחמה בסרטן ,במבנה המוקף גינה מטופחת ומופעל בידי האגודה למלחמה בסרטן.
• שיעורי התעמלות מתקיימים בכל שבוע ,ומועברים בהתנדבות ע"י
חנה גולדברג.
• שיעורי מלאכה מתקיימים אחת לשבוע ,בהדרכתה של רחל אוזן,
עובדת האגודה.

במעון קלור שוהים מיום א' עד יום ה' חולי סרטן המטופלים במכונים
האונקולוגיים של בתי החולים באזור המרכז )מרכז רפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,מרכז רפואי ע"ש שיבא ,אסותא – מרכזים רפואיים ,ומרכז
דוידוף לחקר הסרטן  -מרכז רפואי רבין( .המטופלים המתאכסנים
במעון מוסעים לטיפולים במרכזים הרפואיים ובחזרה ,בליווי מתנדבים.
צוות המעון מספק השגחה מקצועית ,טיפול סיעודי אונקולוגי מקצועי
ומסור ,ומגוון פעילויות פנאי.
בשנת  2016טופלו במעון  734חולים מטופלים .לצוות המעון ,בהנהלת
רומא לוריא ,ניסיון רב בטיפול תומך וידע מקצועי במגוון רחב של בעיות
בתחום הסיעודי־אונקולוגי .האחיות מקיימות קשר רצוף עם הרופאים
במכונים האונקולוגיים ובקהילה ,ומסייעות למטופלים בהתאם לצורך.
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 של השוהים
במעון .הספרייה כוללת ספרים בעברית ,רוסית ,אנגלית וספרדית.
במהלך השנה הושלם שיפוץ חדרי המעון שהחל ביוני  2015וכן הושלם
השיפוץ של הכניסה למעון .המשתכנים בחדרים המחודשים מביעים
שביעות רצון וסיפוק מהחידוש המרענן ,ששיפר בצורה משמעותית את
תנאי החיים במעון .השיפוץ התאפשר בזכות תרומתה של קרן קלור,
בראשות דיים ויויאן דאפילד ,בתו של סר צ'ארלס ז"ל .תוכנית השיפוץ
כוללת אזורים נוספים במעון כמו חדר תרבות ,חדר אוכל ופרוזדורים.

פעילויות שונות ואירועים לרגל חגי ישראל
•
•

•

•

בט''ו בשבט תשע''ז ) (2016חולקו פירות ט"ו בשבט למטופלי המעון.
בפורים תשע''ז ) (2016חגגו מטופלי המעון את החג יחד עם מרכז
'חזקים ביחד'® של האגודה.
בחנוכה תשע''ז ) (2016חגגו מטופלי המעון את החג עם מרכז
'חזקים ביחד'® של האגודה .הסופגניות באירוע נתרמו על ידי
משפחתו של ב.יעקב אחד ממטופלי המעון ,ששהה בו בחנוכה
תשע"ב ,ומאז תרומה זו הפכה למסורת.
בדצמבר תשע'''ז ) ,(2016בעלה של אחת ממטופלות המעון יחד
עם ארבעת ילדיהם ערכו מסיבת הפתעה לביתם הקטנה יחד עם
האם הנמצאת במעון לצורך טיפולים .מטופלי המעון עזרו לבעל
והילדים לערוך שולחן יומולדת חגיגי בלובי בסיוע עובדי המעון.

הדרכות

מדי שנה ,מגיעות למעון אחיות מקורס על בסיסי באונקולוגיה להדרכה
אודות מעון קלור ופעילותו.

תודות

לחברת אריזות לחץ ארוסול בע''מ על תרומתם רבת השנים של
אקווה קרם המיועד למריחה על העור לאחר הקרינה לרווחתם של
המטופלים במעון.
לחברת המסטרדן – אספקת ציוד רפואי על תרומת שרוולונים
)מנג'טות( למדידת לחץ דם.

חוגים ומפגשים

• מפגשים קבוצתיים בנושא זכויות ושירותים למטופלי המעון,
מתקיימים אחת לחודשיים ,בהנחיית דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוזית
מרכז ,האגודה למלחמה בסרטן.
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שירות פליאטיבי ביתי
ע"ש רוזלינד )לנדי( שטרן ז"ל
השנה ממשיך השירות להיעזר במחשוב קליני ומנהלי ,במטרה להמשיך
ולשפר את הטיפול בחולים ומשפחותיהם.

