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דבר המנכ"ל
מתנדבים ומתנדבות יקרים,
גיליון זה מסכם את שנת  2020שהייתה שנה לא פשוטה לעולם כולו ,לישראל
וכמובן גם לאגודה .כולנו נזכור את השנה כשנת הקורונה ,ועם זאת ,ולמרות הקשיים
שהתפרצות המגפה הציבה בפנינו ,האגודה למלחמה בסרטן המשיכה לקיים מגוון
פעילויות חשובות תוך התאמת דרכי הפעולה שלנו למגבלות שנבעו מהתפשטות
הנגיף ולהוראות של משרד הבריאות.
דווקא בשנה זו הוכיחה האגודה ,אשר בשנה הבאה תציין  70שנים לפעילותה ,כי היא
יודעת לגלות גמישות ,יצירתיות ,הסתגלות וחדשנות .עקב המצב נדרשנו לתגובה
מערכתית רחבה כדי להמשיך ולשמור על היכולת לתת מענה ,שירות ותמיכה
לחולים ,והוכחנו שאנו יכולים לעמוד איתן גם בתנודות משמעותיות.
השנה קיימנו את מבצע 'הקש בדלת'® זו הפעם ה 60-במספר ,אך במקום חגיגות
התברר כי זו תהיה השנה הראשונה מאז תחילת מבצעי ההתרמה שבה תלמידי
בתי הספר לא יוכלו לעבור מדלת לדלת .גם במקרה זה זיהינו הזדמנות להמשך
פיתוח התשתיות הממוחשבות שלנו .האצנו את פיתוח הפלטפורמה הדיגיטלית
שהשקנו בהצלחה במהלך המבצע ,ומעתה היא תהווה ערוץ נוסף של גיוס תרומות
במבצעי 'הקש בדלת'®.
במטרה להמשיך ולהפחית את התחלואה והתמותה מסרטן יכולנו השנה להרחיב
משמעותית את מספר ההרצאות לבתי ספר ,לארגונים ולמוסדות ,באמצעות מערכות
מקוונות ,כגון זום .כך יכולנו לחבר אלינו יותר אנשים ולהכיר להם את מסרי האגודה.
במקביל להובלת השינויים לא עצרנו את הפעילויות השוטפות של האגודה ,המשכנו
לממן מחקרים חשובים בתחום חקר הסרטן ,תקנים של אנשי צוות במרכזים
הרפואיים והתמחויות של רופאים בחו"ל ,הכשרנו והדרכנו אנשי מקצוע לטיפול
בחולים ,המשכנו לייצר ולהפיץ חומרי הסברה ,הפקנו תשדירי שירות לקידום אורח
חיים בריא וגילוי מוקדם ,המשכנו להציע לחולים תמיכה ומידע מהימן ,הענקנו סיוע
כספי למשפחות של חולי סרטן ועוד.
בחזית הפעילות הענפה הזו עמדתם אתם ,מתנדבי ומתנדבות האגודה מכל חלקי
הארץ ,ועשיתם כמיטב יכולתכם על מנת להמשיך לעזור לחולים ולקחת חלק
במאבק העיקש נגד מחלת הסרטן .כל זה כאשר נאלצתם בעצמכם להתמודד
עם הקשיים והדאגות שהביאה עמה שנה זו .על כן ראויים כולכם להערכה ,ואתם
זוכים לה בוודאי גם במפגשיכם עם החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם אותם
אתם מלווים לאורך כל ימות השנה.
אני מודה לכל המתנדבים והמתנדבות ולכל עובדי האגודה ולשותפים שלנו לדרך,
על העבודה המאומצת בימים לא פשוטים ,על הנתינה והמסירות .בזכות המאמץ
המשותף אנו נמשיך להצעיד את האגודה קדימה ,למען החולים ונגד המחלה.
משה בר-חיים
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
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“הקורונה אתגרה אותנו,
אבל מה שלמדנו השנה יעזור לנו להתמודד
עם אתגרי העתיד״
משה בר-חיים ,מנכ״ל האגודה,
בריאיון לרגל שנה לכניסתו לתפקיד
משה בר-חיים מסכם שנה בתפקיד מנכ״ל האגודה למלחמה בסרטן .כאשר נכנס רשמית לתפקיד לא תיאר לעצמו כי השנה
הראשונה בראשות האגודה תהיה גם אחת השנים המאתגרות לא רק לאגודה אלא לישראל ולעולם כולו .למרות הקשיים ,ואולי
דווקא בגללם ,הוביל משה את האגודה לעבר שינויים טכנולוגיים חדשניים שיסייעו לאגודה לממש את מטרותיה בעולם המשתנה.
חדשים .מהרגע שמונתי למנכ״ל ,היה לי ברור שעתה יעמדו בפני
אתגרים חדשים .זו גם הסיבה שהסכמתי לקבל את התפקיד -
האתגר לעמוד בראש האגודה ולקדם אותה .זהו תפקיד שונה
לחלוטין מתפקיד החשב ,ויש בו הרבה מאוד עשייה.
אילו אתגרים הציבה הקורונה בפני האגודה ,וכיצד התמודדת איתם?
בימים אלו אנחנו מחזירים את האגודה לפעילות שגרתית ,אחרי
שבמשך השנה האחרונה עסקנו בחיפוש חלופות .כעת הפעילויות
מתחילות לחזור כפי שהיו .מאוד סמלי שבתקופת האביב גם
הפעילות של האגודה מתעוררת עם הרבה חדוות עשייה באוויר.
בשיא המגפה התפקיד שלי היה להצליח לשמר את הפעילויות
במתכונת האפשרית ,במסגרת ההגבלות של משרד הבריאות.
היינו עסוקים בשמירה על המערכת ,על הקיים ,אבל היום אנחנו
רואים את ההתפתחות שצמחה מתוך האתגרים של השנה הזו.

מה גרם לך לקבל על עצמך את תפקיד המנכ"ל?
מירי זיו ,מנכ״ל האגודה היוצאת ,פנתה אליי כאשר החליטה כי
בכוונתה לפרוש מהתפקיד .האמת שהופתעתי ,עם זאת ,ב 20-שנות
תפקידי כחשב האגודה קידמתי את כל נושא הנהלת החשבונות
והמחשוב .הייתי מעורב גם בפרוייקטים רבים שהאגודה הובילה
בנושאי בינוי ,רכש והצד התפעולי של הפעילות ,לכן ההפתעה לא
הייתה גמורה ,והפנייה מאוד החמיאה לי .נזכרתי בריאיון העבודה
שהיה לי עם מירי כאשר רק הגעתי לאגודה ,לפני  20שנה .נשאלתי
על ידה  ,עד מתי ארצה להישאר באגודה ,ועניתי  -כל עוד יהיו לי
אתגרים אשמח להישאר .מאז כל שנה ישנם אתגרים ופרוייקטים
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העמקנו בתחום הדיגיטלי ,כמו ארגונים רבים אחרים בעולם,
בענפים שונים ,שנאלצו להתאים עצמם לדיגיטל או להפסיק
להתקיים .היום ברור שיש פרויייקטים חדשים שנעשו בגלל
הקורונה אךנשמר אותם להמשך .דוגמת ימי העיון שהחלו
לפעול באופן מקוון ,הרחבנו משמעותית את מספר האנשים
שמצליחים להרשם ולהשתתף .למעשה הגיעו משתתפים מדן
ועד אילת ,ואף מספר המשתתפים גדל מעשרות למאות ,מכיוון
שאין כבר הגבלת מקום וההשתתפות היא אונליין .גם הארנק
הדיגיטלי ,שהכנסתי את השימוש בו כבר לפני שנתיים ,היה חידוש
מבחינתנו לקראת מבצע ‘הקש בדלת’ ® אונליין שנערךהשנה
לראשונה בדיגיטל ,גם עם חידוש זה נמשיך במקביל למבצע
המסורתי .לאחרונה פתחנו ערוץ טיקטוק על מנת להצליח
בהעברת המסרים לבני הנוער ולהנגיש להם את נושא קידום
הבריאות בשפה המותאמת להם .הסרטונים שהעלנו כבר זכו
לעשרות אלפי צפיות .בנוסף ,הצלחנו לתת מענה בכל שעה
לחולים ולבני משפחותיהם ,גם מהבית ,ולמעשה לא הייתה
ירידה בפעילות שלנו ,כמעט באף תחום.
התמודדנו גם עם המשך הפעלת מעון צ’ארלס קלור של
האגודה .למרות הקשיים שהיו כמו הצורך לצמצם את מספר
השוהים ,לבטל אפשרות של מלווים ומבקרים ולערוך לצוות
בדיקות קורונה פעמיים בשבוע ,התמודדנו בהצלחה עם כל
השינויים ונותרנו למעשה מקום שהייה מקצועי עם פיקוח
רפואי ,היחיד שנתן שירות לחולים באזור המרכז בתקופה
הזו .המשכנו להפעיל גם את שירותי ההוספיס הביתי ,בעזרת
מיגון מתאים לצוותים.
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שונים ומשונים .בשנתיים האחרונות הופעתי מעט יחסית ,משום
שהזמן שאני יכול להקדיש לכך מאוד הצטמצם.
איך אתה שומר על אורח חיים פעיל ובריא בתפקיד תובעני?
אני משתדל לשלב בחיי את ההמלצות שאנחנו באגודה מעבירים:
משתדל לצעוד ברגל כל יום או להתאמן בכל ספורט אפשרי אחר
לפחות שעה ביום ,מתאמן בחדר כושר פעמיים בשבוע ,מקפיד
על תזונה בריאה ועל המשקל ,וכמובן שאיני מעשן.
איפה אתה רואה את האגודה בעוד  10שנים?
לפני הקורונה התכוונתי לגבש תוכנית אסטרטגית שמטרתה
להתוות את הדרך של האגודה לחמש השנים הקרובות ,אך
הקורונה הקדימה אותי ולמעשה הקפיצה אותנו חמש שנים קדימה
מבחינת הדיגיטל והתוכניות שהיו לי‘ .הקש בדלת׳® אונליין איתו
יצאנו השנה ,יחד עם כל המוצרים שנלוו אליו ,ישמשו את האגודה
גם בשנים הקרובות .צריך לזכור שאנחנו גוף שממומן מתרומות
הציבור בלבד .והגשמת המטרות של האגודה לעיתים מלוווה
בקשיים במציאת תקציב מתאים ,אך בכל זאת אנו מצליחים
להשיג את יעדנו ועל כך אנו גאים.

האם למדת דברים חדשים על האגודה בעקבות כניסתך לתפקיד
המנכ"ל?
בהחלט ,כמנכ״ל אני נחשף לזוויות אחרות של הארגון .למשל,
אני רואה את ההכרה וההערכה לה זוכה האגודה מצד הממסד
הרפואי בארץ ,נחשף באופן אישי לפעילות שלנו מול החולים
והמחלימים ,מגיע אליהם ומדבר איתם ,לומד את הצרכים שלהם
והיכן ניתן לשפר .נוכחתי לדעתשישראל נמצאת במקום טוב
במרבית התחומים בנושא הסרטן ,בהשוואה בינלאומית.

אנו העמותה המובילה בארץ בתחום סרטן ,כאשר המטרה שלי
היא להעמיק את הקשר עם האוכלוסייה .חשוב שנצליח להפיץ
את המסרים שלנו לכמה שיותר אנשים ,ולצורך זאת אנו נעזרים
ברשתות החבריות ,בניוזלטר ובכל מדיה אפשרית .מטרות נוספות
הן חיזוק הקשר עם המערכת הרפואית ,הרחבת הפעילות בתחום
זכויות החולה והרחבת מודעות הציבור לשירותים שאנו מעניקים
חשוב לי להגיע לכל חולה באמצעים העומדים לרשותנו ,על מנת
שיקבל את המידע על האגודה.

באיזה תחום אתה אוהב לעסוק?
התחום שאני בעיקר אוהב לעסוק בו הוא תחום החדשנות .זהו
התחום הקרוב אליי ביותר ,ואני אוהב לשמוע רעיונות חדשים,
לקדם את הרעיונות לפיילוט ,ולפתח את המערכת.
אילו תחביבים יש לך בשעות הפנאי?
אני חובב בעיקר מוזיקה ,ספורט וטיולים .אני אוהב לנגן בגיטרה,
ובשנים האחרונות בפרט מנגן ג’אז .אני משתדל לנגן בהרכבים
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בנייה ,מכשור ופיתוח
דיסציפלינרי לגידולי ראש-צוואר במרכז הרפואי לין בחיפה,
המאפשר טיפול בגידולים מוקדמים של מיתרי הקול בתנאי
מרפאה .הסיוע ניתן מקרן סופי ואברהם סטוצ'ינסקי.

האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהקמה ,בשיפוץ ובהפעלה של
מחלקות אונקולוגיות במרכזים רפואיים ברחבי הארץ ,ומסייעת
במימון רכישת ציוד חדיש ומשוכלל למרכזים רפואיים ובמכונים
אונקולוגיים.

•האגודה סייעה ברכישת מכשיר ברונכוסוקפיה עם  CRYOלמרכז
הרפואי כרמל בחיפה .מכשיר זה מאפשר נטילת ביופסיות מנגעים
תוך-סימפוניים ,מאפשר הורדת נגעים/גידולים תוך-סימפוניים
ופתיחת חסימות של סמפון .הסיוע ניתן מקרן סופי ואברהם
סטוצ'ינסקי.

סיוע זה מתאפשר כאשר מתקבלת באגודה תרומה ייעודית .האגודה
לא לוקחת תקורה ומוודאת שהמוסד הרפואי אליו מופנית התרומה
לא ייקח תקורה ,כך שהתרומה עוברת במלואה.
•האגודה סייעה ברכישת מכשיר  Blue Lazerלמרכז המולטי-

שירותים רפואיים ופרויקטים חדשניים
לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן
האגודה למלחמה בסרטן מקדמת תוכניות טיפול חדשניות לשיפור
דרכי הטיפול והשיקום בחולים .האגודה מממנת תקנים לתקופה של
חמש שנים ,תוך התחייבות המרכז הרפואי להמשיך במימון התקן
לאחר מכן .בזכות השקעה זו שודרג כל המערך הרב-מקצועי של
הטיפול הפסיכואונקולוגי בחולי הסרטן ברחבי הארץ .בין השאר
הוקמה רשת של אחיות מתאמות אונקולוגיה בקהילה ,אחיות
סטומה ,אחיות ועובדות סוציאליות לתיאום הטיפול בסרטן השד,
דיאטניות ,וצוותים פסיכואונקולוגיים הזוכים גם להכשרה מקצועית
מתמשכת ,באמצעות האגודה למלחמה בסרטן.
להלן הפרויקטים החדשים שהאגודה תומכת בהם:
•אחות להקמת מערך לייעוץ וליווי של מטופלים עם מחלה אונקולוגית
בתחום המיניות  -כל מחלקות המרכז הרפואי הדסה עין כרם,
ירושלים .מטרת הפרויקט לתת מענה למטופלים שחלו בסרטן
בכל הקשור בשינויים שהם חווים בחייהם המיניים והאינטימיים
בעקבות המחלה והטיפולים.

לבית ספרו של ילד חולה ,ומעניקה מסר של תקווה ואופטימיות
לילד החולה כי ישוב לבית הספר .במקרה של פטירת ילד,
הצוות הרב-מקצועי שליווה את המשפחה עורך ביקור ניחומים
בבית המשפחה לצורך מתן תמיכה רגשית ,מענה על שאלות
וסגירת מעגל.
•עובדת סוציאלית למרכז רב-מקצועי לטיפול בנשים בגיל הזהב
עם סרטן שד  -מרכז ייעודי חדש ,מחלקה כירורגית ,מרכז רפואי
בני ציון ,חיפה .עובדת סוציאלית המציעה לנשים בנות  65ומעלה
טיפול פרטני תומך ,טיפול קבוצתי למטופלות ,טיפול פרטני או
קבוצתי למשפחותיהן ,מיצוי זכויות לחולות ולבני משפחותיהן ועוד.
•קבוצת תרפיה באומנות למטופלים דוברי ערבית  -מחלקה
אונקולוגית ,מרכז רפואי לגליל מערבי ,נהריה .מחסום השפה
ואי הבנת הקודים התרבותיים והחברתיים של האוכלוסייה
הערבית-ישראלית ,מקשה על המטופלים לקבל סיוע ותמיכה
מגורמי מקצוע במהלך ההתמודדות עם מחלת הסרטן .טיפול
באומנות מאפשר דרך אל העולם הפנימי הלא מודע ומאפשר
למטופל ובני משפחתו לדון בקונפליקטים ובמצוקות איתן הם
מתמודדים.

•אחות מתאמת קלינית לצוות המטפל בגידולי מוח בילדים -
המחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים ,הדסה עין כרם ,ירושלים.
המתאמות מרכזות את הטיפול הכוללני במשפחות החולים
ומקשרות בין המחלקה ובין המשפחות .מספקות מעטפת מכילה
הן בהיבט הקליני והן בהיבט הלוגיסטי-ביורוקרטי.

•קבוצת תמיכה למטופלים עם גידולי מוח ומטפל עיקרי – מחלקה
אונקולוגית ,מרכז רפואי לגליל מערבי ,נהריה .קבוצת תמיכה
למטופלים הסובלים מגידולי מוח ומ טפלים עיקריים ,המתמקדת
בדימוי עצמי ותחושת הערכה וסיפוק עצמי ,אפשרות להבעה

•עובדת סוציאלית ,ביקורים בבית הספר וניחום אבלים  -בית
החולים שניידר לילדים ,פתח תקווה .עובדת סוציאלית המגיעה
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•קבוצת חדר משפחות  -יחידה להשתלת מח עצם ומחלקת המטולוגיה,
הקריה הרפואית רמב"ם ,חיפה .טיפול פסיכו-סוציאלי ומתן תמיכה
נפשית במסגרת קבוצת תמיכה חברתית למלווים עיקריים של
מטופלים הנמצאים באשפוז ארוך טווח ומתמודדים עם מחלה
מסכנת חיים ,בחדר המשפחות של היחידה להשתלות מח עצם.

רגשית ,שיח על נושאים קשים כמו פחד מגסיסה ומוות "במקום
בטוח" ,תמיכה חברתית ועוד.
•התערבות פרטנית וקבוצתית למטופלות ברכיתרפיה  -מכון הקרינה,
מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי .טיפול המיועד למטופלות
שאובחנו עם גידול סרטני בצוואר הרחם ,הרחם והנרתיק .קרינה
פנימית זו לרוב מתבצעת לאחר טיפול קרינה חיצונית .מטרת
הפרויקט להעניק הכנה רגשית לטיפול קשה זה ,דרכי התמודדות
עם בשורה קשה ,השלכות על יחסים משפחתיים וזוגיים ופגיעה
בדימוי גוף ,מיניות ,אובדן ועוד.

•קבוצת רכבת להורים של ילדים הנמצאים בשלב הטיפול האקטיבי -
מערך המטו-אונקולוגי ילדים ,הקריה הרפואית רמב"ם ,חיפה.
תמיכה ועזרה להורים של ילדים הנמצאים בטיפול אקטיבי,
בהתמודדות עם מחלת ילדם ,על ידי השתתפות על פי רצון
בקבוצת רכבת להורים ,יצירת קבוצת שווים ותמיכה הדדית
בין הורים ותיקים להורים חדשים ,יצירת דיאלוג בין ההורים על
מצבם .מתן כלים להתמודדות עם קשיים כמו חרדות ,פחדים,
חוסר וודאות ,שינויים ,התמודדות עם פרידה ועוד.

•שיקום רגשי למטופלים נוירואונקולוגים ובני משפחותיהם -
המכון האונקולוגי והיחידה לנוירואונקולוגיה ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,תל השומר .פרויקט המספק שיקום רגשי באמצעות
פסיכולוג לחולים הנמצאים במצב תפקודי וקוגניטיבי המאפשר
להם שיחה ולבני משפחה מלווים.

•הנגשת טיפול תומך בפריפריה הצפונית  -שירות אונקולוגי ,מרכז
רפואי זבולון ,חיפה .ייעוץ וטיפול אינטגרטיבי במטרה לשפר את
איכות החיים ולהפחית תופעות לוואי של הטיפול האונקולוגי
במטופלים במרכזים הרפואיים לין וזבולון המקבלים כימותרפיה
ו/או טיפול פליאטיבי במחלה גרורתית.

•מענה פסיכולוגי מיידי וזמין ,עזרה ראשונה לחולים אונקולוגים
ובני משפחותיהם  -כל מחלקות בית החולים ,קריה רפואית
רמב"ם ,חיפה .הקצאת שעות פסיכולוג ייעודיות לצורך מתן מענה
מידי למטופלים .ההתערבות המוצעת בפרויקט הינה התערבות
ממוקדת שתינתן תוך  24שעות מרגע פניית המטופל או איש
צוות המזהה מצוקה חריפה אצל מטופל.

•תוכנית 'היום שאחרי' ,פעילות ספורטיבית לנשים במעקב -
מרכז הספורט ,בית החולים שערי צדק ,ירושלים .מענה לנשים
שסיימו טיפולים במסגרת בית החולים ונמצאות במעקב ,בנוגע
לקשיים של חזרה לתפקוד רגיל ולחיים רגילים במטרה לשפר
את איכות חייהן ולשפר את הסיכוי להחלמה מהסרטן .הפרויקט
מציע פעילות גופנית ,דיאטנית ,הדרכה וטיפול בתסמינים של גיל
מעבר ,הרצאות בתחומים הרלוונטיים למטופלות ,מיניות ועוד.

•עובדת סוציאלית למרפאת צעירים  -מערך אונקולוגי ,הקריה
הרפואית רמב"ם ,חיפה .מתן מענה פסיכו-סוציאלי מקיף הכולל
טיפול רגשי ותמיכה למטופל ולבן הזוג במשך כל שלבי המחלה,
התייחסות לצרכים ייחודיים לצעירים ,כמו חזרה לעולם העבודה
או ההשכלה ,אינטימיות ומיניות ,שיח עם ילדים על המחלה.
בנוסף ,מתן מענה הכולל מידע בנושא זכויות וסיוע במימושן.
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שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים
ובקהילה בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה זה שנים רבות בשדרוג מערך
הטיפול האונקולוגי ,לשיפור השירות לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם
– באמצעות מימון פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע )אחיות ,עובדות
סוציאליות ,דיאטניות ועוד) .בזכות סיוע זה הוקמה תשתית מכובדת
וחשובה של שירותים פסיכו-אונקולוגיים ושירותי סיעוד ייעודיים
בתחום המערך האונקולוגי .צוותים רב מקצועיים אלה ,זוכים גם
להכשרה מקצועית מתמשכת של האגודה למלחמה בסרטן .כיום
מאושרים תקנים רק לשירותים חדשים שהוקמו לאחרונה.

אבחנת המחלה ,ומתן מענה לצוות המטפל ,בנושאי שחיקה,
תשישות ,חמלה ואבל.
•עובדת סוציאלית – היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית ,מרפאות נשים,
מכון קרינה ואשפוז יום אונקולוגי ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי .מתן תמיכה נפשית למטופלת ובני משפחתה בשלבי
החולי השונים ,מהאבחנה עד סוף החיים ,טיפול פליאטיבי תומך,
בניית תוכנית שחרור למטופלת ובני משפחתה ,הנגשת מידע
וזכויות ,הפניה לגורמי הקהילה הרלוונטיים ,שמירה על רצף
טיפולי בתוך בית החולים ,קבוצה לחולות במרפאת המעקב
הזקוקות לתמיכה רגשית.

בשנה זו החלה האגודה לתמוך במימון התקנים הבאים:
•אחות לטיפול תומך – בית החולים מאיר ,כפר סבא .מענה מיידי
ומהיר לאיזון סימפטומים והקלה של סבל גופני ופסיכוסוציאלי
בדגש על איכות ונוחות החיים של המטופל ומשפחתו .האחות עוזרת
לחולה בתיאום כל הגורמים בתוך בית החולים ,בקבלת הפניות
ובתיאום בין הגורמים השונים בקהילה לקליטה מהירה וטובה.
כמו כן היא מסייעת בקבלת החלטות של סוף החיים  -סטטוס
החייאה ,הזנה פולשנית ,דיאליזה ,התערבויות כירורגיות ועוד.

•עובדת סוציאלית לקשישים  -המרפאות האונקולוגיות במערך
האונקולוגי ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי .מתן טיפול
כוללני לקשיש הסובל ממחלה ממאירה ולבני משפחתו ,סיוע
ותמיכה בקבלת החלטות ,תמיכה נפשית למטופל ובני משפחתו
בכל שלבי המחלה השונים ,בניית תוכניות תמיכה בקהילה עם
המטופל ומשפחתו למניעת אשפוזים חוזרים בבית החולים,
הפניה לגורמים בקהילה תוך מיצוי זכויותיו של הקשיש מול
היחידה האונקולוגית של קופות החולים ,שירותי רווחה והאגודה
למלחמה בסרטן ,תיאום עם גורמים טיפוליים ותמיכתיים ,מוזיקה
ויצירה ,פסיכולוגים ,פיזיותרפיסטים ,ריפוי בעיסוק.

•פסיכואונקולוגית  -המחלקה לאונקולוגיה אשפוזית ,בית החולים
שערי צדק .הפסיכולוגית היא חלק מהצוות המטפל ומעורבת
בטיפול בשעת חירום ,בטיפול ממוקד תהליכי אובדן ,בפרידה
ואבל ,במתן מענה טיפולי לחולים ובני משפחותיהם בשלבי
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ימי עיון וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן משתתפת בדרך כלל בעשרות כנסים וימי עיון מקצועיים המתקיימים במשך השנה ברחבי
הארץ .השנה בשל מגפת הקורונה הצטמצם מספר הכנסים.

הוועידה הבינלאומית השלישית של החברה
הישראלית לקרדיו-אונקולוגיה
בינואר  2021נערך כנס בינלאומי וירטואלי בנושא "טיפול מקיף בבעיות
לב וכלי דם כתוצאה מטיפולים נגד סרטן" ,של החברה הישראלית
לקרדיו-אונקולוגיה .מירי זיו ,סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
נשאה דברי פתיחה בכנס ,ובירכה בין היתר את פרופ' זאזה יקובישווילי,
מייסד ויו"ר המפגש ,שקידם מטרה זו במסירות מרבית יחד עם
פרופ' דן גילאון ,יו"ר המפגש.
הנושאים שנכללו ביום עיון חשוב זה דנו בתחומים בהם יש השפעה
למחלה ולטיפול בחולה על המערכת הקרדיולוגית ,במטרה להקל
הקמת שירותים ופיתוח תחום הקרדיו-אונקולוגיה בישראל.

פרסומים בין-לאומיים
איחולי הוקרה למטפלת במיניות של האגודה ,לנה קורץ אלמוג ,על
פרסום מאמר בנושא שינויים בנטייה המינית בעקבות סרטן הערמונית.
המאמר Changes in sexual orientation following prostate
 cancer. Reflections based on a unique case reportפורסם
ב 27-בפברואר  2020במגזין Sexual and Relationship Therapy
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14681994.
2020.1731733

איחולי הוקרה למנהלת מחלקת שיקום ורווחה של האגודה,
עו"ס אורית שפירא ,על השתתפותה בכתיבת המאמר בשם האגודה
למלחמה בסרטןFollow-Up Care for Breast and Colorectal :
Cancer Across the .Globe: Survey Findings From 27 Countries

המאמר פורסם בכתב העת  JCO Global Oncologyגיליון מס' 6
שנת https://ascopubs.org/doi/10.1200/GO.20.00180 .2020
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'הקש בדלת'® אונליין
מבצע 'הקש בדלת'® ה60-
עם ההחלטה לעבור להתרמה מקוונת ,הצגנו בפני משרד החינוך
את הפיתוח הדיגיטלי שנעשה .הנושא נבחן על ידי ועדת המעקב
הציבורית לענייני התרמות של משרד החינוך אשר החליטה לאשר
לבתי הספר להשתתף במבצע המקוון .זאת מתוך ראיית החשיבות
הערכית של פעילות התרומה לקהילה והמעורבות החברתית עבור
התלמידים .פעילות שנועדה לחנך את הצעירים לקחת חלק בעשייה
לטובת הציבור ללא תמורה ולפתח מודעות אנושית וחברתית.
בתפקיד יו"ר מבצע 'הקש בדלת' לשנת  2020מכהן השנה
פרופ' אלכסנדר לויצקי ,מדען וחתן פרס ישראל.
לכבוד המבצע ה 60-הופק לוגו (סמליל) מיוחד:

מבצע ההתרמה השנתי שאותו מובילים אלפי מתנדבי האגודה
המסורים בסניפים ובקהילה ברחבי הארץ ,מהווה מקור מימון חשוב
לפעילויות הרבות של האגודה למלחמה בסרטן.
השנה ,לראשונה מזה  60שנה ,לא יצאו עשרות אלפי בני נוער,
תלמידי בית הספר ,חניכי תנועות הנוער ומתנדבי האגודה לפקוד
את בתי תושבי ישראל ,אלא העבירו את הבקשה לתרומה באמצעים
דיגיטליים בשל התפרצות משבר הקורונה בעולם ובישראל.
במארס  ,2020למרות שנראה כי השנה הזו עומדת להיות שונה
בתכלית מכל שנה אחרת ,נערכה מחלקת סניפים ומבצע הקש בדלת
של האגודה ,לקיים את המבצע באופן המסורתי .במקביל להכנות
הרגילות נעשה מהלך בהובלתו של מנכ"ל האגודה ,משה בר-חיים,
שנועד לפתח את הנכסים הדיגיטליים של האגודה בהם הקמת
פלטפורמה דיגיטלית אשר תהווה ערוץ נוסף למסגרת התרומות
של מבצע 'הקש בדלת' .לטובת הצלחת המבצע הדיגיטלי נרתם
לעזרתנו מומחה הדיגיטל יניב סבן מ"סבן דיגיטל מרקטיניג" ,שליווה
אותנו במבצע "הקש בדלת" אונליין וגם לאחריו ,ביעוץ והכוונה
והכל בהתנדבות מלאה.
פלטפורמה זו הפכה למסגרת ההתרמה הראשית כאשר התברר
כי בשל מגפת הקורונה וסכנת ההדבקות לא יוכלו בני הנוער
לעבור מדלת לדלת.

הטקס החגיגי לסיכום מבצע 'הקש בדלת' ה 59-ושנת הפעילות  ,2019שתוכנן להתקיים במארס  2020בוטל בשל תחילת
התפשטות מגפת הקורונה בישראל ,הנחיות הריחוק החברתי והטלת הסגר הראשון.

סדנת הכשרה לרכזי מבצע 'הקש בדלת' ה60-
לצורך קידום והסברת המבצע בבתי הספר התגייסה השנה השחקנית
והזמרת משי קלינשטיין בהתנדבות ,והצטלמה לסרטון הסברה
של האגודה .בסרטון מסבירה קלינשטיין לתלמידים על תהליך
ההתרמה ומטרותיו .בשפה הערבית הצטלמה לסרטון ההסברה
בהתנדבות ,אשת התקשורת אימאן בסיוני.
בנוסף הופק סרטון עם סיפורה האישי של נויה שבו ,אשר אובחנה
עם מחלת הסרטן בכיתה ז' ועבור הסרטון בשפה הערבית צולם
סיפורה של עדן חלבי.
לכל בית ספר וועד עובדים נפתח דף התרמה ייעודי ,בו ניתן היה
לראות את סך ההתרמות של אותו גוף במהלך המבצע.

השנה נערכה סדנת הכשרה מקוצרת בזום ,בניגוד לסדנאות
ההכשרה המסורתיות שנערכו כל השנים בבית מטי לרכזי מבצע
הקש בדלת .כמו כן ,מאחר ולא הייתה אפשרות להכשיר רכזים
חדשים ,הוחלט לגייס רק רכזים ותיקים אשר השתתפו בעבר
במבצע .הרכזים קיבלו הסבר על מערך ההתרמה הדיגיטלי החדש,
הודרכו כיצד לתווך את השינויים לבתי הספר ,לתלמידים ולוועדי
העובדים שגויסו לטובת המבצע ע"י הרכזים.
בשת"פ עם מחלקת הדיגיטל ומחלקת ההסברה של האגודה הוכן דף
נחיתה שכלל מידע לגבי אורח חיים בריא ,פעילות האגודה ,חשיבות
והתנהלות מבצע 'הקש בדלת' ,ברכות מנשיא המדינה וראשי ערים.
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סרטון הנשיא  -השקת מבצע 'הקש בדלת'
אל הקריאה של ריבלין הצטרפו ראשי רשויות רבים וצילמו גם הם
סרטונים הקוראים לתושבי העיר לתרום לטובת קידום המאבק
במחלת הסרטן .הסרטונים עלו לקראת המבצע ברשתות החברתיות.

האירוע המסורתי לציון פתיחת שנת הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן
ומבצע 'הקש בדלת'® ,לא היה יכול להתקיים לאור הנסיבות של שנה
זו .נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין ,אשר באופן מסורתי משמש
פטרון המבצע ובכל שנה מארח במשכנו ילדים חולים ,נתן הפעם
את אות הפתיחה מרחוק .הנשיא ,צילם סרטון הפונה לכל בית
בישראל וקורא לכולם לקחת חלק פעיל במבצע ולתרום לטובת
האגודה למלחמה בסרטן .בין היתר אמר נשיא המדינה ריבלין:
"מזה  60שנה מקיימת האגודה למלחמה בסרטן את מבצע 'הקש
הדלת' .בזכות מסירותם ונחישותם של ילדי וילדות בתי הספר
ונדיבות הלב של אזרחי ישראל האגודה יכולה להפנות משאבים
להסברה מניעה ,תמיכה בחולים ובני משפחותיהם ולעידוד מחקרים
פורצי דרך .גם השנה בצל המגפה והגבלותיה יתקיים מבצע 'הקש
בדלת' ,אך הפעם באופן מקוון בלבד .שמרו על עצמכם ואני בטוח
שהתקופה הנוראה הזו תעבור וכולנו נהיה יחד בחיים של שגרה".

לצפיהhttps://youtu.be/Fy53IQ9RNRA :

רותם כהן ורוני דלומי בשיר חדש לקראת המבצע
לקראת מבצע 'הקש בדלת' ה 60-נרתמו בהתנדבות שני הזמרים רותם כהן ורוני דלומי,
לביצוע שיר חדש" :תוכניות לחיים" .את השיר כתבו צליל קליפי ,נאור דורני וערן קאשי ,ללחן
של קליפי וקאשי ,והוא הוקלט בליווי אלה שפירא ושי דל ,שני ילדים שחלו בסרטן .רותם כהן
היה הראשון להתגייס לטובת הפרויקט ,והוא שהציע לפנות אל רוני דלומי במטרה להפוך
את היוזמה לפרויקט משותף .השיר שודר ברדיו ועלה בערוץ היוטיוב הרשמי של רותם כהן
כשבועיים לפני תחילת המבצע .כל התגמולים מהשיר ייתרמו לטובת האגודה למלחמה בסרטן.
השיר הוקלט והופק בהתנדבות בסיוע צוות נרחב :הפקה מוסיקלית :צליל קליפי וערן קאשי;
עיבוד :ערן קאשי; גיטרות :נועם בורג; צלמים ,BaraVideo :מתן ברנס ובן אזולאי ,צלמת
סטילס :נטלי ג'ורג'; איפור :עינב קאשי; ציוד תאורה.WebAcademix :
לצפיה בשיר https://www.youtube.com/watch?v=xC2ajur4n3k
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הודעה לעיתונות לרגל פתיחת המבצע
בישראל בשנת  ,2017והוא מדורג גבוה ברשימת הגידולים
הגורמים לתמותה.
כמו כן ניתן כיסוי תקשורתי רחב לקיום המבצע באופן דיגיטלי
ולשיתוף הפעולה עם רותם כהן ורוני דלומי.

לקראת מבצע 'הקש בדלת' ,פרסמה האגודה למלחמה
בסרטן ,בשיתוף משרד הבריאות ,את הנתונים המעודכנים
ביותר לגבי סרטן הלבלב .סרטן הלבלב הוא הסרטן החודרני
השביעי בשכיחותו מבחינת המקרים החדשים שאובחנו

קמפיין חדש לרגל מבצע 'הקש בדלת'
דמותו נראית אמיתית .בתשדיר ,שביט ודמותו של ריבלין מנהלים
דיאלוג דרך המחשב ,ומעודדים את הציבור לתרום במבצע הקש
בדלת אונליין של האגודה.

לרגל המבצע השיקה האגודה קמפיין חדש אשר כלל תשדיר חדש
לטלוויזיה ולדיגיטל ,תשדירי רדיו ,קמפיין באינסטגרם ,מודעות
לדיגיטל ואולפן ב.Ynet-

תשדיר חדשני ל'הקש בדלת'

את השחקן המנוח ,שנפטר ממחלת הסרטן לפני  7שנים ,מגלם
בהקלטה המקורית השחקן איציק סיידוף ,שגם הוא השתתף בתשדיר
בהתנדבות מלאה .רינה ריבלין ,אלמנתו של ספי ,העניקה לאגודה
את זכויות השימוש בדמותו של בעלה המנוח.

תשדיר שהופק בהתנדבות על ידי משרד הפרסום גיתם
שהגה את הפרסומת הראשונה המשתמשת בטכנולוגיית דיפ-פייק
(.)Deepfake
בתשדיר החדש השתתפה בהתנדבות ציפי שביט אשר שיחקה לצד
דמותו של ספי רבלין ז"ל ,כאשר באמצעות טכנולוגיית דיפ-פייק
BBDO

הקמפיין עלה בטלוויזיה ,בפייסבוק ,ביוטיוב ,באינסטגרם וקודם
באתרים נוספים.
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יש לי תוכניות לחיים  -באנר שבו נראית הנערה אלה שפירא מהשיר
שהוקלט עם רותם כהן ורומי דלומי ,יחד עם שם השיר "יש לי תוכניות
לחיים" .גם הוא שימש כבאנר ראשי באתר.

הוא הופק בהתנדבות בסיוע צוות נרחב מגיתם:
מנכ"לים משותפים :קרן בכר אמיתי ויובל וינגסט; סמנכ"ל קריאייטיב:
עדו קריב; צוות קריאייטיב :אסף חלפון ,אדם בני; סמנכ"ל לקוחות:
אורית שצברג; סופרוויזרית :טניה קרייצמן שלום; תקציבאית:
טל גופר; מפיק :ערן הראל; סמנכ"ל אסטרטגיה :גיא ויינגסט;
פלנרית :לילי אהרון; טראפיק קריאייטיב :דנה באומן; טראפיק
אופליין :תמר שצר ,תמי לשם; מנהלת סטודיו :מירב פלד; מדיה:
 ;TMF/Oceanשחקנים :ציפי שביט; ייצוג :ציפי מייזלר; איציק סיידוף.
לצפיה בתשדירhttps://youtu.be/EXdxWlAqVmw :

מודעות חדשות
משפחת ישראלי – מודעה שהפיק משרד הפרסום גיתם BBDO
בהתנדבות והופיעה ברשתות החברתיות .במודעה נראית יד דיגיטלית
הנוקשת על דלת אמיתית .המודעה שימשה גם כבאנר ראשי באתר.
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תשדירי רדיו חדשים
תשדיר שבו מסבירה שי אמיתי ,בת  ,12שהשנה המבצע יהיה
בדיגיטל .הפרסומת הוקלטה גם בשפה הערבית.
שת"פ עם רדיו תל אביב – סדרה של  6תשדירים ,מתוכם שלושה
חדשים ,בסגנון " 60שניות על ,"...על האגודה למלחמה בסרטן מפי
חוקרים ,רופאים ,חולים שנעזרו באגודה ומתנדבים.

משדר התרמה מיוחד בynet-
בשיתוף ערוץ המעורבות של אתר  Ynetהקליטה האגודה משדר
מיוחד אשר שודר באתר ביום ההתרמה .במשדר התארחו רבים
מבעלי התפקידים באגודה ואורחים נוספים וסיפרו על הפעילות
הענפה של האגודה ותפקידה במאבק בסרטן ובתמיכה בחולים.

קמפיין משפיענים
לקראת המבצע עלו ברשתות החברתיות עשרות סרטונים של
משפיענים הקוראים לתרום במסגרת מבצע 'הקש בדלת' .רשימת
השמות שהתגייסו השנה לטובת המבצע ארוכה במיוחד וכללה
בין היתר את שירי מימון ,סבלימינל ,בר זומר ,עדן סבן ,טל מוסרי,
נטלי דדון ,מיכל ינאי ,עודד פז ,עמית פרקש ,לירון רביבו ,שירה לוי,
טילטיל ,אליסה זאנו ('המירוץ למיליון') ,שירה בר ,דניאל לוי ,אניט יאן,
חן שאול ,אמילי בל ,ספיר פרץ,
יעל פינקלמן וספיר זוארץ.
תודה מיוחדת גם לילדי 'בית
הספר למוסיקה' שהקליטו
גם הם סרטונים והעלו
אותם לרשת :זוהר זכרוב,
הילי מושיב ,מורי אדרי,
לירון בכור ,מיכאלה שר,
יאיר רפאל ,איתי תורג'מן,
חיים ציפל ,שקד פרדו,
שי ונגה ברגר ,רום באבה
ואלה גורליק.

השנה לראשונה נעשה פרסום באצטדיוני כדורגל וכדורסל
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לראשונה' :הקש בדלת' באפליקציית  BITובPay Pal -
לשלם באמצעות אפליקציית ביט ואף באמצעות מערכת העברת
הכספים וביצוע תשלומים באינטרנט ברחבי העולם  ,Pay Pal -מה
שהרחיב באופן משמעותי את אמצעי העברת התרומה לאגודה.

עבור מבצע 'הקש בדלת'® אונליין נדרשנו להתאים ולהטמיע אמצעי
תשלום חדשים עבור התורמים .לפיכך השנה ,בנוסף לאפשרות
לשלם באמצעות  – PayBoxהארנק הדיגיטלי ,נוספה האפשרות

מוסדות חינוך ,תנועות נוער ,ארגונים וחברות
בתי ספר
כחלק מתוך ההערכות ,גויסו בתוך זמן קצר ביותר מרגע
האישור של משרד החינוך 733 ,בתי ספר מתוכם 496
מהמגזר היהודי ו 237-מהמגזר הערבי ,אשר רובם לקחו
חלק בהתרמה הדיגיטלית .את הנושא ריכזה רויטל קלמפרר,
רכזת אדמיניסטרטיבית של מבצע הקש בדלת.

ארגונים וחברות
השנה פנינו לוועדי העובדים בחברות השונות במשק
לשיתוף פעולה שנועד להגביר את המודעות לאורח
חיים בריא בקרב עובדי הארגון והשתתפות במבצע הקש
בדלת 102 .חברות וועדי עובדים קיבלו מהאגודה חומרי
הסברה בנושא אורח חיים בריא ,נזקי עישון ,גילוי מוקדם
ולקחו חלק פעיל במבצע ההתרמה .את הנושא ריכזה
חגית אלבז רכזת המתנדבים באגודה

תנועת נוער
כמידי שנה ,גם השנה נרתמה תנועת הצופים למבצע
שנערך באונליין .תודות לבעלי התפקידים על הנכונות
הרבה והרצון להירתם בשנה מורכבת זו :מר קלי כהן,
מזכ"ל תנועת הצופים ,מר דניאל עמירה ,מנהל האגף
לחינוך ,אפרת סביר ,מנהלת מחלקת שיווק ודוברת
התנועה ,מר עופר יעקב ,מנהל מחלקת לוגיסטיקה,
גב' רלי ישראלי ,מנהלת מחלקת הדרכה ,מר תומר דגן,
רכז האגף לחינוך.
בתמונה :מזכ"ל תנועת הצופים ,קלי כהן ,מקבל תעודת
הוקרה על השתתפות תנועת הצופים במבצע 'הקש
בדלת' אונליין.
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תעודות הוקרה למוסדות לימוד שהצטיינו בגיוס תרומות
במבצע 'הקש בדלת'
בית הספר היסודי אלזהרא בטירה

בית הספר מקיף רוגוזין ב' בקריית אתא

תלמידי בית הספר ,צוות המורים וההורים התגייסו למבצע בכל
הכוח ,עשו מאמץ מיוחד והצליחו להתרים כ 13-אלף שקלים
לטובת חולי הסרטן בישראל .פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית ,העניק לבית הספר
אות הוקרה כבית הספר המצטיין באזור.

תלמידי בית הספר רוגוזין ,הדוגל במעורבות חברתית ,צוות המורים
וההורים ,עשו מאמץ מיוחד והצליחו לגייס למעלה מ 11-אלף שקלים
לטובת חולי הסרטן בישראל .בטקס הענקת תעודת הצטיינות
העניקו נציגי האגודה למלחמה בסרטן לבית הספר אות הוקרה
כבית הספר המצטיין באזור.
במהלך התקופה האחרונה
האגודה למלחמה בסרטן
העבירה בבית הספר הרצאות
ללא עלות בנושא אורח
חיים בריא ועוד.

פאתנה בשארה ,מנהלת בית הספר" :אנחנו מחנכים לשייכות
ולנתינה ,להתחשבות באחרים ולתרומה .אלו ערכים שחשוב
להטמיע מגיל צעיר .לכל אדם מגיע לחיות בבריאות ובכבוד .אין
אדם חסין מפני מחלות וצריכים לפעול יחד כדי להקל על מי
שחולה .ילדי כיתה א' אצלנו הביאו כספים שהם בעצמם חסכו,
וזה היה מאוד מרגש .התרומות לא הפסיקו להגיע אפילו אחרי
סוף המבצע .יועצת בית הספר ,רבאב עבד אלחי ,המשמשת כל
שנה כרכזת מבצע הקש בדלת צילמה את התלמידים תורמים,
מה שעודד גם אחרים להביא תרומות .בית הספר כולו היה שותף
לפעילות הנתינה ואנחנו מאוד גאים".