שירות טיפול פליאטיבי ביתי הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן
בשנת  ,1989כשירות הפליאטיבי הביתי הראשון בישראל .מטרתו של
השירות היא להעניק מענה מיטבי ולאפשר איכות חיים טובה ככול
האפשר ,לחולים שמחלתם נמצאת בשלב מתקדם ומעוניינים להישאר
בבתיהם ,יחד עם משפחתם בסביבתם התומכת .השירות מהווה גם
מקום הדרכה לצוותים רב מקצועיים בתחום.
שירות זה פועל ממשרדי השירות הפליאטיבי הביתי ,הממוקם בבית
פרידמן ,הוספיס אשפוזי ,אשר הוקם 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( ,ומתאים גם לחולים בטיפול אונקולוגי פעיל הסובלים
מתסמינים קשים וזקוקים להקלה בסבלם.
ההפניה לקבלת השירות נעשית ע"י רופאים ,אחיות ועובדים סוציאליים
בבתי החולים או בקהילה ,המכירים את החולה ובני משפחתו – ובתיאום עם
קופות החולים .השירות מופעל בידי צוות בינתחומי ,המיומן בהתמודדות
עם בעיות מורכבות הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים בה.
צוות הטיפול הפליאטיבי כולל מספר רב של עובדי מקצוע ,ביחס
למסגרות דומות ,המוכרים רשמית כמומחים בתחום הפליאטיבי .כחלק
אינטגרלי של עבודת הצוות הבינתחומי ,בניהולו של המנהל הרפואי,
ד"ר אלכסנדר ולר ,והאחות האחראית שרי כהן .יש לציין את תרומתם
החשובה של מתנדבי הטיפול הפליאטיבי הביתי המלווים את החולים
ואת בני משפחותיהם.
באמצעות אגודת הידידים בלונדון ,הוקדשה תרומה נדיבה בצוואתה
של גרטרוד לנדי ז"ל לזכרה של רוזלינד )לנדי( שטרן ז"ל ,לסיוע במימון
פעילותו של שירות פליאטיבי ביתי של האגודה ,אשר משנת  2015החל
לשאת את שמה של המנוחה.
צוות השירות ממשיך גם בימים אלה 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 .אודות לניסיון הארוך ביותר בטיפול פליאטיבי
בקהילה ופעילות דידקטית משמעותית אנו נמצאים בתהליך להכרה בשירות
פליאטיבי ביתי )שפ"ב( ע"י המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית
כמקום להתמחות לרופאים ברפואה פליאטיבית .חלק מהצוות משולב
בעבודה מחקרית בנושא 'מיניות בקרב חולים הנמצאים במצב מחלה
מתקדם' ,בשיתוף מחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן.
ד"ר אלכסנדר ולר מקיים הרצאות במסגרות אקדמיות שונות שבמסגרתן
מוכשרים צוותים רפואיים בנושא הטיפול הפליאטיבי ,וכן מרצה בקביעות
בקורס 'רפואה פליאטיבית' במסגרת לימודי המשך בפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר בתל אביב ,בקורסי ) INPACTתכנית ישראלית להכשרה
בתחום הפליאטיבי( באוניברסיטת בן גוריון ,ובקורסים הפליאטיביים
השונים שמקיימת האגודה למלחמה בסרטן.

תעודת הוקרה לד"ר אלכסנדר ולר,
המנהל הרפואי של שירות פליאטיבי ביתי
של האגודה למלחמה בסרטן
במאי  ,2016במהלך כנס של הוספיס גליל עליון ע"ש פרופ' ננסי
קרוליין ,קיבל ד"ר אלכסנדר ולר ,המנהל הרפואי של שירות טיפול
פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן ,תעודת הוקרה על
תרומתו המשמעותית בהגשמת חזונה של פרופ' ננסי קרוליין
להקמת ההוספיס ,ועל הליווי המקצועי שהעניק לה לכל אורך הדרך.