אריאלה ליטביץ-שרמן ,מ"מ
מנהלת סניפי הצפון וחיפה
באגודה למלחמה בסרטן:
"השנה השימוש במדיה
הדיגיטלית לטובת המבצע
הפך הכל לנגיש יותר אבל
גם נדרש מאמץ רב יותר
כדי לשכנע תורמים להיכנס
לקישור ולתרום .תלמידי בית
הספר גילו נכונות ,נרתמו
למבצע והביאו תרומה
משמעותית לטובת חולי
הסרטן ,ואנחנו באגודה
מודים להם ומצפים להמשך
הפעילות המשותפת".
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בי"ס נופי הבשור המועצה האזורית אשכול
כ 160-תלמידי כיתה י' השתתפו
במבצע במסגרת פרויקט מעורבות
חברתית בהובלת רכזת השכבה,
שרית אלקיים .צוות המורים
והתלמידים של בית הספר,
ששם דגש על הקשר בין בית
הספר לקהילה ,התגייסו למבצע
והצליחו לגייס למעלה מ16.5-
אלף שקלים .אלקיים" :בהתחלה
היו חששות וכולנו היינו סקפטיים
מאוד בגלל ההתרמה הדיגיטלית.
כל השנים היכרנו את 'הקש בדלת'
שנערך בצורה המסורתית .אבל
לא ויתרנו ,השתדלנו להפעיל כמה
שיותר ילדים ,וכשראו שהתרומות
מתחילות להגיע ,הצוותים שלחו
לילדים משפטי עידוד .הכנו תוכנית
עבודה עם הילדים ,שהתחלקו
לקבוצות לפי יישובים וחברים.
בשיתוף מועצת התלמידים הם
פנו לרכזי החינוך ביישובים וקיימו
שיח מקדים ,לפני שליחת הקישור.
האתגר היה ל'שווק' נכון את
המסרים של האגודה שזה בכלל
לא פשוט .הכנו כרזות וטקסטים
אישיים לשליחה .בסיום הפרויקט
הילדים מילאו משוב פנימי של
בי"ס .הם מאוד גאים ומרוצים".

בית הספר החקלאי כדורי
לראשונה השנה השתתף בית הספר החקלאי כדורי ,שנוסד
ב ,1933-במבצע 'הקש בדלת' של האגודה למלחמה בסרטן .מאחר
ומדובר בבית ספר אזורי ,אופן ההתרמה המקוון השנה אפשר את
השתתפות בית הספר .צוות המורים והתלמידים עשו מאמץ מיוחד
וגייסו למעלה מ 6,000-שקלים .בנוסף הוחלט בבית הספר להרחיב
את שיתוף הפעולה עם האגודה ולהזמין הרצאות בנושא אורח חיים
בריא ,הניתנות על ידי מדריכי האגודה ללא תשלום.
דלית אביגד ,מנהלת בית הספר" :אנחנו בית ספר אזורי ,ומבחינה
טכנית לא יכולנו להיות אחראים על מה שכל תלמיד עושה ביישוב
שלו ,ולכן עד היום לא לקחנו חלק במבצע .ברגע שקיבלנו הודעה
שהשנה ההתרמה תהיה דיגיטלית ,היה ברור שאנחנו בפנים
ונעשה כל מאמץ לגייס כמה שיותר .בית ספר כדורי הוא כמו
משפחה אחת גדולה ,במהלך השנים ליווינו בתהליך ההתמודדות
עם המחלה אנשי צוות וגם תלמידים שחלו בסרטן ,ואכן היתה
היענות גבוהה של כולם ,של המורים של התלמידים וגם של
ההורים ,כולם התגייסו .אנחנו מקיימים מעורבות של התלמידים
לאורך כל השנה ולא רק בתאריך מסוים .הייתה אצלנו תלמידה
שהתמודדה עם המחלה וכולם התגייסו לתמוך .לדוגמה "הלבשנו"
את בית הספר בצבעים שהיא אוהבת כדי לעודד את רוחה.
המחויבות כאן היא מאוד גבוהה .אנחנו כמובן נמשיך מעתה
ונשתתף גם במבצע הבא".
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קריית חינוך ע"ש בן גוריון
במועצה האזורית עמק חפר

אריאלה ליטביץ-שרמן ,מ"מ מנהלת סניפי הצפון וחיפה,
באגודה למלחמה בסרטן" :לראשונה הצטרף בית הספר כדורי
למבצע ,והייתה התגייסות נפלאה של כולם וגאווה על סכום התרומה
שהושג .השימוש במדיה הדיגיטלית לטובת המבצע הפך הכל לנגיש
יותר ,אבל גם נדרש מאמץ רב יותר כדי לשכנע תורמים להיכנס
לקישור ולתרום .תלמידי כדורי לא ויתרו ואספו תרומה משמעותית
לטובת חולי הסרטן ,ואנחנו באגודה מודים להם ומצפים להמשך
הפעילות המשותפת".

המבצע בבית הספר התנהל בהובלת
הרכזת החברתית טלי קוריטו ,שסיפרה
כי צוות המורים והתלמידים של בית
הספר מאמין ש'היופי בחיים הוא שבכל
יום לומדים משהו חדש' ,והתגייס למבצע
בנחישות תוך נקיטת אסטרטגיה של
יצירתיות בהפצה כמוקד להצלחה.
כך הצליחו לגייס כ 15.5-אלף שקלים
לטובת חולי הסרטן בישראל.

בית הספר האורתודוקסי ערבי בחיפה

תלמידי בית הספר האורתודוקסי ערבי בחיפה ,צוות המורים וההורים
התגייסו והצליחו להתרים קרוב ל 25-אלף שקלים לטובת חולי הסרטן
בישראל .פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בחברה הערבית ,העניק לבית הספר אות הוקרה כבית הספר
המצטיין באזור.
ראג'דה מלשה ,הרכזת החברתית של בית הספר" :בית הספר דוגל
בנושא המעורבות החברתית ושם דגש על חינוך לנתינה .אנחנו כל
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משה בנאי ,יו"ר סניף אשדוד של האגודה למלחמה בסרטן" :בית
הספר מקיף חדש י"א משתתף במבצע מאז הקמתו ובכל שנה
מצליח לגייס סכום מכובד לטובת המאבק במחלת הסרטן .אנחנו
מודים להם ומקווים להמשך שיתוף פעולה".

שנה משתתפים במבצע הקש
בדלת .השנה בגלל שהמבצע
היה דיגיטלי החלטנו לשתף את
כל שכבות הגיל בבית הספר.
כל המורים קיבלו תדרוך,
ובעזרתה של מאריה פרח,
רכזת המעורבות החברתית,
כולם התגייסו לטובת העברת
הנושא בכיתות הלימוד .לשם
כך אף הוספנו שעה במערכת.
ההתגייסות הייתה מאוד יפה.
פה ושם נתקלנו גם בחסמים
טכנולוגיים אבל פתרנו זאת
ועזרנו באופן אישי לכל מי
שרצה לתרום אך לא רצה
לעשות זאת אונליין .לצערי
גם בבית ספרנו חווינו אובדן
בשל המחלה ,כך שזו מטרה
חשובה עבור כולם".

מקיף חדש י"א באשדוד

תלמידי בית הספר מקיף חדש י"א ,הדוגל במעורבות חברתית ,צוות
המורים וההורים ,התגייסו למבצע ובמאמץ מיוחד והצליחו לגייס
יותר מ 8,000-שקל לטובת חולי הסרטן בישראל.
רעות טיקולסקיאר ,רכזת חברתית של בית הספר" :אנחנו נרתמים
לנושא בכל שנה .הפעם זה היה יותר מאתגר בגלל ההתרמה
הדיגיטלית ,אבל היה לנו ברור כי אנחנו לוקחים את זה בשתי הידיים.
כל בית הספר נרתם לעניין ואנחנו שמחים שהצלחנו לתרום למען
המטרה הטובה".
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בי"ס שמעון בן צבי בגבעתיים

תלמידי כל השכבות בבית הספר השתתפו במבצע במסגרת פרויקט
מעורבות חברתית בהובלת שרית דרוקמן ,רכזת ומחנכת שכבה ט'.
צוות המורים והתלמידים של בית הספר ,הדוגל במחויבות אישית
ומעורבות חברתית ונרתם תמיד לפעול למען הקהילה ,התגייסו
למבצע וגייסו למעלה מ 16-אלף שקלים לטובת חולי הסרטן בישראל.
יוני רובינשטיין ,סגן ראש מנהל החינוך" :מרגש לראות את התגייסות
כל הגורמים במערכת החינוך של העיר גבעתיים לטובת מבצע
ההתרמה .בית ספר שמעון בן צבי הוכיח כי כפי שהוא מוביל בתחום
הפדגוגי הוא מוביל גם בנושא התרומה לקהילה".
אלה ספיר גונן ,מנהלת בי"ס" :תפיסת
העולם שלנו היא להיות במקומות
בהם הכי צריכים אותנו ,כשהחובה
שלנו לעשות את הכל למען החברה
ולתת מעצמנו כדי שכולנו נרוויח
למען יצירת חברה בריאה יותר.
התלמידים נותנים את הנשמה גם
בתקופה הזו של הקורונה ,כשהם
לומדים מהבית .כשפונים אליהם
בעניין של התנדבות ,כולם כולל
ההורים מתגייסים 80% .מתלמידי
י"ב שלנו יוצאים עם תעודת בגרות
חברתית בהצטיינות יתרה .אנחנו
בי"ס מצטיין עם  100%זכאות לבגרות
אבל אם זה לא יהיה לצד נתינה
ופעילות ערכית – לא תהיה לכך
משמעות .אני גאה בתלמידים ,הם
מרגשים אותי בכל פעם מחדש".

צופים

כמידי שנה ,גם השנה נרתמה תנועת הצופים למבצע שנערך
באונליין .תודות לבעלי התפקידים על הנכונות הרבה והרצון
להירתם בשנה מורכבת זו :מר קלי כהן  -מזכ"ל תנועת הצופים ,מר
דניאל עמירה – מנהל האגף לחינוך ,אפרת סביר  -מנהלת מחלקת
שיווק ודוברת התנועה ,מר עופר יעקב – מנהל מחלקת לוגיסטיקה,
גב' רלי ישראלי – מנהלת מחלקת הדרכה  ,מר תומר דגן  -רכז
האגף לחינוך.
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סניפים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים בכ 70-סניפים הפרוסים ברחבי הארץ .במהלך כל השנים מתנדבי האגודה המסורים
והנמרצים יוזמים פעילויות רבות לטובת חולי הסרטן ובני משפחותיהם ,בהן פעילויות כמו כנסים ,הרצאות ,דוכני הסברה ויוזמות לקידום
בריאות הקהילה ,מפגשי תמיכה ומגוון מופעים ואירועים ,שהכנסותיהם קודש למאבק במחלת הסרטן.
חלק מאירועים אלה הפכו ברבות השנים למסורת ,עד שהגיעה .2020
שנה זו הייתה שונה לחלוטין .מגפת הקורונה השפיעה באופן נרחב על פעילות הסניפים .בשל אי הוודאות ששרר לאורך התקופה ,היה קושי
ניכר לקיים את הפעילות כסדרה ,וכאשר מדובר בפעילות שרוב-רובה מבוססת על מפגש הדוק ובלתי אמצעי בין אנשים היה ברור כי זו
תקופה מרובת אתגרים.
עם זאת ולמרות הקושי ,בכל מקום בו הם נדרשו וכאשר הדבר היה אפשרי ,המתנדבים המסורים של האגודה נרתמו גם בתקופה זו לטובת
עשייה מבורכת ולמען החולים והמחלימים.
דבר מנהלת מחלקת סניפים ומבצע 'הקש בדלת'®:
יו"רים ,רכזים ומתנדבים יקרים,

הוארו השנה בתאורה ורודה לאות הזדהות עם המאבק של
האגודה בסרטן השד.

חוזקו של כל ארגון ניכר קודם כל ביכולתו להתמודד עם שינויים
ואי ודאות .השנה הזו הוכיחה לנו מעל לכל ספק את היכולת
שלנו כארגון להתגבר גם על מכשולים לא צפויים כפי שהציבה
בפנינו מגפת הקורונה.

השנה אולי לא פעלנו באותה עוצמה לה אנחנו רגילים משנים
קודמות ,אך עדיין אתם כולכם המשכתם לפעול תוך ניצול
מלוא האפשרויות שעמדו בפניכם בסניפים ובקהילה ,מבלי
לגרוע ולו טיפה מהמסירות הגדולה של כולכם.

למרות שמדינת ישראל נכנסה יחד עם העולם כולו להאטה ,עדיין
בין סגר לסגר הצלחנו ליצור עשייה מבורכת בזכות תרומתכם
לפעילות שהמשיכה להתקיים בזכות נכונותכם.

נכונותכם לעמוד לצד החולים ובני משפחותיהם הינה מקור
להשראה בכל שנה מחדש .היכולת שלכם להעניק לחולים אוזן
קשבת ,כתף להתרפק עליה וידיים הפרושות לחיבוק רחב ,גם
אם השנה הוא היה יותר בכיוון נגיעות מרפק ...התמיכה והליווי
שהיה באפשרותכם לתת ,למרות שלעיתים גם אתם בעצמכם
הייתם במצבים מורכבים ,הינה מרגשת מחדש בכל שנה ,ועוד
יותר בשנה כל כך "משוגעת" .

לא יכולנו להיפגש אז עברנו לתמוך בחולים ובבני משפחותיהם
בזום ,לא יכולנו לצאת פיזית למבצע 'הקש בדלת' המהווה את
רגע השיא בעשייה השנתית של האגודה ,אז עברנו לדיגיטל.
אתם מצדכם גייסתם לטובת המבצע את ראשי הערים והרשויות,
דחפתם אותם להעלות ברשתות החברתיות קריאה להשתתף
במבצע ולתת דחיפה נוספת .למרות השינוי המהותי עדיין בסופו
של יום הצלחנו לגייס סכום משמעותי לטובת הפעילות ולטובת
החולים ובני משפחותיהם.

אתם  -המתנדבים ,היו"רים והרכזים  -הנכם הנכס החשוב ביותר
של האגודה ,אתם הכוח המניע מאחורי הפעילויות ובחזיתה.
כולי תקווה כי כבר בשנה הקרובה נוכל לחזור לנפח פעילות
רחב ונמשיך לעשות ככל הניתן למען החולים ונגד המחלה.

גם כאשר נסגרה בפנינו אפשרות הכניסה לבתי החולים
מחשש המגפה ,עדיין מצאתם את הדרך והאמצעים לחלק
לחולים צעיפים וכובעים במסגרת פרויקט 'עוטפים בחום
את חולי הסרטן'.

בברכה,
שיר בוטל-צור
מנהלת מחלקת סניפים
רמ"ט מבצע 'הקש בדלת'

בזכותכם ובזכות פעילותכם ,עשרות בניינים ברחבי ישראל
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יוזמות מיוחדות ברחבי הארץ
מכירת עבודות יצירה בקיץ -קריית אונו
נעמי טל וליאור פיימן ,בנות  ,9מבית הספר שרת בקרית אונו,
החליטו לנצל את החופש הגדול  2020על מנת לגייס כספים עבור
ארגונים הקרובים לליבן .כך נולדה היוזמה של הבנות להקים דוכן
ולמכור עבודות יצירה מעשי ידיהן .השתיים עמלו על הכנת העבודות
ומכירתן במשך כל חופשת הקיץ ,בדוכנים שהקימו במקומות שונים
בעיר .את הכספים שאספו תרמו הבנות לאגודה למלחמה בסרטן
ולארגונים נוספים.
בסוף אוגוסט הגיעו הבנות מלוות בקרן טל ,אמה של נעמי ,למשרדי
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ומסרו את תרומתן בגאווה
ואושר וקיבלו תעודות הוקרה.

שני דוכני התרמה של תלמידות – ראש העין
1.1ברנוי חן ומיכל זלכה ,תלמידות כיתה ד' מבי"ס אשכול בראש
העין ,הקימו מיוזמתן במהלך החופש הגדול דוכן התרמה בו
מכרו צעצועים ,בובות ,אביזרי שיער ועוד .את הכספים שאספו
תרמו למען הפעילויות של האגודה למלחמה בסרטן.
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נערה עם מסרגה  -מושב רינתיה

2.2הילה חג'בי ,תלמידה בת  11.5מראש העין הקימה מיוזמתה
דוכן התרמה בשוק ירושלים (מרץ  )2020ובו מכרה סליים
מעשה ידיה .את הכספים שנאספו החליטה הילה לתרום
לאגודה למלחמה בסרטן .יוזמה זו באה לאחר שדודתה של
הילה נפטרה בינואר  2020מסרטן.

בצל הקורונה ,טרנד הסריגה כובש את הדור הצעיר שהופך
את התחביב לתרומה המסייעת לילדים ולמבוגרים חולי סרטן.
נטע ביטון ,בת  15ממושב רינתיה ,החליטה לאמץ תחביב חדש
– סריגה .את הכובעים המקסימים שסרגה תרמה נטע לטובת
האגודה למלחמה בסרטן ,ואלו חולקו במחלקות האונקולוגיות
ברחבי הארץ ושימחו ילדים חולים.
נטע מספרת כי החלה לסרוג רק לפני שנה" .אני אוהבת עבודות
יצירה ,ראיתי ביו-טיוב סרטונים של סריגה וזה נראה לי כיף .אימא
שלי קנתה לי מסרגה וצמר ,וככה התחלתי .בבית הספר יש את
עניין המחויבות האישית ,וראיתי שאפשר לסרוג עבור החולים".

תלמידי בית ספר מכרו לימונדה -כפר יונה
יוזמה מרגשת של תלמידי כיתה ד'  1בבית הספר הדר בכפר יונה.
התלמידים החליטו לקיים מבצע לגיוס כספים עבור ילדים חולי
סרטן ,ולצורך כך הקימו דוכן לממכר לימונדה שהכינו בעצמם,
במגרש חניה סמוך לרשת מזון גדולה .את הסכום שאספו במשך
שבוע ,בסך  1,500שקלים ,הם תרמו לאגודה למלחמה בסרטן.
יו"ר סניף כפר יונה של האגודה למלחמה בסרטן ,המתנדבת
ישראלה רוזן ,הגיעה לקבל את התרומה" :מאוד מרגש שדווקא
בימים של בידוד חברתי וחוסר מסגרת ,הילדים מוצאים זמן ומידה
רבה של יצירתיות כדי לחשוב על האחר ומוציאים לפועל מיזם
מכובד שכזה .העובדה שהיוזמה הגיעה מצד תלמידים כל כך
צעירים מרגשת אף יותר".
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מסיבת התרמה -מ.א חבל מודיעין
במהלך חודש יולי הגיעו לאגודה ארבעה חברים בצוות Retro Sounds
צעירים בתחילת שנות ה 20-שלהם ,איתמר יוסף ,שחר יהושע,
גלעד חבני ובר ארביב מהמועצה האזורית חבל מודיעין .הם יזמו
וארגנו אירוע התרמה לאגודה למלחמה בסרטן והזמינו את קהל
החוגגים לתרום כל אחד כפי יכולתו .את האירוע הם קיימו בהתנדבות,
והצליחו לגייס תרומה מכובדת ביותר.

מיזם "סורגות קהילה" -אורנית
המיזם שואף לחבר בין קבוצות של נשים דרך תחום הסריגה .במיזם
משתתפות נשים בכל הגילים ומקשת רחבה של אוכלוסיות ,בהן נשים
בודדות ,מרותקות לביתן ועוד .כולן חוברות למען אותה מטרה – הפגת
הבדידות ופעילות חברתית משותפת .סורגות קהילה אורנית בחרו לתרום
את תוצרי הסריגה לטובת האגודה למלחמה בסרטן ,זו השנה השניה.
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פינה מתוקה -רמת גן

מכירת שקיות בד רב-פעמיות -זכרון יעקב

יוזמה עצמאית ומרגשת מבית הספר בית אקשטיין – ספארי
רמת גן .במסגרת בניית תוכנית עבודה של מועצת התלמידים,
שובל עטר ,חברת המועצה ,נציגת שכבת ח' ,הציעה מיזם להקמת
פינה מתוקה בבית הספר .התלמידים אפו מאפים בביתם ומכרו
אותם בבית הספר ,ואת כל ההכנסות הוחלט לתרום לפעילות
האגודה למלחמה בסרטן.
לקבלת התרומה הגיעה רכזת המתנדבים חגית אלבז ,אשר מעבר
לנשיאת דברי תודה סיפרה בקצרה על פעילויות האגודה למען
החולים ונגד המחלה ,והייתה אווירה מרגשת מאוד של הוקרת תודה
הדדית .אנו מוקירים ומעריכים יוזמות של התנדבות והתגייסות של
בני נוער בקהילה שמהוות דוגמה לערך של ערבות הדדית.

קבוצה תלמידים מכיתות ד'-ו' בבית הספר נילי בזכרון יעקב ,הנקראת
"מחוננילי" ,יזמה פעילות מדהימה לטובת האגודה למלחמה בסרטן.
מדובר בילדים שאותרו כמחוננים ,ואשר מקבלים העשרה חברתית
בבית הספר בפרויקטים למען הסביבה והקהילה ,בהנחיית המורה
אורית לב.
הילדים תפרו בבתיהם בימי הקורונה שקיות בד רב-פעמיות ומכרו
 95שקיות במדרחוב של זיכרון וגייסו תרומות.
דבורה פלדש ,יו"ר סניף זיכרון יעקב של האגודה למלחמה בסרטן,
הגיעה אל בית הספר והתקבלה בחום על ידי הקבוצה .לאחר שיחה
נעימה עם המורה ,המנהלת והתלמידים ,הוענקה תעודת הוקרה
לילדים על פועלם הייחודי.
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חילופי יו"רים
במהלך  2020התקיימו שינויים בסניפים שכללו גם חילופי יושבי ראש
ורכזים ואף נפתחו סניפים חדשים .שינויים אלו התקיימו בליווי וסיוע
של אריאלה ליטביץ שרמן בצפון ושל ליאת ליבנת בסניפי המרכז.
סניף אבן יהודה ,איילת ניר שטייר החליפה את שוש גרנות ,היו"ר
היוצאת.
סניף יבנה ,סניף חדש בראשותו של אולי עזריה.
סניף מודיעין מכבים-רעות ,ניסים זרייהן החליף את מוטי סיטון
בתפקיד היו"ר.
סניף נהריה ,סניף חדש בראשותם של נתן כהן ,יו"ר ואורי לאופר ,רכז.

כנסים
למרות האתגרים שהציבה מגפת הקורונה בכל הקשור להתכנסות
משותפת ,עשינו הכל על מנת לשמור על שגרת כנסים גם במהלך
.2020
בינואר  2020התקיים כנס ארצי למתנדבי האגודה למלחמה בסרטן
באולם סוזי בבית מטי בהובלת שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים
ומבצע הקש בדלת .במפגש הציג מנכ"ל האגודה ,משה בר-חיים,
חזון ויעדים ,מנהלי המחלקות הוצגו בפני המתנדבים כדי שיכירו
באופן פרונטלי את הקול שמעבר לקו הטלפון.
מירב דמארי ,מנהלת מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות,
ואורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,הציגו כל אחת
בתורה את מטרות ומדיניות האגודה במחלקות שלהן .לאחר מכן
היה חלק של שאלות ותשובות.
בחלק השני קיימנו פרידה רשמית ממירי זיו ,מנכ"ל האגודה
היוצאת .יונה אלון ,יו"ר סניף חולון ,בירכה אותה בשם כל המתנדבים
לדורותיהם ,והוצגה מצגת פרידה.
בהמשך ניתנה למתנדבים הרצאה בהתנדבות מבית ׳ד"ר התלהבות׳
על ידי בן סלע ,על מוטיבציה ,התלהבות ,חיות ,ייצור ,רוגע ,שפיות
ופרופורציה לפעול בכל הכוח בחיוך ואמביציה .המתנדבים התכבדו
בארוחת צהריים חמה.

ביוני ,לאחר חזרה מהסגר הראשון בו חווינו הפסקת פעילות סניפית
והתנדבותית מסוימת ,פתחנו במפגשים מקוונים בזום ,לסניפי הצפון
וכן לסניפי מרכז ודרום .התעדכנו בפעילותם של המתנדבים בסניפים
במהלך תקופת הסגר אשר שיתפו אותנו ואת הקולגות שלהם על
שמירת המשכיות הקשר בינם ובין קהילת החולים והמחלימים
של הסניף ועל פעילותם ההתנדבותית במגבלות הקורונה .בנוסף
נמסרו עדכונים שוטפים.
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יום הסרטן הבינלאומי

בחודש אוגוסט התקיימו מפגשי זום לחברה הערבית בסניפי הצפון
ובסניפי מרכז-דרום במקביל ,במפגש ניתנה סקירה בנושא הסברה
על ידי מנהלת מחלקת הסברה ,מירב דמארי ,ונמסרו עדכונים
שוטפים על פעילות האגודה על ידי שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים ומבצע הקש בדלת.
בספטמבר קיימנו מפגשי זום מקבילים לסניפים ולמתנדבי החברה
הערבית להרמת כוסית וברכות לכבוד ראש השנה בהשתתפות
כל צוות מחלקת הסניפים ,בירכו שיר בוטל-צור ומנכ"ל האגודה
משה בר-חיים את המתנדבים ואיחלו להם שנה טובה ,שנת בריאות,
הצלחה בכל מעשיהם וחיזקו את ידם לקראת מבצע ׳הקש בדלת׳
שנמצא בפתח.
בנובמבר התקיים מפגש
מתנדבים ארצי בזום
בנושא ׳הקש בדלת׳
אונליין .המתנדבים קיבלו
הסבר נרחב ומפורט על
אופן ההתרמה הדיגיטלי
ועל השתלבותם ותמיכתם
במבצע באופן הזה.

לרגל יום הסרטן הבינלאומי שחל ב 4 -בפברואר ,יזמה
האגודה למלחמה בסרטן פעילות ארצית לתלמידי חטיבות הביניים
והתיכונים ,בשיתוף פעולה עם אשכולות הפיס ,על מנת להעלות
מודעות בקרב בני הנוער למניעת סרטן ,באמצעות אימוץ אורח
חיים בריא והימנעות מגורמי סיכון .במסגרת הפעילות שהתקיימה
ב 10-ערים:
דימונה ,ירושלים ,כפר סבא ,באר שבע ,פתח תקוה  ,חיפה ,נצרת,
אשדוד ,נתניה ,נהריה.
במסגרת הפעילות למדו התלמידים והמורים על ' 12הכללים
לחיים בריאים' להפחתת הסיכון לחלות בסרטן (המבוססים על
הקוד האירופאי) ועל הסטטיסטיקה המקומית והעולמית לגבי
תחלואה ותמותה מסרטן .בנוסף ,הקשיבו התלמידים להרצאות
מאת מקדמת הבריאות של האגודה דנה פרוסט ,חוקרים ומדענים
ונחשפו לסיפור אישי של מחלימים .בחלקה השני של הפעילות ,דנו
התלמידים ב'שולחנות עגולים' – 'כיצד יהיה ניתן להגביר מעורבות
חברתית ולהרחיב את מעגלי ההשפעה .מטרת הפעילות הייתה
שכל קבוצת תלמידים תצא עם תוצר שיגרום לשינוי בקרב בני נוער
בעירם .הפרויקט נערך בשיתוף פעולה עם הסניפים המקומיים
ובהובלת המתנדב חזי פנט.

פעילויות הסברה ,רווחה ,תמיכה וגיוס משאבים לפי סניפים
אבן יהודה
פעילות הסניף

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'

סניף אבן יהודה ,בהובלתה של היו"ר שוש גרנות עד דצמבר ,2020
המשיך בפעילות המבורכת לאורך כל השנה .בסוף השנה נכנסה
לתפקיד היו"ר איילת ניר שטייר ,ושוש גרנות ממשיכה בתפקידי
התנדבות.

במהלך השנה סרגו נילי גורן וסימורה לביא ,תושבות אבן יהודה,
כובעים בכל הצורות ,הגדלים והגוונים ,והעבירו אותם כתרומה
לאגודה למלחמה בסרטן לטובת מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'.

'הקש בדלת'

העשייה בסניף כוללת תפעול של כ 90-קופות התרמה של
האגודה למלחמה בסרטן הפזורות ביישובי הסביבה :אבן יהודה,
קדימה ,תל מונד ,פרדסיה ומעבורת ,עליהם אחראים מתנדבי
הסניף.

®

בנובמבר  2020במסגרת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' אונליין,
הובילו מתנדבות סניף האגודה באבן יהודה את ההתרמה בשיתוף
בתי הספר בעיר.
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אופקים
פעילות הסניף

מפעל  FLEXתרם לסניף אופקים מסכות היגייניות לפנים עבור
משפחות של חולים ומחלימים .יו"ר הסניף רפי בטיטו ,העניק תעודה
לגלית מנהלת משאבי אנוש ואנשי הצוות מהמפעל.

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

'עוזרים למשפחות החולים'
חברת אנשור תרמה משקאות להשלמת תזונה לחולי סרטן.

חברת נירלט תרמה מכלי צבע לצביעת בתים של משפחות חולים.

פורים
במרץ  ,2020לרגל חג הפורים ,מתנדבות הסניף בהובלת
רפי בטיטו התכנסו בסניף לאריזת משלוחי המנות שתכולתם
נתרמה על ידי חברת  FLEXותלמידי בית ספר הגבעה ואשר
חולקו למשפחות החולים.
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'חכם בשמש'
במהלך חודש יוני ,בשת"פ עם מחלקת החינוך בעירייה ,רפי בטיטו,
יו"ר הסניף ,חילק ערכות ׳חכם בשמש׳ לגננות בעיר .בנוסף ,חולקו
גם בקבוקי אלכוג'ל לשמירה על היגיינת הידיים בתקופה זו ,תרומת
דואר ישראל.

אתנחתא מוזיקלית
רפי בטיטו העניק זר פרחים לנעמה אדרי ,משתתפת בתוכנית
'בית הספר למוסיקה' ברשת .רפי הפתיע את נעמה ,ובתיאום עם
סבה הגיע לביתה העניק לה זר וסיפר לה על עצמו ועל פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בעיר .נעמה התרגשה מאוד לשמוע על
פעילות המתנדבים בסניף.
נעמה אדרי ,הבכורה מארבעת ילדי משפחתה ,סיימה השנה את
לימודיה בבית הספר הרב-תחומי באופקים במגמת מצוינות ,ובעוד
שבועיים תתחיל את לימודיה בכיתה ח' בבית הספר 'אשל הנשיא'.
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'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בחורף  2020קיבל הסניף תרומת כובעים מהעמותה למען הזקן בנווה
אשכול ,ומתנדבי הסניף יצאו להעניק אותם לחולים בעיר אופקים.

בדצמבר נערך מפגש מרגש במיוחד וקבלת פנים עם כל הנהלת
המרכז וצוות המטפלות בבית הקשיש במועצה האזורית אשכול.
במהלך הפעילות הוגשה תעודת הוקרה לבלה רייזר ,רכזת בית
הקשיש ,עבור תרומת הכובעים הסרוגים למבצע .במסגרת המפגש
ניתנה גם סקירה על העשייה ההתנדבותית בעיר .הכובעים חולקו
בהמשך בבתי החולים איכילוב וסורוקה.

אילת
פעילות הסניף

מבצע "הקש בדלת" אונליין

סניף אילת בהובלתן של המתנדבות נורה ביטון וחנה דדון ממשיך
בפעילות החשובה ,למרות המגבלות שמטילה מגפת הקורונה .כמו
כן ,ממשיך הסניף בפעילות איסוף קופות מבתי העסק המקומיים
בסיוע של המתנדבת רבקה קזז.

סניף אילת הוביל את מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' אונליין בעיר,
בשיתוף תלמידי בית הספר גולדווטר ,בהובלתה של מיכל הרוש ,רכזת
מעורבות חברתית של בית הספר .ראש עיריית אילת מאיר יצחק,
נרתם אף הוא לנושא וקרא לתרום למבצע בסרטון שצילם.
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אשדוד
פעילות הסניף
סניף אשדוד ,בהובלתו של משה בנאי ,יו"ר הסניף ,ממשיך בעשייה
הענפה והמסורה לטובת המאבק במחלה .הסניף מנהל מדי שנה
את מאמץ ההתרמה במסגרת מבצע 'הקש בדלת' בעיר שהתקיים
השנה בדיגיטל ,בהשתתפות מוסדות החינוך בעיר ובתמיכת עיריית
אשדוד וארגונים.
בסניף מתקיימים כדרך קבע סדנאות ,חוגים ,קבוצות תמיכה
והפעלות שונות לציבור החולים והמחלימים מסרטן .מתנדבי
הסניף מסייעים במכירת משלוחי המנות של האגודה לתורמים
מהמגזר העסקי והפרטי ,משתתפים במבצע 'עוטפים בחום את
חולי הסרטן' ,ומתפעלים את מערך איסוף קופות ההתרמה מבתי
העסק המקומיים.

יום הסרטן הבינלאומי'
בפברואר  2020צוין ברחבי הארץ 'יום הסרטן הבינלאומי' .באשדוד,
במסגרת שיתוף פעולה עם אשכולות פיס נערך יום פעילות עם
תלמידי בתי הספר בעיר .התלמידים האזינו להרצאות של מדריכי
הסברה של האגודה ומרצים אורחים.

חודש המודעות לסרטן השד
במהלך אוקטובר – חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד  -וביוזמת
האגודה למלחמה בסרטן האירו רשויות רבות ברחבי הארץ מבנים
ציבוריים בתאורה ורודה .סניף אשדוד הצליח לרתום את העירייה
ולהביא להארת שלושה מוקדים מרכזיים בעיר :כיכר עין השמש,
כיכר המפרשים ובניין העירייה.

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020במסגרת מבצע 'הקש בדלת' אונליין ,הובילו מתנדבי
סניף האגודה באשדוד בראשותו של משה בנאי את ההתרמה
בעיר בשיתוף בתי הספר בעיר חברות ואגונים .באשדוד השתתפו
השנה כ 26-בתי ספר.
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אשקלון
פעילות הסניף
סניף אשקלון של האגודה בהובלתו של שמעון זיו ,יו"ר הסניף,
ממשיך בפעילות הראויה להערכה למען החולים ונגד המחלה .הסניף
מנהל מדי שנה את מאמץ ההתרמה במסגרת מבצע 'הקש בדלת'
בעיר שהתקיים השנה בדיגיטל ,בהשתתפות מוסדות החינוך בעיר
ובתמיכת עיריית אשקלון .כמו כן ,ממשיך הסניף בפעילות איסוף
קופות ההתרמה מבתי העסק בעיר הנרתמים למען מטרות האגודה.

חודש המודעות לסרטן השד
במהלך אוקטובר ,חודש המודעות לסרטן השד ,האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף הרשויות ברחבי הארץ פעלה להעלאת המודעות לחשיבות
הבדיקה המוקדמת למניעת סרטן
השד בין היתר על ידי הארת
מבני ציבור מרכזיים באור וורוד
שהפך למזוהה ברחבי העולם
עם המאבק בסרטן השד .מאחר
ובעיריית אשקלון לא הייתה אפשרות
להאיר מבנה בתאורה ורודה ,סניף
אשקלון פעל יחד עם העירייה
למציאת פתרון יצירתי והוחלט
להניף דגלים ורודים לאורך השדרה
המרכזית בעיר.

'הקש בדלת'
בנובמבר  ,2020במסגרת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' אונליין,
הובילו מתנדבי סניף האגודה באשקלון את ההתרמה בעיר בשיתוף
בתי הספר בעיר .ראש עיריית אשקלון תומר גלאם צילם לקראת
המבצע סרטון בו קרא לתרום למבצע.

באר שבע
פעילות הסניף

אירוע התרמה "אחותי בוורוד"

סניף באר שבע בהובלתם של יו"ר הסניף ,משה קליינמן ,ורכזת הסניף
יעל קוזיול-גיאת ,מקיים פעילות ענפה לאורך השנה ,במסגרתה
נציגי הסניף מקפידים להגיע לאירועים וימי עיון מקצועיים באזור
הדרום במטרה לחלק חומרי הסברה רלוונטיים לציבור ולהשיב
על שאלות הקהל בנושאים שונים ומגוונים הקשורים למחלת
הסרטן .הסניף פועל בשיתוף פעולה הדוק עם עיריית באר שבע
ומוסדות החינוך ,ובכל הקשור לארגון מבצע 'הקש בדלת' שהשנה
בניגוד לשנים קודמות התקיים באופן דיגיטלי .בנוסף ,מנהלים
נציגי הסניף מערך קופות התרמה בעיר ומשתתפים בפרויקט
חלוקת משלוחי המנות של האגודה ,ובמבצע הארצי 'עוטפים
בחום את חולי הסרטן'.

בינואר  2020התקיים בבאר שבע אירוע "אחותי בוורוד" ,בשיתוף פעולה
של רכזת דרום יעל קוזיול-גיאת ,עו"סית דרום ,מירי מור יוסף ,ואחות
מקדמת בריאות ,חני פיליפ .את האירוע אירח מרכז הצעירים וחברת
כיוונים בבאר שבע בסיועם של אנשים וגופים שונים :עודד שוהם,
מנהל הקתדרה העירונית ,שלומי נומה ,מנכ"ל כיוונים ,עיריית באר
שבע ,נוימן הפקות ,עדן איתני צילום ,רך הטבע  -אבני חן ,משתלת
דוריאן ,קייטרינג שיר-בן /בן אוחיון ,עופר יקיר -בלונים ,המשכן
לאומנויות הבמה באר שבע  -מכירת כרטיסים ,יוסי רייך  -שיווק
ומכירה ,וכמובן האמנים שהופיעו במהלך הערב ,ד"ר צחי בן ציון
בחלקים מהמופע 'אוכל ,שתייה ,גבר ,אישה' ורויטל ויטלזון-יעקבס
בטעימה ממופע הסטנדאפ להורים עייפים.
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חודש המודעות לסרטן השד
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ובהובלת מתנדבי סניף באר
שבע ועיריית באר שבע הואר בניין העירייה באור ורוד החל מה 30
בספטמבר ובמהלך חודש אוקטובר ,חודש המודעות הבינלאומי
לסרטן השד ,במטרה להעלות מודעות למניעה ולגילוי מוקדם
של המחלה.

'יום הסרטן הבינלאומי'
בפברואר  2020התקיים אירוע מיוחד של האגודה למלחמה בסרטן
לרגל יום הסרטן הבינלאומי ,ב"אשכול פיס" באר שבע עבור תלמידי
תיכונים בעיר .האירוע נערך כחלק משיתוף פעולה בין האגודה
לאשכול פיס בעיר ותלמידי התיכונים בבאר שבע בנושאים של
אורח חיים בריא.
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בית שאן – עמק המעיינות
פעילות הסניף
סניף בית שאן – עמק המעיינות ,בהובלתן של רחל דדון ,יו"ר הסניף,
פנינה לוינס ואתי ולינעמת ,רכזות הסניף ,ממשיך בפעילותו המסורה
לרווחת חולי הסרטן תושבי העיר בית שאן ויישובי עמק המעיינות.
מתנדבי הסניף שמרו על קשר טלפוני רציף עם אוכלוסיית החולים
והמחלימים בעיר ,דאגו לאתר צרכים מיוחדים וסייעו להם בכל
הקשור לנושאי רווחה ,שיקום והתמודדות בתקופת מגפת הקורונה.
כמו כן ,ממשיך הסניף בפעילות איסוף קופות ההתרמה מבתי העסק
בעיר הנרתמים למען מטרות האגודה.

יום הסרטן הבינלאומי
בפברואר  2020ציינו בבית שאן את יום הסרטן הבינלאומי עם
דוכן של חומרי הסברה שהוצב ברחבת העירייה .קבוצות רבות
של תלמידי תיכון מבית שאן ומכינה קדם צבאית בישוב משכיות
שבבקעת הירדן ,פקדו את הדוכן וקיבלו הדרכה מקיפה על אורח
חיים בריא מניעת עישון ומניעת מחלות ,בנוסף לתושבים שעברו
והתעכבו לשמוע הסברה ולתרום לאגודה.

בראשית חודש פברואר  2020התקיימה בבית שאן פגישה עם
הצוות המוביל של הסניף :רחל דדון ,יו"ר הסניף ,אתי ולינעמת
ופנינה לוינס ,רכזות הסניף .בפגישה נקבעה תוכנית העבודה
לשנת  2020של מחלקת סניפים ורווחה עם הסניף .כמו

34

סניפים

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2021 | 65

כן נערכה פגישת היכרות עם יעל רייף ופרידה מרגשת
מאריאלה ליטביץ שרמן ,העו"ס המחוזית היוצאת .היה מרגש
מאוד .בתמונה :תמר פינקלשטיין-הדר ,רחל דדון היו"ר,
אתי ולינעמת ,אריאלה ליטביץ-שרמן ,פנינה לוינס ויעל רייף.

פורים
למרות הקורונה שהחלה להתפשט בארץ בדיוק בתקופה זו ,סניף
בית שאן פעל במרץ למכור מארזי משלוחי מנות ,וכמו בכל שנה
מאז החל הפרויקט הוביל בכמות מכירת המארזים .בין היתר פעלו
המתנדבים במכירת המארזים במועדוני נשים ובגני הילדים.

חודש המודעות לסרטן השד
מבנה העירייה הואר בוורוד במהלך אוקטובר ,חודש המודעות
לסרטן השד ,במסגרת התכנית לבריאות מגדרית של קידום מעמד
האישה בעירייה ,בתמיכתו ועידודו של ראש העיר ז'קי לוי ,בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן בעיר.
גם בכפר רופין שבמועצה האזורית עמק המעיינות התגייסו לטובת
העלאת המודעות והאירו את שדרת הדקלים בתאורה ורודה.
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שת"פ עם גני הילדים בקהילה
יוזמה חדשה של הסניף ,בהמשך לקשר שנוצר עם גני הילדים
בעיר וחלוקת ערכות ׳חכם בשמש׳ ,נוצר קשר עם  35גני ילדים
ומתנדבות הגיעו לגנים ,הדריכו ילדים בני  4-5בשפה מותאמת
לגילם והציבו קופות להמשך התרמה במהלך השנה.
בהמשך הוחלט להרחיב את שיתוף הפעולה לשני פרויקטים
נוספים :מכירת מארזי פורים והשתתפות בהתרמה פנימית של
ילדי הגן במבצע 'הקש בדלת'.
ההיענות של הגננות וההורים הייתה מדהימה .נפתחה קבוצת
ווטסאפ של הגננות ומנהלת מח' הגיל הרך בעירייה ,שמטרתה
קשר רצוף ועדכונים שוטפים.
לפני הקורונה מתנדבת הסניף אתי ולינעמת נהגה לעבור בין הגנים
לשיחה בנושאי קידום בריאות ואיסוף קופות .השנה ,היות ולא ניתן
אישור להיכנס לגנים מטעמי שמירת מרחק ,הגננות מסרו את
הקופות המלאות למתנדבת מחוץ לגן.
מדובר בפרויקט חשוב עם ערך מוסף :הכשרת הדור הצעיר לערך
הנתינה והיכרות עם מטרות האגודה ,קבלת מסרים לחיים בריאים
ותרומה קבועה ושוטפת באמצעות הקופות.

שקל לכל תלמיד
בהמשך למסורת התקיים בעיר מבצע התרמה 'ילדים למען ילדים'
בכל גני הילדים בבית שאן .יוזמות המבצע הן רחל דדון ואתי ולינעמת.

שיר עידוד תרומה לקופות בגנים
ילדי גן סביון בבית שאן בשיר מקסים לתרומה בקופת האגודה:
"אימא נתנה לי מטבע של  10אגורות ,ושאלה אותי מה כדאי לקנות?
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הקורונה ,במהלך  2020נערכו ארבעה כנסים שהתנהלו בזום
בהשתתפות נציגי האגודה אשר העבירו הרצאות לנשים שנרשמו.

כנס בריאות מגדרית

ניידת הממוגרפיה

סניף האגודה בבית שאן – עמק המעיינות החל בסוף  2019ליטול
חלק בתוכנית בריאות מגדרית עבור נשות העיר ,יחד עם עיריית
בית שאן ,שירותי בריאות כללית ונעמ״ת .התוכנית הרב שנתית
כוללת הרצאות וסדנאות במגוון נושאים המותאמים לנשים .למרות

במהלך השנה מגיעה ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן
לבית שאן ,כחלק ממסלולה הארצי .מתנדבות סניף בית שאן –
עמק המעיינות מסייעות לצוות הניידת במילוי התורים לניידת
וחלוקת עלוני מידע לכל העוברות והשבות.

בית שמש
פעילות הסניף
סניף בית שמש של האגודה ממשיך בעשייה החשובה למען החולים
ונגד המחלה .המתנדבת שולה אלבליה ,מנהלת את מערך קופות
ההתרמה בעיר ,בשיתוף בתי העסק המקומיים.
מתנדבות סניף האגודה בבית שמש :שולה אלבליה ,קלודין עזרן,
שולמית פרץ ואפרת מוזס נפגשות אחת לחודש יחד עם חולות
ומחלימות למפגש פנאי ,הכולל הפעלה במועדון של האגודה
למען העיוור בעיר .למרות המצב המורכב לא ויתרו המתנדבות על
המפגשים הללו גם במהלך השנה וקיימו אותם כאשר התאפשר.

פורים
במהלך חג הפורים נערכה מסיבת
פורים בביתה של המתנדבת
שולה אלביליה ,במסיבה זאת
נהנו הנוכחים מפעילות של
ליצנית מתנדבת שארגנה
אפרת מוזס מתנדבת הסניף,
ומהרצאה של יהודה גובני
ומארוחת ערב עשירה.