הרצאות מקצועיות בכנסים ארציים

• בנובמבר  2016העביר ד"ר אלכסנדר ולר הרצאה על תולדות ,הגדרות
ועקרונות של הטיפול הפליאטיבי בקורס 'מומחיות קלינית בטיפול
פליאטיבי' של הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת תל אביב.
• בנובמבר  2016ד"ר אלכסנדר ולר לקח חלק בדיון בנושא קנאביס
רפואי בוועדה המיוחדת של הכנסת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
• בדצמבר  2016העביר ד"ר אלכסנדר ולר הרצאה לסטודנטים בשנה
שלישית ללימודיהם באוניברסיטת סאן ג'ורג' בלונדון .ההרצאה הייתה
בנושא הטיפול הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן
ובישראל בכלל.
• במהלך שנת  ,2016פרופ' דורון גרפינקל ,סגן המנהל הרפואי,
העביר הרצאות לרופאי משפחה ,רופאי בתי אבות ,אחיות ורוקחים
במסגרת אוניברסיטת תל אביב ,קורסים על-בסיסיים פליאטיביים,
קופות החולים ,אוניברסיטת באר שבע ,אוניברסיטת אריאל ,קורס
ארצי לדיאטניות של משרד הבריאות.
השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן ממשיך להיות
גורם מוביל בארץ בנושא הטיפול הפליאטיבי בבית .מצוינותו מתבטאת
בשיפור הטיפול המקצועי ,איכות החיים והפחתת סבלם של החולים
ככול האפשר ,וכן בהדרכת הגורמים המקצועיים המעוניינים בהעשרת
הידע בתחום הפליאטיבי.מתוך הכרה בחשיבות קיומם של שירותים
אלו ,האגודה במלחמה בסרטן ממשיכה לסייע במימון פעילותם של
שירותי הוספיס הבית ברחבי הארץ.

פרסומים

בנובמבר  ,2016נטלי איילין ,פרופ' דורון גרפינקל ,וד"ר אלכסנדר ולר פרסמו
בביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל את המאמר 'שימוש יתר בכימותרפיה
ובתרופות למחלות כרוניות בחולי הסרטן סופניים בגיל מבוגר'.
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מחשוב ומערכות מידע
סניפים

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מדי שנה בשנה משאבים רבים
לטובת שיפור הנגישות למידע ולשירותים שאותם היא מספקת –
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם .מחלקת המחשוב
באגודה למלחמה בסרטן אמונה על פתרונות מחשוב רבים,
שמאפשרים לממש חזון זה.
כמו כן ,בשנים האחרונות יזמה האגודה פרויקטים טכנולוגיים רחבי
היקף והוציאה אותם לפועל ,במטרה לייעל את עבודת המחלקות
השונות .בנוסף לכך ,מחלקת המחשוב אחראית על תחזוקה של
כל מוצרי המחשוב במחלקות האגודה ובסניפיה ומספקת תמיכה
טכנית לעובדים ולמתנדבים.
פרויקטים שיושמו בשנה החולפת:

מחשוב סניפי האגודה
בשנה החולפת שודרגו מחשבים ומדפסות בסניפי האגודה למלחמה בסרטן
ברחבי הארץ .בסניפים חדשים שנפתחו הותקנו עמדות מחשב
ומדפסות והסניפים חוברו לרשת האינטרנט .בין היתר מוחשבו השנה
הסניפים :קרית מוצקין ,מגדל העמק ,כפר סבא ,מודיעין ורחובות.

מחלקת מחשוב
תקן ISO 27799

האגודה למלחמה בסרטן מוגדרת במשרד הבריאות כספק שירותי
בריאות .בשל כך ,נדרשת האגודה לעמוד בתקן אבטחת המידע
 ,ISO 27799המעיד על ניהול תקין ושמירה על חיסיון מידע רפואי.

מחלקת הסברה וקידום בריאות
תוכנת ניהול פניות לטלמידע

®

בשנה החולפת האגודה למלחמה בסרטן עמדה בהצלחה במבדק
מכון התקנים ומקפידה על דרישות התקינה ופועלת על פי ההנחיות.

בחודשים האחרונים הוטמעה תוכנה לניהול הפניות ל'טלמידע' של
האגודה .התוכנה מאפשרת קבלת פניות בזמן אמת ,ניהולן ולמידת
מאפייני הפונים ומהות הפניות ,תוך שמירה על חיסיון הפונים ועל
רמת אבטחת מידע הנדרשת .התוכנה מאפשרת הערכה של הפעילות
ההסברתית ולתעד את כמות השיחות ואת טיבן בזמנים שונים ,למשל
לאחר עליית קמפיין חדש לאוויר.
®

רמת הבקרה ,התפעול והניטור שופרו והם עומדים בהלימה אחת
עם דרישות התקן .מידי שנה ,האגודה נבחנת מחדש ותאושר
בהתאמה.
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'טלמידע'® בשפה העברית
1-800-599-995
'טלמידע'® בשפה הערבית
1-800-36-36-55
'טלמידע'® בשפה הרוסית
1-800-34-33-44
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המוקדים הטלפוניים של
האגודה למלחמה בסרטן

'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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