יוזמה מקומית
במהלך יולי חילקו מתנדבות
הסניף שי לנוכחים במפגש
המועדון למען העיוור בעיר.
השי הוענק מטעם ועד עיריית
בית שמש.
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בת ים
פעילות הסניף
סניף האגודה בבת ים ,בהובלתה של יהודית מנצור ,יו"ר הסניף,
פועל לאורך כל השנה במסירות לטובת החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם .מתנדבות ומתנדבי הסניף שומרים על קשר רצוף
עם החולים המחלימים ובני משפחותיהם ,על עשייה מתמדת
עבור החולים ועל קשר עם המחלקה ההמטולוגית-אונקולוגית של
המרכז הרפואי וולפסון ,בשילוב סיוע לצוות הרפואי של המחלקה,
איסוף קופות התרמה מבתי העסק בעיר ,מכירת משלוחי מנות
של האגודה לתורמים ,השתתפות במבצע 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' לקראת החורף וארגון יום ההתרמה השנתי 'הקש בדלת'®
שהתקיים השנה במתכונת דיגיטלית בשיתוף בתי ספר מהעיר.

פורים
פברואר  2020היה חודש עמוס למתנדבי סניף בת ים .לפני הסגר
הראשון ,המתנדבים התגייסו לסייע באריזת מאות מארזים למשלוחי
מנות לחג הפורים במשרדי האגודה בגבעתיים .לאחר מכן ,הקימו
המתנדבים דוכנים במספר מוקדים בעיר ומכרו את משלוחי המנות.
תודה לקניון בת-ים ,מתנ״ס עופר ,אודיטוריום בת ים ועיריית בת ים
שאפשרו את הצבת הדוכנים בשטחם.

מתנדבי הסניף חילקו משלוחי מנות גם במכון האונקולוגי והמטולוגי
בבי"ח וולפסון .המשלוחים נתרמו ע"י בנק הפועלים וילדי גן ההפלגה.

פסח
הסניף קיבל תרומת מארזי שי
ממיכל סבון טבעי .בשל הקורונה
לא יכלו המתנדבים להיכנס
ולחלקם באופן אישי ,והם נמסרו
לצוות האחיות בבי"ח וולפסון.
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שבועות
לקראת חג השבועות התרים הסניף פירות מחנות וי.איי.פרי
אותם עיצב למגש יפיפה השף בראל גוזלן .המגש נמסר לאחות
הראשית עפרה רביזדה על ידי יו"ר הסניף יהודית מנצור והמתנדבת
אתי הקטר.

הוקרה :מכתב תודה מרגש לכבוד פסח
קשר אמיץ ביותר נוצר בין מתנדבת סניף האגודה למלחמה בסרטן
בבת ים ,חנה קדוש לבין אמו של חולה .הקשר נוצר לאחר שהגיעה
פנייה ליו״ר הסניף יהודית מנצור ,מאחותו של חולה סרטן .היא
ביקשה מתנדבת לתמיכה באמה המתמודדת עם הקושי שבליווי
בנה החולה.
המתנדבת חנה קדוש יצרה קשר חם
ועמוק עם האם ,ביקרה אותה אחת לשבוע
ובנוסף ניהלה עמה קשר טלפוני רציף.
היא תמכה וחיזקה את האם ואפשרה לה
לפתוח את ליבה ולשתף בקשיים עימם
היא מתמודדת.

״חכם בשמש״

הבן לדאבוננו נפטר .מרגש ביותר היה
לשמוע שאת הארוחה המסודרת הראשונה
לאחר פטירת הבן ,אכלה האם עם חנה.
המשפחה שלחה לחנה ברכה מרגשת
לחג הפסח שבמעט מילים מביעה הרבה
הערכה.

מתנדבי סניף בת ים חילקו  50ערכות של ״חכם בשמש״ לגני הילדים
בעיר .בדרך כלל מזמינות הגננות את הערכות דרך אתר האגודה,
אך בגלל המצב רק חלק מהגננות הזמינו ,את שאר הערכות חילקו
כאמור מתנדבי האגודה .תודה לחנה קדוש ,אתי הקטר ,רעיה אזוגי,
רחל חג׳ג׳ ,רחל קוויאטק ,פרידה טין ורינה נעים.
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חודש מודעות סרטן השד
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן רשויות ברחבי הארץ האירו
במהלך חודש אוקטובר מבני ציבור בתאורה בצבע ורוד לציון
חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד .הצבע
שהפך לצבע המזוהה עם המאבק במחלה נועד להעלאת המודעות
לחשיבות הבדיקה המוקדמת למניעת סרטן השד .סניף בת ים פעל
בשיתוף עם עיריית בת ים אשר בחרה להאיר את הדגלים לאורך
המזח בתאורה ורודה אשר יצרו מראה מרשים במיוחד.
ערב ראש השנה פקדו מתנדבי סניף בת ים שרה סיטון ,אתי אשכנזי
ויהודית מנצור את המכון האונקולוגי בבית חולים וולפסון ובידיהם
תשורות במטרה לשמח את המטופלים במכון .דוד סילמן ,הליצן
הרפואי של בית החולים והצטרף למתנדבים בחלוקת השי.

ראש השנה בסניף בת ים
מתנדבי סניף בת ים לא ויתרו השנה על המפגש המסורתי בבית
היו"ר יהודית מנצור ,והגיעו להרמת כוסית לכבוד ראש השנה.
המתנדבים נהנו מכיבוד קל ,קיבלו יומנים ולוחות שנה ,ואף קיבלו
שי צנוע מהמכון האונקולוגי בבית החולים וולפסון ,אותו מאמץ
סניף בת ים במשך השנה כולה .המתנדבים קיבלו עדכון לגבי
מבצע "הקש בדלת" שהשנה לראשונה התקיים באופן דיגיטלי.

תמי בנימין והמועצה הדתית בראשות בני אלחרר ובסיועו של דן בסו,
תרמו כיסויי ראש שחולקו על ידי מתנדבות האגודה .אליהם נלווה
כמדי שנה שי מתוק מתנת קסם התבלין ,בניהולו של אבי גולסאד.
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הקש בדלת 2020

חנוכה

לקראת פתיחת המבצע נפגשו
מתנדבי הסניף יהודית מנצור,
רחל חג'ג' ושרונה בוטנרו עם ראש
העיר צביקה ברוט וסגן ראש העיר,
יהודה הרוש .בפגישה שיתפו מתנדבות
האגודה את ראש העיר בפעילות
האגודה בעיר .ראש עיריית בת ים,
צביקה ברוט אף צילם סרטון ובו
קרא לתרום למבצע הקש בדלת
אונליין  2020של האגודה למלחמה
בסרטן.

חנוכה שמח למטופלים במכון האונקולוגי בבית החולים וולפסון
בזכות תרומתם המרגשת של בעלי עסקים בבת ים ,שעל אף ימי
הקורונה הקשים תרמו ברוחב לב כדי לשמח את החולים.
תודה לתמי בנימין  -מתנות ומזכרות לאירועים ,שתרמה ברוחב לב
ספלים יפיפיים במגוון צבעים .הספלים מולאו ונארזו על ידי מתנדבות
הסניף ,ויקי יוחנן ,שרונה בוטנרו ,רחל חג׳ג׳ ,רחל קוויאטק ,אתי הקטר
ורעיה אזוגי ,במיני מתיקה בתרומתם האדיבה של אתי אשכנזי,
משה חפיף  -ממתקי העיר וקונדיטורית פילאס  -כחול לבן.
המתנדבים פקדו את המכון האונקולוגי וההמטולוגי בבית החולים
וחילקו לחולים את השי וגם סופגניות בתרומתה של רחל חג׳ג׳.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
זו השנה חמישית שקבוצת הסורגות 'סבתא סורגת' ,בהדרכתה
של אורית גבאי סטאמקר ,ממועדון הקשישים 'השלושה' ובניהולה
של איילת סער ,השתתפו במבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
של האגודה למלחמה בסרטן .קבוצת הסורגות סרגה עשרות
כובעים שחולקו על ידי מתנדבי האגודה סניף בת ים במחלקות
האונקולוגיות של המרכזים הרפואיים הסמוכים .בינואר 2021
המתנדבת רחל קוויאטק מסניף בת ים הגיעה לחלק כובעים
במחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
בו היא מטופלת.
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גבעתיים
פעילות הסניף
סניף גבעתיים בהובלת דליה סולקין ,יו"ר הסניף ,ממשיך בעשייה
המסורה לאורך השנה במסגרתה מתקיימת בסניף פעילות איסוף
קופות מבתי עסק מקומיים .במהלך מבצע 'הקש בדלת'® שנערך השנה
באופן דיגיטלי בחודש נובמבר התגייסה גם עיריית גבעתיים למשימה
ולצד תלמידי מערכת החינוך ומתנדבי האגודה והצליחו כמדי שנה
ולמרות כל האתגרים החדשים ,להביא להצלחת שבוע ההתרמה בעיר.

חודש מודעות סרטן השד
במהלך אוקטובר ,חודש המודעות לסרטן השד ,נעשה שת"פ עם
עיריית גבעתיים בהובלת ענבל לוי ,יועצת ראש העירייה לקידום
מעמד האישה ושוויון מגדרי .שיתוף הפעולה כלל הזמנת הרצאות
האגודה לעובדות העירייה בנושא "לבחור בריא – בריאות השד
נתונה בידייך" ,להעלאת המודעות וכן הארת בית העירייה בוורוד,
צבע שהפך למזוהה עם המאבק בסרטן השד.

במבצע השתתפו תשעה בתי ספר :אורט טכניקום ,יגאל אלון,
אמונים ,שב"צ ,בן גוריון ,בורוכוב ,קלעי ,כצנלסון וברנר .בנוסף
השתתפו גם גני ילדים בהובלת סיגל שפיץ טולדנו ,יו"ר ועד הגנים
הארצי ,ותנועות הצופים ,כנפיים של קרמבו ,בני עקיבא והנוער
העובד והלומד.

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020התקיים מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' אונליין
בעיר בהובלת יוני רובינשטיין ,סגן ראש מנהל החינוך בעירייה.

דימונה
פעילות הסניף

כך למשל התקיימה בסניף פעילות ספורט לקבוצת מחלימות
בהתאם לתו הסגול.

סניף דימונה של האגודה למלחמה בסרטן ,בראשותו של אברהם אזרזר,
יו"ר הסניף ,מקיים לאורך כל ימות השנה פעילות ענפה וחשובה
למען החולים והמחלימים ,תושבי דימונה והסביבה .הסניף מנהל
מדי שנה את מאמץ ההתרמה במסגרת מבצע 'הקש בדלת' ®
בעיר ,שהתקיים השנה בדיגיטל ,בהשתתפות מוסדות החינוך
בעיר ובתמיכת עיריית דימונה וועדי עובדים באזור .לאורך השנה
מתקיימת בסניף פעילות איסוף קופות מבתי עסק מקומיים .בסניף
מופעלים פרויקטים כגון 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'' ,להיראות
טוב ,להרגיש טוב יותר' בסיוע מתנדבות ,סדנאות 'מחלימים לחיים
בריאים' ,ומגוון חוגים כמו זומבה ,יוגה וקבוצות תמיכה ,המסייעות
להתמודדות עם המחלה וההחלמה .במהלך השנה מציינים מתנדבי
הסניף את חגי ומועדי ישראל במסיבות במתחם הסניף .מדי שנה,
במהלך חג הפורים ,מסייעים מתנדבי הסניף במכירת משלוחי
המנות של האגודה למלחמה בסרטן לחברות וארגונים המעוניינים
לתרום למען המאבק במחלת הסרטן.
גם השנה עשו מתנדבי הסניף מאמץ עצום על מנת להמשיך
בפעילות למרות מגפת הקורונה ,בהתאם להוראות משרד הבריאות.
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יום הסרטן הבינלאומי בדימונה
בפברואר  2020צוין בישראל וברחבי העולם 'יום הסרטן הבינלאומי'.
בית הספר זינמן בדימונה ציין את האירוע בפעילות בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן ואשכולות פיס ,על מנת להעלות מודעות
בקרב בני הנוער למניעת סרטן ,באמצעות אימוץ אורח חיים בריא
והימנעות מגורמי סיכון .תחילה יו"ר הסניף אברהם אזרזר נשא דברי
ברכה ,אח"כ זכו התלמידים לשמוע את הרצאתו של עמיר חכם,
רכז פעילות חינוכית באגודה בנושא אורח חיים בריא .בהמשך,
הקשיבו התלמידים להרצאתו של ד"ר ברק רוטבלט ,חוקר סרטן.
לקראת סיום המשתתפים התחלקו לקבוצות קטנות וישבו סביב
שולחנות עגולים יחד עם מנחים ,כאשר כל קבוצה חקרה תחום
אחר הקשור למחלת הסרטן .לאחר
הדיון ,הציגו התלמידים
במליאה מול כל השכבה את
התוצרים (סרטונים ,מצגות
וכרזות) תוך התמקדות
בתחום המניעה .במתחם
בית הספר הוקם דוכן הסברה
של סניף דימונה ,שם חילקו
המתנדבות לתלמידים חומרי
הסברה בנושא.

יום האישה הבינלאומי
במרץ  2020ציינו בסניף האגודה בדימונה את יום האישה הבינלאומי,
באירוע חגיגי כאות הערכה לנשות האגודה המתנדבות .אברהם אזרזר,
יו"ר הסניף בירך את המתנדבות על פועלן העשיר ונתן הרצאה
מקיפה אודות 'יום האישה הבינלאומי'.

פורים
רגע לפני הכניסה לסגר הראשון הספיקו מתנדבי הסניף יחד עם
החולים והמחלימים לציין את חג הפורים.
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'חכם בשמש'
יו"ר הסניף אברהם אזרזר ומתנדבי הסניף חילקו במהלך יוני ערכות
"חכם בשמש" לגנים בדימונה ,בירוחם ובמצפה רמון .המבצע זכה
לסיקור בתקשורת המקומית.
כמו כן ,מתנדבי סניף
דימונה חילקו ערכות ויזמו
פעילות "חכם בשמש"
בבית הספר המאוחד
בירוחם .בפעילות השתתפו
כ 300-תלמידים .בנוסף
יזמו פעילות דומה גם
בדימונה בשיתוף בית
הספר דקלים.

חודש המודעות לסרטן
השד
בשיתוף פעולה עם העירייה
וקופ"ח לאומית ניתנה באוקטובר
הרצאה בזום לתושבות העיר
ע"י חני פיליפ ,אחות מקדמת
בריאות ,וד"ר אסנת ישראלי,
רופאת נשים מטעם לאומית
שירותי בריאות.

"הקש בדלת אונליין"
בנובמבר  2020נערך ברחבי הארץ מבצע הקש בדלת אונליין בו
נטלו חלק גם מתנדבי סניף דימונה של האגודה ,בהובלתו של
אברהם אזרזר ,יו"ר הסניף ,שהיה אחראי על ארגון ,תפעול וגיוס
התרומות בוועדים וארגונים בדימונה ,ירוחם ומצפה רמון.

פעילות העשרה למתנדבי הסניף
ב 29.11.2020-התקיים וובינר למתנדבי האגודה בנושא תכנון פיננסי
והתנהלות כלכלית חכמה .הוובינר התקיים בשת"פ חברת טרפז
פיננסים שהעבירה אותו בהתנדבות .בין הנושאים שנידונו :אילו
ביטוחים הכרחיים ועל אילו ניתן לוותר ,מיסים והחזרים ,השקעות,
איזון כלכלי במשק הבית ועוד.

מכתב תודה מבית ספר עמי אסף
ביולי הגיע מכתב הוקרה ותודה לאברהם אזרזר ,יו"ר סניף דימונה,
ממנהלת בי"ס עמי אסף עבור הפעילות הענפה בבית הספר
להעלאת המודעות בנושא המאבק במחלת הסרטן.
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חנוכה
תחת מגבלות הקורונה קיימו מתנדבי הסניף טקס הדלקת נרות
לכבוד חג החנוכה .

הוקרה
לאורך השנים בתי עסק ומפעלים רבים באזור נרתמו לטובת האגודה וכל אחד תרם בתחומו וכפי יכולתו .מאחורי היוזמה תמיד עומדים
אנשי מיוחדים שקשובים לסביבה ולצרכי החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם .אנחנו מודים לכולם.
במהלך חודש יולי יצא לגמלאות איציק בן ישי,
יו"ר עובדי פריקלאס ים המלח ,אשר דאג
במשך שנים ארוכות לשיתוף פעולה עם
סניף דימונה של האגודה ועזר לקדם
את המאבק במחלת הסרטן .יו"ר הסניף
אברהם אזרזר העניק לו תעודה הוקרה
עבור פעילותו.

הענקת תעודת הערכה והוקרה למנהל
בכיר במפעל רותם דשנים ,אלברט בן לולו,
מתנדב הסניף וסגנו של אברהם אזרזר.

הענקת תעודת הוקרה למנהל מפעל עיבוד
שבבי דימונה בע"מ ,בוחר יקותיאל על ידי
מתנדב הסניף ראובן אשטמקר.

הענקת תעודה לרפי רווח ,יו"ר ועד עובדי
פריקלאס ים המלח על ידי טירן לוגסי,
מתנדב האגודה.
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הענקת תעודת הוקרה ליו"ר מועצת עובדי
ים המלח ,ארמונד לנקרי על ידי מתנדב
הסניף יצחק בן לולו.

הענקת תעודת הוקרה ליו"ר מועצת
עובדי רותם דשנים ,משה חדד על ידי
המתנדב אלברט בן לולו.

הוקרה לדוד אביטבול עבור תרומתו במבצע
'הקש בדלת'.

הוקרה לגילי דרעי על השתתפותה במבצע
'הקש בדלת' אונליין.

הוד השרון
פעילות הסניף
סניף הוד השרון ,בראשותה של חיה אלישע ,יו"ר הסניף ,פועל
במסירות להגשמת מטרות האגודה ,באמצעות סיוע לחולים
במיצוי זכויות ובקיום פעולות הסברה לציבור הרחב ,בנושאים כגון
מניעה ,אבחון מוקדם ואורח חיים בריא .הסניף פועל מדי שנה בכל
הקשור לארגון והוצאה לפועל של מבצע ההתרמה 'הקש בדלת'
שהשנה נערך באופן דיגיטלי בשיתוף תלמידי בתי הספר ,במהלך
חג הפורים ,מסייעים מתנדבי הסניף במכירת משלוחי המנות
של האגודה למלחמה בסרטן ובהפעלת מערך קופות ההתרמה
ברחבי העיר.

חודש המודעות לסרטן השד
סניף הוד השרון בשיתוף עיריית הוד השרון האירו בוורוד את
מבנה העירייה במסגרת פעילויות חודש המודעות לקידום המאבק
בסרטן השד.
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מתנדבי הסניף בהובלתה של חיה אלישע ,יו"ר הסניף,
וסייעו להצלחת המבצע .לרגל פתיחת המבצע ,ראש עיריית
הוד השרון אמיר כוכבי ,צילם סרטון בו הוא קורא לתרום
למבצע.

®

בנובמבר  2020נערך מבצע 'הקש בדלת' אונליין של
האגודה למלחמה בסרטן בהוד השרון ,בסיוע מאות מתלמידי
מערכת החינוך בעיר ובתמיכת העירייה .כמדי שנה נרתמו

הרצליה
פעילות הסניף
סניף הרצליה בהובלתו של ד"ר פיליפ חלאבין ,יו"ר הסניף ,ממשיך
בפעילותו הענפה לאורך כל ימות השנה לרווחת החולים והמחלימים
ובהקשבה נאמנה לצרכיהם .הסניף נוהג לקיים פעילויות שיקום ורווחה
כגון ,קבוצות תמיכה ,סדנאות וחוגי גוף-נפש ,מהן נהנים עשרות חולים
ומחלימים .השנה צומצמה הפעילות עקב מגפת הקורונה .הסניף מקיים
שיתוף פעולה עם עיריית הרצליה ומחלקות החינוך והבריאות ולאורך
השנה עוסק בתפעול מערך קופות ההתרמה בשיתוף עסקים מקומיים.

יום הסרטן הבינלאומי
מתנדבי הסניף אברהם לוי ,פרידה הורן ,דני טל ובני בר ציינו את יום
הסרטן הבינלאומי על ידי הקמת דוכן הסברה בקופ"ח כללית ובו
מגוון רחב של חומרי הסברה בנושא אורח חיים בריא.

פורים
במטרה לסייע להצלחת פרויקט משלוחי המנות של האגודה
כתרומה למאבק במחלה העמידו במרץ  2020מתנדבי סניף
הרצליה דוכני מכירה של משלוחי מנות במקומות הבאים :בית דיור
מוגן שבעת הכוכבים ,משרדי חברת גב-ים ,בית דיור מוגן יוליאנה,
בית דיור מוגן אנה פרנק וקניון שבעת הכוכבים .את הדוכנים איישו
המתנדבים ד"ר פיליפ חלאבין ,שוש אידסיס ,בני בר ,פרידה הורן,
שרה ברנשטיין ודני טל.

חודש המודעות לסרטן השד
במהלך אוקטובר האירה עיריית הרצליה את בניין העירייה בוורוד
להעלאת המודעות לסרטן השד.
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זכרון יעקב
פעילות הסניף

חודש המודעות לסרטן השד

סניף זיכרון יעקב בהובלתה של דבורה פלדש ,יו"ר הסניף ,פועל
במסירות לשיפור חיי החולים והמחלימים במועצה המקומית.
בימי שגרה מתקיימות בסניף מספר פעילויות וסדנאות ,כמו
קבוצת תמיכה ,שיעורי צ'י קונג ,חוג ציור ו'מפגש על קפה' ,ובנוסף,
מועברות בו הרצאות בנושאים מגוונים .מתנדבות הסניף פועלות
במסגרת מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ,בו מחולקים פריטי
צמר לחולים המטופלים במרכזים הרפואיים הלל יפה ותל אביב,
ובמסגרת פרויקט משלוחי המנות של האגודה ,הנמכרים לחברות
וארגונים המעוניינים לתרום לאגודה .כמו כן ,ממשיך הסניף בהצבה
של קופות ההתרמה ברחבי העיר ואיסופם .גם במהלך  2020נעשה
מאמץ לקיים חלק מפעילויות השגרה.

סניף זכרון יעקב בשיתוף המועצה המקומית האירו בוורוד את
מבנה המועצה במהלך חודש אוקטובר – חודש המודעות הבינלאומי
לסרטן השד .ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן רשויות רבות ברחבי
הארץ האירו מבנים ציבוריים בתאורה ורודה שהפך למזוהה ברחבי
העולם עם המאבק בסרטן השד.

פורים
מתנדבות מסניף זכרון יעקב ,חולות ומחלימות הגיעו אל המפגש
"בשעה טובה" ,וחגגו יחדיו את חג הפורים .הנשים הכינו מסכות
לחג והשתתפו בסדנה בנושא מהות החג.

'חכם בשמש'
המתנדבת רות יעקב והיו"ר דבורה פלדש חילקו במהלך יוני ערכות
"חכם בשמש" לגננות בעיר.

חדרה
פעילות הסניף

קישטו את האזור ,מכרו צמר גפן מתוק ,פופקורן ושוקולדים וכל
ההכנסות הן תרומה לאגודה.

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

'יום ורוד'
גם השנה ,בחודש יולי  2020תנועת מכבי צעיר בחדרה המשיכה
במסורת הנהדרת והמיוחדת שלה של התרמה למען האגודה
ולהעלאת מודעות לסרטן השד .חניכים וחניכות של התנועה ערכו
'יום ורוד' והקימו דוכן התרמה ומידע במתחם  MIXבעיר .החניכים
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חולון
פעילות הסניף

הסרטן ,מקיימים איתם קשר ועונים על שאלות .במהלך השנה
אחראי הסניף על הצבה ואיסוף קופות ההתרמה בבתי העסק
ברחבי העיר ועל ארגון פעילות מבצע 'הקש בדלת'® ,שהשנה
התקיים במתכונת דיגיטלית תוך שיתוף פעולה עם בתי הספר
ומערכת החינוך בעיר.

סניף חולון בהובלתה של יונה אלון ,יו"ר הסניף ,ובסיועה של
המתנדבת אהובה אוברשטיין ,מקיים פעילות ענפה וברוכה
ותומך בקהילת החולים והמחלימים ובני משפחותיהם בחולון.
בסניף פועלים מתנדבים מסורים אשר מעניקים תמיכה לחולי

חיפה
פעילות הסניף

קרמיקה ותכשיטים ,נתרמו ע"י גלריה "ארט  ,"192יפה קורן ותורמים
נוספים .עקב מגיפת הקורונה הוחלט להמשיך עם היריד גם מעבר
לתקופת החגים .ההתנהלות הובילה לתרומות נכבדות.

סניף חיפה של האגודה הממוקם במתחם מרכז התמיכה
'חזקים ביחד'® בבית אהרון ואולגה רוזנפלד בחיפה ,משמש בית
חם עבור ציבור החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם תושבי
האזור .את העשייה המבורכת מובילים בני ברנשטוק ,יו"ר הסניף,
נעמי כפרי ,רכזת הסניף (שפרשה בסוף יוני) ,וליאורה מושקוביץ,
מזכירת הסניף .במסגרת הפעילות השוטפת ,אוספים מתנדבי
הסניף קופות התרמה מבתי עסק באזור חיפה ונמצאים בקשר
הדוק עם מרכזים רפואיים רבים באזור חיפה והצפון ומסייעים
למטופלים בהם .בנוסף ,נרתמים מתנדבי ונציגי הסניף להצלחת
פרויקט משלוחי המנות של האגודה ,שבמרכזו מתבצעת מכירה
של משלוחי מנות לחברות וארגונים כתרומה למאבק במחלה.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
השנה בצל הקורונה חולקו כובעי צמר שנסרגו על ידי מתנדבות
סניף חיפה ,עבור החולים הרבים במרכזים הרפואיים .בגלל הקושי
להגיע השנה לחולים באופן אישי ,הכובעים נמסרו לצוות המטפל,
אשר דאג להעביר את הכובעים למטופלים במרכז הרפואי רמב"ם,
מרכז רפואי לין ,בית החולים האיטלקי ובית החולים בני ציון.

'יום הסרטן הבינלאומי'
בפברואר  2020צוין 'יום הסרטן הבינלאומי' ברחבי העולם וגם
בחיפה ,ובמסגרת שיתוף פעולה עם אשכולות פיס נערך יום
פעילות עם תלמידי חטיבות הביניים בעיר .התלמידים האזינו
להרצאות של מדריכי הסברה של האגודה ושל ד"ר איתי וולדהורן
ופרופ' אירית בן אהרון בנושאי אונקולוגיה.

כלי קרמיקה ייחודיים ,פרי עבודת אומניות מרחבי הגליל.

פורים

חודש המודעות למלחמה בסרטן השד

גם השנה התנהלה מכירת משלוחי מנות בפורים להנאת הרוכשים
והמקבלים

במהלך חודש אוקטובר השתתף סניף חיפה בארגון משדר מיוחד
לרגל חודש המודעות לסרטן השד "קחי רגע של בריאות" .המשדר
נערך בשיתוף המרכז הרפואי בני ציון ועיריית חיפה במסגרת התוכנית
'אפשריבריא חיפה' .במשדר המיוחד ששודר בעמוד הפייסבוק
של המרכז הרפואי בני ציון ,השתתפה מתנדבת 'יד להחלמה'

יריד
בספטמבר ,במהלך חגי תשרי ,נפתח יריד שכל מוצריו ,בהם כלי
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סמדר לוי יחד עם כירורגית השד ד"ר דריה מילבסקי ,וד"ר רשא חורי,
מומחית באונקולוגיה מהמרכז הרפואי בני ציון .את המשדר הנחתה
ד"ר בותיינה נקד ,מתמחה בכירורגיה כללית וכירורגיית שד.

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020נערך מבצע 'הקש בדלת' של סניף חיפה באופן
דיגיטלי בהשתתפות מוסדות החינוך בעיר ובתמיכת העירייה .ראש
העיר ד"ר עינת קליש רותם פתחה בלשכתה את האירוע ,בנוכחות
פרופ' מרים בן הרוש ,ברכה סלע ,מזכירת העיר ,בני ברנשטוק ,יו"ר
הסניף ,אריאלה ליטביץ שרמן ,מ"מ מנהלת סניפי הצפון וחיפה,
וליאורה מושקוביץ ,מזכירת הסניף .לקראת המבצע צילמה ראש
עיריית חיפה עינת קליש רותם סרטון הקורא לתרום למבצע הקש
בדלת אונליין  2020של האגודה למלחמה בסרטן.

אירועי פרידה מנעמי כפרי
בחודש דצמבר נערכו שני מפגשי פרידה מנעמי כפרי ,מרכזת סניף
חיפה בעשר השנים האחרונות.
האירוע חולק ל 2-מפגשים בגלל מגפת הקורונה ומספר הרב של
המשתתפים שבקשו להודות לנעמי על פועלה .מתנדבים רבים,
ביניהם יו"ר הסניף מר בני ברנשטוק נשאו דברי ברכה .האירועים
התקיימו בחנוכה ומר בני ברנשטוק ופיני כפרי ,בן זוגה של נעמי
ומתנדב הסניף הדליקו נרות חנוכה .באירוע הוקרן סרטון המאחד
תמונות מאירועים משמעותיים שנערכו תחת פועלה היצירתי
של נעמי .המשתתפים העלו זיכרונות מרגשים שחממו את לב
המשתתפים.
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טבריה
פעילות הסניף
סניף טבריה של האגודה ,בהובלתה של דליה סלוצקי ,יו"ר הסניף,
ממשיך בפעילותו הענפה לטובת אוכלוסיית החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם.
בסניף מתקיימת עשייה לאורך השנה ,בתחומי השיקום והרווחה
למען החולים ,הסברה וימי עיון לחולים ולציבור הרחב ,העלאת
מודעות לגילוי מוקדם ומניעה ,תפעול מערך קופות ההתרמה
ברחבי העיר ,גיוס כספים ,סיוע לפרויקט משלוחי המנות הארצי
של האגודה ועוד .גם השנה ערך הסניף פעילויות שונות כשאלו
התאפשרו במסגרת הנחיות משרד הבריאות.

טיול שנתי – מרץ 2020
כמיטב המסורת ,סניף טבריה יצא לטיול השנתי שלו בארגונה המסור
והמקצועי של דליה סלוצקי ,יו"ר הסניף .לטיול הגיעו מתנדבים
ומחלימות המשתתפות באופן קבוע בפעילות הסניף וטיילו באזור
הגליל העליון .לארוחת הצהריים הגיעו גם אריאלה ליטביץ שרמן,
מ"מ מנהלת סניפי הצפון וחיפה ,ותמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת
סניפי צפון .המתנדבות והמחלימות נפרדו מאריאלה והקריאו ברכה
מרגשת והעניקו שי קטן תוצרת ידן .תודה לאלי שחרור ,המדריך
המסור שבכל שנה מגיע ומעביר יום שלם בהתנדבות מלאה.

חודש המודעות לסרטן השד
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן האירו רשויות רבות ברחבי הארץ
במהלך חודש אוקטובר ,חודש המודעות לסרטן השד ,מבנים
ציבוריים בתאורה ורודה  -צבע שהפך למזוהה עם המאבק במחלה.
גם בית העירייה של טבריה הואר בזכות שיתוף הפעולה של סניף
האגודה עם העירייה.

'הקש בדלת'
במהלך חודש נובמבר  2020נערך מבצע 'הקש בדלת' בטבריה,
כאשר את מאמץ ההתרמה הוביל סניף טבריה של האגודה למלחמה
בסרטן ,בהובלתה של דליה סלוצקי ,יו"ר הסניף בשיתוף תנועות
הנוער ותלמידי מערכת החינוך .בשל מגפת הקורונה התקיים
המבצע השנה באופן דיגיטלי.
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טירת כרמל
פעילות הסניף
סניף טירת כרמל של האגודה פועל במסירות לאורך כל ימות
השנה ,למען החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם .את העשייה
הענפה מובילות סילבי כהן ,יו"ר הסניף ורותי מויאל ,רכזת הסניף.
הסניף מקיים קשר עם הציבור הרחב באמצעות הסברה בימי עיון
וכנסים ,תומך ומסייע לחולים ומחלימים מסרטן ומוציא לפועל
את מבצע 'הקש בדלת'® השנתי .בנוסף ,משתתפים מתנדבי
הסניף בפרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' במרכז הרפואי
לין ומסייעים לפרויקט משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים.
במהלך השנה ,אוספים המתנדבים קופות התרמה מבתי עסק
מקומיים אשר נרתמו לטובת פעילות האגודה למלחמה בסרטן.

פורים
במרץ  2020לרגל חג הפורים ,ביצע סניף טירת כרמל ,בהובלת
סילבי כהן ,יו"ר הסניף ,והמתנדבת עליזה חיים ,מבצע חלוקת
משלוחי מנות ואוזני המן לחולים ,לגני ילדים ולמועדוניות.

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020התקיים מבצע 'הקש בדלת' בטירת כרמל ,בהובלת
סילבי כהן ,יו"ר הסניף.

התרמה פנימית בגני הילדים
בהתרמה פנימית של גני הילדים בטירת כרמל נאספו למעלה
מ .₪ 15,000-כל גן צירף ברכה ייחודית שלו .אחד הגנים שלקחו
חלק הוא גן צבר ,שבו נמצא עמית ,בנה של נעמה עשור ,מזכירת
סניפי הצפון ,אשר היה גאה מאוד לקחת חלק בהתרמה.

מתנדבי סניף טירת כרמל סופרים תרומות של 'הקש בדלת'
(התרמות פנימיות) בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים.

52

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2021 | 65

סניפים

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2021 | 65

יקנעם
פעילות הסניף

עסק ,בקידום מבצע 'הקש בדלת'® השנתי ,אשר התקיים השנה
באופן דיגיטלי בשיתוף מערכת החינוך המקומית ,ובסיוע להצלחת
פרויקט משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים .גם במהלך שנה
מאתגרת זו נרתם הסניף ככל יכולתו על מנת לתת את המענה
האפשרי לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם.

סניף יקנעם של האגודה מקיים עשייה חשובה ובעלת ערך ומשמעות,
בהובלתם של ויקטור מורד ,יו"ר הסניף ,וורד רוזלס ,רכזת הסניף.
פעילות הסניף מתמקדת בתמיכה וליווי חולים ,בקיום פעילויות
רווחה לחולים ,כגון חוג צ'י קונג ,באיסוף קופות התרמה מבתי

ירושלים
פעילות הסניף

ירושלים ,בראשות מנהל האגף אילן ששון,
רכשו  400משלוחי מנות במטרה לחלק אותן
לילדים המאושפזים בבתי החולים שערי
צדק והדסה עין כרם ,וכן במוסד לנערות
בסיכון 'מסילה' במושב אורה .צוותים של
אגף האכיפה והשיטור הגיעו בחג לבתי
החולים ,ויחד עם ראש העיר ,משה ליאון,
קיימו את מצוות חלוקת משלוחי מנות לילדי
העיר .ההתרגשות ליוותה הן את הילדים ,והן
את המתנדבים.

סניף ירושלים של האגודה בהובלתן של עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר
הסניף ,רותי בן גיאת ,רכזת הסניף ,וחוה בוזגלו מזכירת הסניף
לשעבר ,מקיים עשייה מבורכת לאורך כל ימות השנה .את מקומה
של חוה איישה טל חי .מתנדבי ונציגי הסניף מקדמים הסברה
באירועים חברתיים וימי עיון מקצועיים ,יוזמים אירועים להעלאת
המודעות למחלה ,מתפעלים את מערך קופות ההתרמה המוצבות
בבתי העסק ברחבי העיר ,מסייעים לחולים ולמחלימים הזקוקים
לשירותי האגודה ומשתתפים במכירת משלוחי המנות של האגודה
ועוד .במתחם סניף ירושלים פועל מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'®
המציע קבוצות תמיכה לחולים ,למחלימים ולבני משפחה ,פעילויות
לרווחת הגוף והנפש ,סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'® וימי עיון
והרצאות לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם.

יום הסרטן הבינלאומי
בפברואר  2020ציינו באשכול הפיס בגילה מול בית הספר התיכון
מקיף גילה את יום הסרטן הבינלאומי .באירוע החגיגי השתתפו 150
תלמידי שכבה ט' .שיתוף הפעולה של הסניף עם ימימה טרבולסי,
מנהלת אשכול הפיס ,וצוות מורי בית הספר היה ראוי לציון .את היום
פתחה דנה פרוסט ,מקדמת הבריאות של האגודה ,עם הדרכה בנושא
כללים לחיים בריאים .אחריה הרצה ד"ר יקיר רוטנברג מהמחלקה
האונקולוגית בהדסה ,בנושא חידושים במניעת סרטן והטיפול בו .
בהמשך היום התלמידים התחלקו לקבוצות קטנות שנוהלו על ידי מדריכי
הסברה של האגודה כדי לדון בדרכי המניעה של סוגי הסרטן השונים.
בסוף היום הובא בפני התלמידים סיפור אישי של חולה שמתמודדת
עם סרטן .צוות בית הספר והתלמידים התרגשו מיום זה והכירו
תודה לאגודה.

פורים
מתנדבי הסניף בירושלים השתתפו במכירת משלוחי מנות של
האגודה למלחמה בסרטן .עובדי האגף לשיטור ואכיפה של עיריית
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חודש המודעות לסרטן השד
לקראת חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד,
הנערך בכל שנה באוקטובר ,האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
הרשויות ברחבי הארץ פועלת להעלאת המודעות לחשיבות
הבדיקה המוקדמת למניעת סרטן השד ,בין היתר על ידי הארת
מבני ציבור מרכזיים ברשות באור ורוד שהפך למזוהה ברחבי
העולם עם המאבק בסרטן השד .השנה עיריית ירושלים בשיתוף
סניף האגודה בעיר הייתה הראשונה להרים את הכפפה והאירה
את מבנה העירייה בוורוד .בהמשך הואר גם המבנה הראשי של
רשות הדואר בירושלים.

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020נערך מבצע 'הקש בדלת' אונליין בירושלים ,בהובלת
סניף האגודה ובהשתתפות בתי הספר בעיר .בנוסף ,מתנדבי הסניף
התרימו ארגונים שונים בעיר .ראש עיריית ירושלים ,משה ליאון,
הקליט סרטון שבו הודה למתנדבי הסניף על כל פעילותם בעיר
וקרא לתרום למבצע 'הקש בדלת' אונליין.
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כפר יונה
פעילות הסניף
סניף כפר יונה של האגודה בהובלתה של ישראלה רוזן ,יו"ר
הסניף ,פועל במסירות לטובת ציבור החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם בכפר יונה .בסניף מתקיימת עשייה בתחום השיקום
והרווחה ,כגון קבוצת תמיכה למחלימים ולמחלימות ,בהנחיית
ריטה .הקבוצה נפגשת במתנ"ס היישוב מדי שבועיים כבר שמונה
שנים .מדי שנה מרכז הסניף את פרויקט 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' של האגודה ,בהשתתפות חוג סריגה בהובלת המתנדבות.
הקורונה שפרצה בראשית  2020הציבה אתגר חדש בפני רצף
הפעילות בסניף ,ועם זאת נעשה מאמץ לקיים פעילויות בהתאם
למה שהתאפשר.

חודש המודעות לסרטן השד
באוקטובר  2020לרגל חודש המודעות לסרטן השד ,ביוזמת
האגודה למלחמה בסרטן ובהובלת ישראלה רוזן ועיריית כפר
יונה הואר בניין העירייה באור ורוד במהלך חודש אוקטובר ,חודש
המודעות הבינלאומי לסרטן השד ,במטרה להעלות מודעות למניעה
ולגילוי מוקדם של המחלה.

כפר סבא
פעילות הסניף

במסגרתו קהילת המורים והתלמידים למדעים בעיר הקשיבו
להרצאות בנושא אורח חיים בריא מפי מקדמת הבריאות של
האגודה ,דנה פרוסט ,ולמדו כיצד יהיה ניתן להגביר מעורבות
חברתית ולהרחיב את מעגלי ההשפעה .הפעילות התקיימה
ביוזמת המתנדב חזי פנט.

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

פורים
במרץ  2020התקיימה מסיבת פורים בסניף כפר סבא של
האגודה למלחמה בסרטן .מתנדבי הסניף בראשות מרים ללוש
חילקו משלוחי מנות לחיילים .המסיבה התקיימה בגלריה העירונית
"גלריה  ."21במסיבה נכחו תלמידי בי"ס נוף צורים עם המורה
דינה ,התלמידים הכינו מעל  150משלוחי מנות והנעימו את
הערב במשחקים וריקודים בשיתוף החולות .הליצן אדוארדו תרם
למצב הרוח  .ריקודים סלוניים של הצמד תמי ורום ,סדנת תיפוף
גוף עם אלון הררי ,מוסיקה בחסות הדיג'י שירי בארי ,הבלונים
תרומת בלוני גולן .החולות קבלו כובעי צמר וצעיפים ומשלוח
מנות וחבילת ממתקים.

יום הסרטן הבינלאומי
בפברואר  2020צוין בישראל וברחבי העולם 'יום הסרטן
הבינלאומי' ,כאשר בכפר סבא ציינו את האירוע בפרויקט המשותף
לאגודה למלחמה בסרטן ולאשכולות הפיס זו השנה השלישית,
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היום הבינלאומי ללא עישון
במסגרת היום הבינלאומי להעלאת המודעות
לנזקי העישון ,ראש העיר כפר סבא ,רפי סער,
חתם על אמנה של עיר נקייה מעישון ,תחת
הכותרת' :כפר סבא עיר נקייה מעישון'.
עוד חתמו על האמנה :סגן ראש העיר
דני הרוש ,מנכ"ל העירייה ,איתי צחר ,רכזת
האגודה למלחמה בסרטן בכפר סבא,
מרים ללוש ,מנהלת המחלקה לקידום
בריאות וחוסן עירוני שרון גורג'י ,מנהלת
הרשות להתנהגויות סיכון שני חן ,מנהלת
אגף קהילה וחברה מירב הלפמן ,ומנהלת
מחלקת נוער חוה הייטי-אללי.

'חכם בשמש'
יו"ר הסניף מרים ללוש ומתנדבי הסניף חילקו ביוני ערכות "חכם
בשמש" לגננות בעיר .בצער רב נאלצו בסניף לוותר על ההרצאות
המסורתיות לילדי הגן בנושא התנהגות נכונה בשמש ,שאותן
מעבירה מזה ארבעה עשורים מרים ללוש ושהפכו זה מכבר
למסורת עירונית.

חודש המודעות לסרטן השד
בסוף ספטמבר  2020הוארו בניין עיריית כפר-סבא ומגדל המים
בעיר בוורוד ,לציון תחילתו של חודש העלאת המודעות למאבק
בסרטן השד ,המתקיים מדי שנה בחודש אוקטובר .את הפעילות
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'עוטפים בחום את חולי הסרטן'

הובילו מתנדבות סניף כפר סבא יחד עם מועצת הנשים העירונית,
המחלקה לבריאות וחוסן עירוני ,יועצת ראש העיר לקידום נשים
ושוויון מגדרי ,קהילת "השדות" של מועצת נשים עירונית ,קהילת
"מאמאנט" בתמיכתה של רשות הספורט העירונית ועוד .החודש
הוקדש לקידום פעילויות הסברה ואירועים קהילתיים ,המדגישים
את החשיבות של ביצוע בדיקות תקופתיות המצילות חיים.

בדצמבר  2020קיים סניף כפר סבא מבצע חלוקת כובעים וצעיפים
מצמר .מרים ללוש ,יו"ר הסניף והמתנדבת אמה גלסווין הובילו
את הכנת הכובעים וחלוקתם לחולי סרטן במחלקה האונקולוגית,
המרכז הרפואי מאיר .לחבילות הן הוסיפו צ'ופר נוסף  -חוברת
מתכונים בריאים.

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020נערך מבצע 'הקש בדלת' בכפר סבא ,בהובלת סניף
האגודה המקומי .לקראת המבצע הוכנו שני באנרים שהודיעו על
המבצע ונתלו בעיר .ראש עיריית כפר סבא רפי סער הכין סרטון
הקורא לתרום למבצע 'הקש בדלת' אונליין  2020של האגודה
למלחמה בסרטן.
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כרמיאל
פעילות הסניף
סניף כרמיאל ,בהובלתן של אבלין דסה ,יו"ר הסניף ,שרה שרון
ובלהה הרשקוביץ ,רכזות הסניף ,מקדם בשנה רגילה ,במסירות
ראויה להערכה את מטרות האגודה בכרמיאל ,באמצעות מגוון
פעילויות להעלאת המודעות והגילוי המוקדם של מחלות הסרטן,
הצבת קופות התרמה בבתי עסק ואיסופם ,איוש דוכני הסברה
עם מידע רחב על המחלה ודרכי המניעה ,קיום אירועי התרמה,
תמיכה באוכלוסיית החולים והמחלימים ,סיוע להצלחת פרויקט
משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים וארגון והוצאה לפועל
של מבצע 'הקש בדלת'® בעיר ,שהשנה בשל מגפת הקורונה
התקיים באופן דיגיטלי .הפעילות השנה התקיימה במתכונת
מצומצמת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

חודש המודעות לסרטן השד
לקראת חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד
הנערך בכל שנה באוקטובר ,האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
הרשויות ברחבי הארץ לקחה על עצמה פרויקט של הארת מבני
ציבור בתאורה ורודה .גם סניף כרמיאל פעל בשיתוף העירייה
לטובת הנושא ,ובניין העירייה הואר בוורוד.

פורים
במרץ  2020לרגל חג הפורים ,המשיכו מתנדבי סניף כרמיאל במסורת
המיוחדת של רכישת משלוחי המנות של האגודה למלחמה בסרטן
וחלוקתם במועדוניות ,במועדוני הנוער ובמועדוניות הרווחה של
העיר .תרומה על תרומה!
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מועצה אזורית זבולון
פעילות השלוחה
את שלוחת מועצה אזורית זבולון של האגודה למלחמה בסרטן
מובילה רונית שפטניצקי ,יו"ר השלוחה .השלוחה הוקמה במטרה
לענות על הצרכים של החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם
ביישובי המועצה האזורית ,ובימים כתיקונם פועלת במסירות
בנושא .במסגרת פעילות השלוחה מתקיימת סדנת 'מחלימים לחיים
בריאים'® של האגודה ,שכוללת מגוון הרצאות בהנחיית אנשי מקצוע.
מועצה אזורית זבולון משתתפת במבצע 'הקש בדלת'® ,שהשנה
נערך באופן דיגיטלי ,כאשר ויקי שלם ,רכזת ההתנדבות במועצה,
מסייעת להצלחת המבצע .גם השנה ולמרות המצב נעשה מאמץ
לקיים פעילויות בהתאם למה שהתאפשר.
כמו כן נערכו התרמות פנימיות ביישובי המועצה :יגור ,כפר אושה,
רמת יוחנן וכפר חסידים ,ופעילות בארגון רכזי הנוער והתלמידים
ביישובים.

חודש המודעות לסרטן השד
במהלך אוקטובר צוין חודש המודעות הבינלאומי למאבק בסרטן
השד .מועצה אזורית זבולון לקחה חלק במאמץ הגדול של
האגודה למלחמה בסרטן להאיר את ישראל בוורוד כדי להעלות את
נושא הגילוי המוקדם של סרטן השד .השלוחה קידמה את הנושא
מול המועצה האזורית אשא והאירה את מבנה המועצה בוורוד.

מגדל העמק
פעילות הסניף

תוצריה מוכרות המתנדבות במסגרת דוכני מכירה ברחבי העיר,
כאשר כל ההכנסות הינן קודש לאגודה .תודות למדריך חוג הסריגה
זקי זגורי אשר עושה זאת בהתנדבות מלאה.

את פעילות סניף מגדל העמק מוביל שלום פרץ ,יו"ר הסניף .פעילות
הסניף הענפה כוללת את קיום מבצע 'הקש בדלת'® שהשנה
התקיים באופן דיגיטלי ,ובימים כתיקונם ,הקמת דוכני הסברה
ברחבי העיר ,ביקורי בית אצל מטופלים ,הפעלת חדר יופי וטיפוח
הכולל התאמת פאות בתוך הסניף כחלק מפרויקט 'להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר' של האגודה ,השתתפות ב'יום המעשים הטובים',
תפעול מערך קופות ההתרמה בעיר ,הרמות כוסית לחגים ,קיום
מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' במרכז הרפואי העמק ,סיוע
לפרויקט משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים ועוד .השנה
הפעילות נאלצה להצטמצם בשל מגבלות הקורונה.

סורגות לטובת חולי הסרטן
סניף מגדל העמק פתח כמיטב המסורת דוכן מכירות של דברי
צמר בפרץ סנטר בעיר .כל דברי הצמר נסרגים באהבה על ידי
מתנדבות הסניף אשר מגיעות פעם בשבוע למפגש סריגה .את
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אות הוקרה למתנדבת
ביולי  2020קיבלה אתי גונן ,מתנדבת
סניף מגדל העמק ,את 'אות ראש
העיר' על פעילותה רבת השנים
בסניף .עיריית מגדל העמק מפרגנת
למתנדבים שתורמים לקהילה
ומעניקה מדי שנה את 'אות ראש
העיר למתנדב' למתנדבים הבולטים.
אתי גונן ,מתנדבת באגודה למלחמה
בסרטן משנת  2010ועל כך נמצאה
ראויה לקבל את האות בשנת .2020
אנחנו גאים בה!

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020התקיים מפגש בלשכת ראש עיריית מגדל העמק,
אלי ברדה ,יחד עם מתנדבי צוות סניף האגודה למלחמה בסרטן
במגדל העמק ,לרגל פתיחת מבצע 'הקש בדלת' בלשכת ראש
העירייה .במעמד זה העבירה העירייה את התרומה הראשונה של
'הקש בדלת' לשנה זו .השתתפו במפגש :ראש העירייה אלי ברדה,
סגן ראש העיר אלי בקסיס ,יו"ר סניף מגדל העמק שלום פרץ,
ממלאת מקום רכזת סניף חיפה וסניפי הצפון ,אריאלה ליטביץ שרמן.

מכון יופי למען חולות ומחלימות
מכון היופי שהוקם בפברואר  2019ביוזמת סניף האגודה במגדל
העמק במסגרת פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר' של
האגודה למלחמה בסרטן פעל גם הוא עד הסגר בחודש מרץ.
המכון המותאם לצרכי המטופלות ,נתן לחולות ומחלימות מסרטן
מענה לטיפולים קוסמטיים המותאמים להן ובו פועלות בהתנדבות
קוסמטיקאית ,מאפרת וספרית.

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  ,2020במסגרת חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן
השד ,האירה עיריית מגדל העמק את המגדל שבעיר בתאורה
בצבע ורוד .הייתה זו השנה השנייה ברציפות בה הואר המגדל
בזכות שיתוף פעולה של שלום פרץ ,יו"ר הסניף והעירייה .השנה
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן רשויות רבות ברחבי הארץ
האירו מבנים ציבוריים בתאורה בצבע ורוד לציון חודש המודעות
וכפעילות להעלאת המודעות לחשיבות הבדיקה המוקדמת
למניעת סרטן השד.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
במהלך  2020חולקו על ידי מתנדבות האגודה למלחמה בסרטן
בסניף מגדל העמק כובעי צמר חמים לחורף ,לחולים בבית חולים
העמק בעפולה .הכובעים נסרגו על ידי מתנדבות הסניף.
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מודיעין-מכבים-רעות
פעילות הסניף
את העשייה בסניף מודיעין הוביל מוטי סיטון ,והשנה נכנס לתפקיד
יו"ר הסניף ניסים זרייהן .הסניף ממשיך לאורך השנה בפעילות
קופות התרמה בשיתוף בתי עסק מקומיים שנתרמו לסייע במאבק
הלאומי במחלת הסרטן .בדומה לשנים קודמות ,גם בשנה זו,
במהלך חודשי הקיץ ,התקיים שיתוף פעולה מבורך בין הסניף לבין
מתחם הבריכה העירונית ומועדון הכושר הולמס פלייס – מודיעין
בהתאם למגבלות הקורונה .במסגרת שיתוף הפעולה ,מעניקה
רשת הולמס פלייס בחודשי הקיץ שימוש חינם במתקני המכון,
בנוסף ,מתחם הבריכה העירונית העניק  50%הנחה בדמי המנוי
לכלל בני המשפחה של חולה סרטן.

"עוטפים בחום את חולי הסרטן"
פרויקט סריגת כובעים וצעיפים עבור חולי סרטן .דיירות "פאלאס דיור
מוגן במודיעין" שבניהולו של בני מויאל ,בהדרכתה של כרמלה גולדנר,
סרגו כובעי צמר כדי לחמם את החולים והמחלימים .במעמד קבלת
הכובעים והענקת תעודת הוקרה ,בקרב הנוכחים ניכרה התרגשות
רבה ,גם של יו"ר הסניף ניסים זרייהן וגם של כל מי שנכח במקום.
הכובעים חולקו למטופלים במרכזים הרפואיים הדסה עין כרם
והדסה הר הצופים בירושלים.

מעלות-כפר ורדים
פעילות הסניף
את פעילות סניף מעלות-כפר ורדים מוביל רפי ויצמן ,יו"ר הסניף.
העשייה הברוכה לטובת אוכלוסיית החולים והמחלימים באזור
בימים כתיקונם כוללת ,בין היתר ,ביקורי חולים המטופלים
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי לגליל ,הצבת דוכני הסברה
באירועים וימי עיון אזוריים ,הצבה של קופות התרמה בבתי עסק,
איסופן ועוד .השנה בשל מגפת הקורונה לא ניתן היה לבצע חלק
ניכר מהפעילות ,עם זאת נעשה בסניף מאמץ לקיים את הפעילות
האפשרית בהתאם להוראות משרד הבריאות.

עוטפים בחום את חולי הסרטן
יו"ר הסניף ,רפי ויצמן ואשתו סוזי הגיעו אל המחלקה האונקולוגית
במרכז הרפואי לגליל בנהריה וחילקו שם כובעי צמר אותם סרגו
באהבה בנות מתנ"ס גורדון בנוף הגליל.
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נהריה
סניף חדש בנהריה

יום הסרטן הבינלאומי

בפברואר  2021נפתח סניף חדש של האגודה בעיר נהריה ,במטרה
לחזק את העשייה של האגודה למלחמה בסרטן בעיר ,תוך שיתוף
פעולה עם העירייה .הסניף ממוקם באשכול פיס ברחוב ביאליק,
ונפתח בסיוע ובתמיכה של ראש העירייה רונן מרלי .יו"ר הסניף
החדש הוא נתן כהן ורכז הסניף הוא אורי לאופר .כבר בתחילת
חודש מארס התחילו לפעול במקום קבוצת תמיכה ,חוג פלדנקרייז
וחוג צ'י קונג.

בחודש פברואר  2020ציינו בנהריה את יום הסרטן הבינלאומי במסגרת
הפרויקט הארצי של האגודה למלחמה בסרטן והנהלת אשכולות
הפיס .מחוז הצפון קיים את היום יחד עם אשכול הפיס בנהריה בבית
הספר הרב תחומי בעיר .באירוע השתתפו  80תלמידים מכיתות
מדעיות בשכבות ט' ,י' .התלמידים שמעו הרצאות של דנה פרוסט,
מקדמת הבריאות של האגודה ,בנושא אורח חיים בריא ,ושל חוקר
מבית החולים בנהריה ,וכן את סיפורו האישי והמרגש של איתי ענבר
על הדרך שעבר בזמן המחלה ,הטיפולים וההחלמה .תודה גדולה
לסמדר וקסמן ,מנהלת האשכול ,על התיאומים והעזרה.

לת סניפי הצפון וחיפה:

ליטביץ שרמן ,מ"מ מנה
אריאלה
רי ה ,לא חר שנ ים של
על פ תי חת ה סנ יף ב נה
אני ג אה
ית חם למחלימים ,בני
מצוא מקום שיהווה ב
ל
ניסיונות
ם .הזדמנות טובה לומר
הם ולמתנדבים היקרי
משפחותי
אשר תמכו בנו לאורך
לויצ"ו ו"האופן הפנימי"
תודה גם
אש העירייה אשר פתח
ת .ברכות חמות גם לר
שנים רבו
ולשכתו לכל בקשותינו.
את לבו
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חודש מודעות לסרטן השד
במהלך חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד
הנערך בכל שנה באוקטובר ,האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
הרשויות ברחבי הארץ לקחה על עצמה את פרויקט הארת מבני
ציבור בוורוד ,צבע שהפך למזוהה ברחבי העולם עם המאבק בסרטן
השד .מטרת הפרויקט היא להעלות את המודעות לחשיבות הבדיקה
המוקדמת למניעת סרטן השד .סניף נהריה פעל בשיתוף העירייה
לטובת הנושא ,וגשר "מיתרי עד" שבעיר הואר בוורוד.

נוף הגליל
פעילות הסניף

חודש המודעות לסרטן השד

סניף נוף הגליל בהובלתם של אלכס גדלקין ,יו"ר הסניף ומ"מ
ראש עיריית נוף הגליל ובלוריה לאופר ,רכזת הסניף ,עוסק במגוון
תחומים במסגרת המאבק בסרטן .בסניף מתקיימות פעילויות בעלות
ערך ומשמעות בנושאי רווחה עבור חולי הסרטן .בנוסף ,מובילים
מתנדבי הסניף את מבצע ההתרמה 'הקש בדלת'® בעיר מדי שנה.

באוקטובר  ,2020ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ובהובלת מתנדבי
הסניף ועיריית נוף הגליל ,הוארה רחבת בניין העירייה באור ורוד
במטרה להעלות מודעות למניעה ולגילוי מוקדם של סרטן השד.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
גם השנה במסגרת מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' של האגודה
למלחמה בסרטן ,סרגו מתנדבות המועדון הקהילתי גורדון בנוף
הגליל פריטי צמר עבור חולים במחלקות האונקולוגיות בכל רחבי
מחוז הצפון .את הפריטים יחלקו מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן
מאזור הצפון במהלך חודשי החורף.
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נתניה
פעילות הסניף

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד

סניף נתניה בראשותה של חן אלקיים ,רכזת הסניף ,ממשיך בעשייה
המבורכת למען החולים ונגד המחלה .פעילות הסניף בימים
כתיקונם ,כוללת סיוע להפעלת קבוצות תמיכה וחוגים בהשתתפות
חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ,ארגון והוצאה לפועל של מבצע
'הקש בדלת'® המסורתי ,סיוע להצלחת פרויקט משלוחי המנות
של האגודה למלחמה בסרטן בחג הפורים ומבצע 'עוטפים בחום
את חולי הסרטן' ,ביקור חולים במחלקה האונקולוגית של המרכז
הרפואי לניאדו ,איסוף קופות התרמה מבתי עסק ועוד .השנה גם
בנתניה נעשה מאמץ לשמר את הפעילות שניתן היה לבצע בהתאם
להנחיות משרד הבריאות.

גם השנה בחרו בעיריית נתניה לתת ביטוי לחודש המודעות ולמרות
שלא התקיימו אירועים וכנסים בנושא כבעבר בשל מגבלות
הקורונה ,הוארו בנתניה מספר גשרים בצבע ורוד על מנת לעודד
את המודעות למניעה ולגילוי מוקדם .ליוזמה הצטרף גם המרכז
המסחרי פיאנו ,בעיר ימים .בתמונה :גשר השמורות מואר בוורוד.

יום הסרטן הבינלאומי
בפברואר  2020נערך בעיר יום עיון בהובלת רכזת הסניף חן אלקיים
בשיתוף פעולה עם אשכולות הפיס והתיכונים בעיר ,במהלכו
הקשיבו התלמידים להרצאות מאת דנה פרוסט ,מקדמת הבריאות
של האגודה .כיבד בנוכחותו מנכ"ל האגודה משה בר-חיים שבירך
את התלמידים .לקראת הסיום ,המשתתפים התחלקו לקבוצות
קטנות וישבו סביב שולחנות עגולים יחד עם מנחים ,כאשר כל
קבוצה חקרה תחום אחר הקשור למחלת הסרטן .לאחר הדיון,
הציגו התלמידים במליאה מול כל השכבה את התוצרים (סרטונים,
מצגות וכרזות).

'הקש בדלת'

®

במהלך מבצע 'הקש בדלת'® שהתקיים השנה אונליין התגייסה
עיריית נתניה למשימה לצד תלמידי מערכת החינוך העירונית,
ארגונים בעיר ומתנדבי האגודה ,אשר יחד מביאים מדי שנה
להצלחת ההתרמה בעיר .ראש עיריית נתניה מרים פיירברג צילמה
סרטון בו קראה לתרום למבצע 'הקש בדלת' אונליין  2020של
האגודה למלחמה בסרטן.

עוטפים בחום את חולי הסרטן
מדי שנה נתרמים לסניף מאות פריטי צמר ,כובעים ,צעיפים וכדומה
שנסרגו באהבה על ידי מתנדבות ומתנדבים ברחבי העיר .את
הפריטים מחלקים המתנדבים בבי"ח לניאדו במחלקה האונקולוגית.
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עכו
פעילות הסניף

ברחבי העולם עם המאבק בסרטן השד .במהלך חודש המודעות
הואר בניין עיריית עכו בוורוד.

סניף עכו של האגודה ,בהובלתן של סוניה שקד ,יו"ר הסניף,
וסוזי פרץ ,רכזת הסניף ,פועל במסירות לקידום מטרותיה של
האגודה למלחמה בסרטן בעיר עכו לאורך כל ימות השנה .עשייתן
של המתנדבות מתפרסת על מגוון רחב של תחומים ,כגון קשר עם
חולים ומחלימים תושבי העיר ותמיכה בהם ,סיוע להצלחת פרויקט
משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים ,הסברה באירועים שונים,
הצבת דוכני הסברה עם עלוני מידע רלוונטיים ,איסוף קופות התרמה
מבתי עסק ועוד .במהלך השנה האחרונה נעשה מאמץ להמשיך
בתחומי העשייה השונים למרות המגבלות ובמסגרתן.

יום הסרטן הבינלאומי
במסגרת הפעילות ביום הסרטן הבינלאומי שצוין בפברואר גם
בעכו ,מתנדבות סניף האגודה למלחמה בסרטן בעיר הקימו דוכן
מידע ופעילות בעירייה .בתמונה :יו"ר הסניף סוניה שקד ,הרכזת
סוזי פרץ ומדריכת ההסברה מייסלון סועאד.

'הקש בדלת'
בכל שנה ראש העירייה מזמין את מתנדבות הסניף לפתיחת מבצע
'הקש בדלת' .השנה לקראת המבצע שהתקיים אונליין ,נפגשו
מתנדבי הסניף ,יו"ר הסניף סוניה שקד ,מרכזת הסניף סוזי כהן פרץ
וממלאת מקום רכזת סניף חיפה וסניפי הצפון אריאלה ליטביץ שרמן,
עם ראש עיריית עכו שמעון לנקרי .השנה הנחה ראש העירייה את
מנהלת מח' החינוך ,אורית אסייג להרחיב את אפשרויות ההתרמה
הן להתרמה דיגיטלית והן להתרמות פנימיות.

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
במהלך חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד
הנערך בכל שנה באוקטובר ,מתנדבי סניף עכו פעלו בשיתוף
העירייה לטובת העלאת המודעות לנושא הגילוי המוקדם ,ולקחו
חלק בפרויקט של הארת מבני ציבור בוורוד ,צבע שהפך למזוהה
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עפולה
פעילות הסניף

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד

סניף האגודה בעפולה בראשותם של חן סדן ,יו"ר הסניף ,ופנינה אלמקייס,
רכזת הסניף ,מקיים פעילות ענפה למען החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם בעיר .בימים כתיקונם ,יוזמים המתנדבים אירועים
ופעילויות התרמה בשיתוף גורמים נוספים בעיר ,אחראים על ארגון
וביצוע מבצע 'הקש בדלת'® ,איסוף קופות התרמה מבתי העסק
בעיר ,סיוע במכירת משלוחי המנות של האגודה ובתמיכה בפרויקט
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר' של האגודה .השנה ,שהייתה לא
פשוטה לכולם ,צומצמו לחלוטין הביקורים במחלקות האונקולוגיות של
המרכז הרפואי העמק בשל מגפת הקורונה ,כמו חלק ניכר מהפעילות
בכלל .עם זאת נעשה מאמץ לקיים את מה שהותר במסגרת ההנחיות.

באוקטובר  ,2020במסגרת חודש המודעות לקידום המאבק
בסרטן השד ,רתם סניף האגודה בעיר את העירייה לטובת העלאת
המודעות לנושא חשיבות הגילוי המוקדם של סרטן השד באמצעות
הארת מבני ציבור בוורוד ,צבע שהפך למזוהה ברחבי העולם עם
המאבק בסרטן השד .במהלך החודש הוארו בניין עיריית עפולה
ובניין מרכז צעירים ונוער בוורוד על מנת לעודד את המודעות
למניעה ולגילוי מוקדם.

פורים
כחלק מהמסורת ,גם השנה התרימו מתנדבות הסניף עבור
האגודה למלחמה בסרטן סכום נכבד ,ובתמורה קיבלו מארזי
משלוח מנות אותם תרמנו למרכז הילדים אמונה ,לגני וכיתות
החינוך המיוחד ,להוסטל ,למשפחות נזקקות ולבית חולים .תודה
לתורמות היקרות ,תרומתכן כפולה ומכופלת.

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020נערך מבצע 'הקש בדלת' אונליין בעפולה בהובלת
סניף האגודה המקומי ובשיתוף בתי ספר ממערכת החינוך המקומית.
עם פתיחת המבצע נערכה פגישה בנוכחות אבי אלקבץ ,ראש העיר,
חן סדן ,יו"ר הסניף ,פנינה אלמקייס ,הרכזת ,ואריאלה ליטביץ-שרמן,
מ"מ מנהלת סניפי הצפון וחיפה.
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חנוכה
בדצמבר  2020לרגל חג החנוכה ,הגיעו מתנדבות סניף עפולה
– יפה נחמני ,רחל טביבי ויו"ר סניף עפולה חן סדן ,לחלק
סופגניות במכון האונקולוגי בבית החולים העמק בעפולה .תודה
ליפה נחמני שדאגה לתרומת הסופגניות.

ערד
פעילות הסניף

'הקש בדלת'

את פעילות סניף ערד של האגודה ,מוביל ד"ר דני שור ,יו"ר הסניף
ותרצה גולדמן מרגליות ,רכזת הסניף .העשייה החשובה כוללת
ליווי של חולים ובני משפחותיהם באמצעות ארגון הסעות עבורם
אל מרכז התמיכה בית אידי-מעגן בבאר שבע ,ארגון מבצע 'הקש
בדלת'® שהשנה התקיים באופן דיגיטלי ,ותפעול מערך הקופות
בעיר .בימים כתיקונם הפעילות כוללת כמובן גם קיום ביקורי בית
אצל החולים ,חלוקת מענק כספי במסגרת פעילות הסניף .גם השנה
נעשה מאמץ לקיים את הפעילות במסגרת ההנחיות.

בנובמבר  2020מתנדבי סניף ערד ,בהובלתו של ד"ר דני שור,
יו"ר הסניף ,נרתמו למבצע ההתרמה השנתי ,שהתקיים השנה
בדיגיטל בשיתוף תלמידי בית ספר מקיף אורט .טרם המבצע,
קיבלו התלמידים הדרכה מקוונת על המבצע ,דבר שעורר בהם
מוטיבציה להירתם ולסייע .לקראת המבצע צילם ראש עיריית ערד
ניסן בן חמו סרטון בו קרא לתרום למבצע הקש בדלת אונליין 2020
של האגודה למלחמה בסרטן.

®

פרדס חנה-כרכור
פעילות הסניף

פעילות שיקום ורווחה ,כגון חוגים וסדנאות לרווחת החולים והמחלימים
תושבי האזור ,אירועי בריאות המלווים בארוחות בריאות פרי עמלן
של המשתתפות ,שנועדו לחזק ולהעניק כוח לחולות ומחלימות.
גם השנה נעשה מאמץ לקיים את האירועים במסגרת ההנחיות.

הפעילות הברוכה בסניף האגודה למלחמה בסרטן בפרדס חנה-
כרכור ממשיכה בהובלתה של אורלי מנג'ם ,יו"ר הסניף .הסניף
האזורי משמש את תושבי פרדס חנה-כרכור והסביבה ,בהם תושבי
מועצה אזורית מנשה ,בנימינה וגבעת עדה .לאורך השנה ,אחראים
מתנדבי הסניף על מערך קופות ההתרמה בעיר ,בשיתוף בתי
העסק המקומיים ובנוסף מסייעים במבצע מכירת משלוחי המנות
של האגודה בחג הפורים .במתחם הסניף פועלת ספרייה על שם
דרורה סנדורי ז"ל ,מתנדבת האגודה .בימים כתיקונם מתקיימת בו

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
אורלי מנג'ם ,יו"ר סניף פרדס חנה-כרכור ממשיכה את שיתוף
הפעולה עם בית האבות "שוהם" .גם השנה קיבלה אורלי פריטי
צמר אשר סרגו הדיירים והעבירה אותם לחולים במחלקות .תודה
רבה לכל הסורגים!
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'הקש בדלת'
בנובמבר  2020התקיים בפרדס חנה-כרכור מבצע 'הקש
בדלת' אונליין .מתנדבי הסניף התגייסו למשימה יחד עם
תלמידי מערכת החינוך המקומית ,ארגונים בעיר ומתנדבי
האגודה ,ותרמו להצלחת המבצע בישוב.

פתח תקווה
פעילות הסניף
סניף פתח תקווה של האגודה למלחמה בסרטן בהובלתם של
חיים אליהו ,יו"ר הסניף ,ואריה שילה ,רכז הסניף ,מונה כיום כ24-
מתנדבים הפועלים בתחומים שונים במסגרת המאבק במחלה.
העשייה הענפה בימים כתיקונם כוללת :סיוע בהפעלת קבוצות
תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם ,ביקור בביתם של החולים וליווי
שלהם לטיפולים למרכזים הרפואיים ,פעילויות הסברה וקידום
בריאות במקומות עבודה ובמוסדות חינוך ,תפעול מערך קופות
ההתרמה בעיר ,קיום מבצע 'הקש בדלת'® שהשנה בשל מגפת
הקורונה נערך באופן דיגיטלי.

יום הסרטן הבינלאומי
בפתח תקווה צוין יום הסרטן
הבינלאומי בשיתוף עם אשכול
פיס ובתי ספר בעיר בהדרכת
רכזי ההסברה של האגודה.
כיבדו בנוכחותם חיים אליהו,
יו"ר הסניף ,ואריה שילה ,רכז
הסניף.

פגישה בלשכת ראש העיר
בספטמבר  ,2020טרם מבצע 'הקש בדלת' ,נפגשו חיים אליהו ,יו"ר
סניף האגודה המקומי ,אריה שילה ,רכז הסניף המקומי וליאת לבנת,
רכזת סניפי מרכז עם רמי גרינברג ,ראש עיריית פתח תקווה .בפגישה
נכחו גם מירי אביגד ,סגנית מנהל אגף הרווחה בעירייה ,אודליה דאלי,
מנהלת אגף המתנדבים ,שמוליק סנדלר ,יו"ר ארגוני המתנדבים,
אורנה דוידאי ,יו"ר ועדת בריאות וקידום בריאות ,יו"ר מועצת נשים
וחברת מועצת העיר ,וחיה בנדה ,מנהלת האגף לשירותים חברתיים
ובריאות .בפגישה עדכן חיים אליהו את ראש העיר בהכנות לקראת
יום ההתרמה השנתי שהתקיים בדיגיטל ובנושא קידום המודעות
לסרטן השד בחודש אוקטובר .ראש העירייה הודה למתנדבים על
פעילותם לאורך כל השנה .במעמד הפגישה העניק ראש העירייה
את תרומת העירייה למבצע 'הקש בדלת'.

חודש המודעות לסרטן השד
באוקטובר  ,2020חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד ,ביוזמת
האגודה למלחמה בסרטן ובהובלת מתנדבי סניף פתח תקווה ועיריית
פתח תקווה ,הואר בניין העירייה בוורוד במהלך כל החודש ,במטרה
להעלות מודעות למניעה ולגילוי מוקדם של המחלה.
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'הקש בדלת'
בנובמבר  2020נערך מבצע 'הקש בדלת' אונליין של
האגודה למלחמה בסרטן בפתח תקווה ,בסיוע מאות מתלמידי
מערכת החינוך בעיר ובתמיכת עיריית פתח תקווה .כמו כן כמידי
שנה נרתמו מתנדבי הסניף וסייעו להצלחת המבצע .לרגל פתיחת
המבצע ,ראש עיריית פתח תקווה ,רמי גרינברג ,צילם סרטון בו
קרא לתרום למבצע האגודה למלחמה בסרטן.

עוטפים בחום את חולי הסרטן
מידי שנה נתרמים לסניף פריטי צמר ,כובעים ,צעיפים וכדומה
שנסרגו באהבה על ידי מתנדבים ומתנדבות ברחבי העיר.

צפת
פעילות הסניף

הרצאה לעובדי עיריית צפת

סניף צפת של האגודה ,בהובלתן של שולמית גנון ,יו"ר הסניף,
ושוש אלפנדרי ,רכזת הסניף ,פועל במסירות במסגרת המאבק
הלאומי במחלת הסרטן .בימים כתיקונם מתנדבות הסניף מגיעות
למרכז הרפואי זיו ,שם הן מסייעות לצוות המחלקה האונקולוגית
בתפעול ובאדמיניסטרציה .הסניף משתתף במבצע הארצי 'עוטפים
בחום את חולי הסרטן' ,מגייס תרומות באמצעות קופות ההתרמה
ברחבי העיר ומארגן יוזמות נוספות למען החולים ונגד המחלה.
גם במהלך השנה החולפת ולמרות המכשולים שהציבה מגפת
הקורונה ,נעשה מאמץ להמשיך בשגרת הפעילות ככל האפשר.

עיריית צפת ממשיכה בשיתוף הפעולה הארוך והפורה עם האגודה,
והפעם הזמינה הרצאה בנושא אורח חיים בריא .שולמית גנון,
יו"ר סניף צפת ,פתחה את המפגש והציגה לעובדים את פעילות
הסניף בבית החולים ,ולאחר מכן דנה פרוסט ,מקדמת הבריאות
של האגודה ,הרצתה על עישון ,ענתה על שאלות וניהלה שיח
מעניין עם העובדים.

יום הסרטן הבינלאומי
הרצאה לחברת יוניליבר
עובדי מפעל יוניליבר בצפת שמעו הרצאה בנושא נזקי עישון
שהעבירה דנה פרוסט ,מקדמת הבריאות של האגודה .ההרצאה
קיבלה משמעות רבה יותר בשל המודעות הקיימת במפעל לנושא
העישון ואורח החיים הבריא של העובדים.
חולקו כרזות ומדבקות להדביק ברחבי המפעל .תודה לשרה הרניק
ממחלקת משאבי אנוש על ההזמנה להרצאה.

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020במסגרת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' אונליין,
הוביל סניף האגודה בצפת את ההתרמה בעיר בשיתוף בתי הספר
רב תחומי עמל בגין וממ כי"ח צפת ב' .ראש עיריית צפת שוקי אוחנה
הצטלם לסרטון בו קרא לתרום למבצע 'הקש בדלת' אונליין 2020
של האגודה למלחמה בסרטן.
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קריית אתא

פעילות הסניף

פעילות הסניף

סניף קריית אונו ,בהובלתה של צביה האוז ,רכזת הסניף ,פועל
במסירות במהלך השנה ,בתחום איסוף קופות ההתרמה מחנויות
ובתי עסק בעיר והפקדתם .כמו כן ,משתתף הסניף במבצע 'הקש
בדלת'® בהובלת צביה ומתנדבים מקומיים ,מבצע שהשנה ,בשל
מגפת הקורונה ,התקיים באופן דיגיטלי כאשר תלמידי בתי הספר
בעיר לוקחים בו חלק בפעילות אונליין.

סניף קריית אתא בהובלתה של בת שבע יהב ,יו"ר הסניף ,ממשיך
בפעילותו הברוכה למען אוכלוסיית החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם בעיר .כמדי שנה ,מובילה בת שבע את מבצע 'הקש
בדלת'® בקריית אתא שהתקיים השנה באופן דיגיטלי ,בשיתוף
בתי הספר ,הצוות החינוכי והתלמידים .כמו כן ,למרות אתגרי
הקורונה המשיכו מתנדבי הסניף באיסוף קופות התרמה מחנויות
ובתי עסק בעיר.
בימים כתיקונם מקיימות מתנדבות הסניף ביקורי חולים במחלקה
האונקולוגית של המרכז הרפואי אסותא לב המפרץ ,לוקחות חלק
במסגרת פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ועוד .גם השנה
נעשה מאמץ להמשיך את הפעילות היכן ומתי שהתאפשר.

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
במהלך חודש אוקטובר  ,2020ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן
הוארו בתאורה ורודה עשרות מבני ציבור ברחבי הארץ .סניף
קריית אונו פעל בשיתוף העירייה להעלאת המודעות למניעה
ולגילוי מוקדם של המחלה ע"י הארה בוורוד של מגדל המים.

ט"ו בשבט
כמיטב המסורת ובהמשך לשיתוף הפעולה ארוך השנים שנרקם בין
אסותא לב המפרץ ובין סניף קריית אתא .גם השנה הגיעו המתנדבות
של סניף קריית אתא בראשותן של יו"ר הסניף בת שבע יהב וחילקו
פירות יבשים לחולים ולבני משפחותיהם .המתנדבות מגיעות בכל חג
ומפזרות בחיוך ובחן את רוח החג במחלקה .תודה לחנות חיידר אשר
תרמה ברוחב לב את הפירות היבשים .בתמונה :סימי לויאה ,המתנדבת
יחד עם בת שבע יהב ,יו"ר הסניף וליאת סבטו ,האחות האחראית.

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020נערך מבצע 'הקש בדלת' אונליין של האגודה למלחמה בסרטן
בקריית אתא ,בסיוע תלמידי מערכת החינוך בעיר ,הוריהם ובתמיכת
העירייה .כמו כן ,כמידי שנה נרתמו מתנדבי הסניף וסייעו להצלחת
המבצע .בסיום מבצע הקש בדלת נערך טקס הענקת תעודת
הצטיינות לביה"ס רוגוזין בקריית אתא.
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קריית ביאליק
פעילות הסניף

חודש מודעות סרטן השד

סניף קריית ביאליק של האגודה ,בהובלתם של סמי בניסטי ,יו"ר
הסניף ,בקי שני ומירי קלמפנר ,רכזות הסניף ,עוסק בימים כתיקונם
בעשייה המבורכת לטובת שיפור איכות החיים של ציבור החולים
בעיר .מטרת הסניף היא להוות בית חם לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם שנהנים בו מיחס אישי מצד צוות המתנדבים .במתחם
הסניף קיימת ספרייה להנאת החולים ,המחלימים והמתנדבים,
שהספרים שבה נתרמו לאגודה.
בימי שגרה במתחם הסניף מופעלים חוגים ,קבוצות תמיכה וסדנאות,
במסגרת מערך השיקום והרווחה של האגודה .בנוסף ,אחראים
המתנדבים על איסוף קופות ההתרמה מבתי העסק המקומיים,
מתנדבות הסניף מסייעות למכירת משלוחי המנות של האגודה
בפורים ובמסגרת מבצע 'הקש בדלת'® שהשנה נערך באופן דיגיטלי,
נרתמים המתנדבים יחד עם תלמידי ביתי ספר וגורמים נוספים בעיר
למאמץ ההתרמה למען החולים ונגד המחלה .גם השנה מתנדבי
הסניף עשו מאמץ להמשיך ולשמור על חלק מהפעילויות בהתאם
להגבלות ולהוראות.

במהלך אוקטובר  2020חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן
השד ,הוארו ברחבי הארץ ,ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן מבני
ציבור רבים בתאורה ורודה להעלאת המודעות לנושא הגילוי
המוקדם של הסרטן .גם סניף קריית ביאליק רתם את העירייה
לנושא ,ובניין העירייה הואר בוורוד ,צבע שהפך למזוהה ברחבי
העולם עם המאבק בסרטן השד.

פורים
במרץ  2020מתנדבי הסניף השיגו
תרומות כספיות לרכישת משלוחי,
אותן חילקו לילדי מועדוניות הרווחה
בקריית ביאליק .סמי בניסטי ,יו"ר
הסניף ומירי קלמפנר ,רכזת הסניף
היו אחראים על מבצע החלוקה.
הסניף התרים מאות משלוחי
מנות .יישר כוח!

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020התקיים בקריית ביאליק מבצע 'הקש בדלת'
אונליין בהובלת הסניף המקומי ,בסיוע בתי ספר מקומיים
ותנועות נוער.

קריית חיים
פעילות הסניף

פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' בקריה הרפואית רמב"ם,
ובנוסף מוביל את העשייה במבצע 'הקש בדלת'® בשיתוף ועד
קריית חיים ,מתנדבים ותלמידי מערכת החינוך המסייעים להצלחת
יום ההתרמה השנתי אשר השנה בשל מגפת הקורונה התקיים
לראשונה באופן דיגיטלי.

סניף קריית חיים של האגודה למלחמה בסרטן ,שהיה שנים
בהובלתה של שרק'ה מורגנשטרן ז"ל ,יו"ר הסניף לשעבר ,קיים
כ 60-שנה ומקדם במסירות מאז ועד היום את מטרות האגודה
לצמצום התחלואה והתמותה מהמחלה ושיפור איכות חייהם של
החולים והמחלימים .היום מובילה את הסניף המתנדבת יפה פלג.
פעילות הסניף כוללת בימים כתיקונם גיוס תרומות ,ביקורי חולים
במרכזים הרפואיים ,הסברה בנושאים הקשורים למחלת הסרטן
והדרכים להימנע ועוד מגוון יוזמות .הסניף מפעיל לאורך השנה את

חנוכה
במהלך חודש דצמבר ביוזמתה של יו"ר הסניף יפה פלג הגיעו
מתנדבות הסניף לציין את חג החנוכה בבית חולים אסותא בלב
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תודה למתנדבת יפה פלג ,אשר סייעה בארגון המפגש והביאה
את כל המשתתפות.

המפרץ ונתנו אור לחולים אונקולוגים .המתנדבים כיבדו את החולים
בסופגניות ,חילקו כובעים שנסרגו על ידי המתנדבות אסתר מקיבוץ
חולתה ושולמית מקרית חיים וסביבונים של אורי .היה שמח ומהנה,
תודה למתנדבות של סניף קריית חיים.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן' בחנוכה
בדצמבר  2020מתנדבות סניף קריית חיים ביוזמת יפה פלג ,יו"ר
הסניף ,חילקו סופגניות ממאפיית רוזמרי וכובעים שנסרגו על ידי
אסתר הכונן מקיבוץ חולתה ומתנדבות נוספות באסותא לב המפרץ.
בתמונה :ליאת סבטו ,אחות אחראית ,אשת צוות נוספת ,יפה פלג,
יו"ר הסניף ובלה חיון ,מתנדבת הסניף.

בחודש מרץ בתום הסגר הראשון ,נעשה מאמץ לחזור לשגרה
ולפעילויות הקבועות .לשם כך נערך מפגש של מתנדבות הסניף.

קריית טבעון
פעילות הסניף

לגילוי מוקדם .במסגרת זו הואר אחד מסמלי המועצה הבולטים,
פסל אלכסנדר זייד ,באור ורוד שהאיר את האזור כולו.

סניף קריית טבעון ,בהובלתה של אילנה שמואלי ,יו"ר הסניף,
ממשיך בפעילותו הברוכה במסגרת המאבק במחלת הסרטן.
למרות השנה המורכבת והריחוק החברתי שנכפה עלינו ,מתנדבי
הסניף שמרו על הקשר עם חולים תושבי העיר .בימים כתיקונם
מוציאים המתנדבים לפועל את פרויקט 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' מרכזים את פעילות קופות ההתרמה בעיר ואת מבצע
'הקש בדלת'® שהשנה התקיים באופן דיגיטלי תוך שיתוף פעולה
מוצלח מערכת החינוך בעיר ,שהתגייסה למאמץ ההתרמה .בנוסף
מסייעים מתנדבי הסניף בהצלחת פרויקט משלוחי המנות של
האגודה בחג הפורים.

חודש המודעות לסרטן השד
באוקטובר  ,2020כחלק מאירועי חודש המודעות לקידום המאבק
בסרטן השד ,מתנדבות הסניף יחד עם המועצה המקומית של
קריית טבעון לקחו חלק ביוזמת האגודה להאיר מבנים ציבוריים
ברחבי הארץ בתאורה ורודה כחלק מהמאמץ להעלאת המודעות
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קריית ים
פעילות הסניף

בתי ספר רבים בקרית ים השתתפו בקיץ הזה בפעילות ואנחנו
ממשיכים להזמין את כל מי שמעוניין לפנות אלינו להזמנת הרצאות.

סניף קריית ים ,בראשותה של ברכה ארז ,יו"ר הסניף ,פועל
שנים רבות לטובת ציבור החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם.
העשייה הברוכה מתמקדת בתמיכה באוכלוסיית החולים ובגיוס
תרומות למענם במסגרת מבצע ההתרמה השנתי 'הקש בדלת'®
שהשנה התקיים באופן דיגיטלי ,מה ששינה את בסיס הפעילות של
המתנדבים המבוגרים בסניף ,שבימים כתיקונם מסייעים באיסוף
התרומות ממוסדות העיר .לאורך השנה ,מתבצעת חלוקת צ'קים
לחולים במסגרת שירות סיוע חומרי ראשוני של האגודה ואיסוף
קופות התרמה מבתי עסק מקומיים.

'חכם בשמש'
בית הספר עלומים בקריית ים השתתף השנה לראשונה בפעילות
׳חכם בשמש׳ של האגודה למלחמה בסרטן .תלמידים מכיתות
א'-ד' קיבלו פעילות מקסימה עם דשה לייקין ,מדריכת ההסברה
שלנו ,בה הם למדו כיצד להיות חכמים בשמש .הילדים נהנו מאוד!

קריית מוצקין
פעילות הסניף
את סניף קריית מוצקין מוביל מוטי דגן ,יו"ר הסניף יחד עם
מרגלית מן ואילנה מאור ,רכזות הסניף .במהלך השנה ,פועל סניף
האגודה בקריית מוצקין במתנ"ס בן גוריון בעיר ,בתמיכתו ועידודו
של חיים צורי ,ראש העיר קריית מוצקין .בימים כתיקונם מתקיימת
בסניף עשייה ענפה ומבורכת הכוללת קיום חוגים והרצאות
בהשתתפות מחלימים ומחלימות מסרטן ,סדנאות בבית הספר
עתיד בהשתתפות מחלימים ותלמידים ,ביקורי חולים במרכז
הרפואי זבולון ,מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ,משלוחי
המנות בפורים ,תמיכה בקיום פעילויות פרויקט 'להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר' של האגודה ופעילויות 'חכם בשמש'® לאלפי
תלמידים .השנה בשל המגבלות שהביאה עמה מגפת הקורונה,
המשיכו מתנדבי הסניף לקיים את מה שניתן מהפעילות בהתאם
להוראות משרד הבריאות .גם השנה הוביל הסניף את מבצע
'הקש בדלת'® בעיר למרות שזה נערך במתכונת דיגיטלית ושונה
משנים קודמות.

פורים
מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,תרם וקנה מאות אוזני המן אותם חילקו
תלמידי גימנסיה קריות ,מתנדבים ומורים במרכז הרפואי קריית
הבריאות זבולון.
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בשיתוף בתי ספר בעיר .השנה התגייסו גני הילדים בעיר בחסות
ראש העיר ומחלקת חינוך ולקחו חלק במבצע ,וערכו התרמות
פנימיות .כל ילד חזר עם מעטפה ובה התרומה ,מלווה בציורים
וברכות מרהיבים.

חודש המודעות לסרטן השד
גם עיריית קריית מוצקין קיבלה את אוקטובר  2020בוורוד יחד עם
עשרות רשויות ברחבי הארץ .לרגל חודש המודעות לקידום המאבק
בסרטן השד ,האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף הרשויות ברחבי
הארץ ,פועלת להעלאת המודעות לחשיבות הבדיקה המוקדמת
למניעת סרטן השד ,בין היתר על ידי הארת מבני ציבור מרכזיים
ברשות ,באור וורוד שהפך למזוהה ברחבי העולם עם המאבק בסרטן
השד .סניף קריית מוצקין יחד עם העירייה לקחו חלק בפרויקט
ודאגו להאיר את מבנה העירייה בוורוד.

עוטפים בחום את חולי הסרטן
בנובמבר יצאו יו"ר הסניף ,מוטי דגן ,וצוות מתנדבות הסניף לעטוף
בחום את המטופלים עם כובעים סרוגים במכון האונקולוגי בקרית
הבריאות זבולון.

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020התקיים מבצע 'הקש בדלת' אונליין בקריית
מוצקין ,במסגרתו הוביל סניף האגודה בעיר את מאמץ ההתרמה,

קריית שמונה
פעילות הסניף

מוקדם של המחלה זאת במסגרת יוזמה של האגודה למלחמה
בסרטן לקידום המאבק בסרטן השד.

סניף האגודה בקריית שמונה ,בהובלתה של שוש רייכנטל ,רכזת
הסניף ,פועל ללא לאות למען החולים ונגד המחלה כבר שנים
רבות .העשייה כוללת תמיכה וליווי חולים ,וסיוע בפעילות רווחה
לחולים ולמחלימים .גם השנה נעשה מאמץ לקיים את הפעילות
כסדרה ככל הניתן ובהתאם להנחיות משרד הבריאות .במהלך
נובמבר ,כבכל שנה ,לקח הסניף חלק במבצע 'הקש בדלת' ®
של האגודה שהפעם התקיים באופן דיגיטלי בשיתוף משרד
החינוך ובתי הספר.

חודש המודעות לסרטן השד
במהלך אוקטובר ,חודש המודעות למאבק בסרטן השד ,הואר
מבנה עיריית קריית שמונה בוורוד לטובת העלאת המודעות לגילוי
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ראש העין
פעילות הסניף
סניף ראש העין פועל במסירות לקידום מטרות האגודה לאורך
השנה בהובלתה של חווי שיקיאר ,יו"ר הסניף וגליה מיטל ,רכזת
הסניף .בשנה רגילה צוות הסניף מפעיל במשכנו קבוצת תמיכה
ומקיים חוגים ,כגון יוגה וציור לרווחת באי הסניף ,שהפך עבורם
לבית .במתחם הסניף קיימת ספרייה על שם אייר עבדי ז"ל ,בנה
של המתנדבת חווי שיקיאר וריבה שפיגל ז"ל ,אמה של המתנדבת
גליה מיטל .השנה ,שהייתה מאתגרת במיוחד עבור כולם ,נעשה
מאמץ להמשיך ולקיים את הפעילות במידת האפשר ובהתאם
להוראות משרד הבריאות .גם השנה המשיכו מתנדבי הסניף
באיסוף קופות התרמה מבתי עסק מקומיים.

חודש המודעות לסרטן השד
את אוקטובר  2020קיבלה עיריית ראש העין בוורוד .לרגל חודש
המודעות לקידום המאבק בסרטן השד ,האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף הרשויות ברחבי הארץ פעלה להעלאת המודעות לחשיבות
הבדיקה המוקדמת למניעת סרטן השד על ידי הארת מבני ציבור
מרכזיים ברחבי הארץ באור ורוד שהפך למזוהה ברחבי העולם
עם המאבק בסרטן השד .סניף ראש העין יחד עם העירייה לקחו
חלק בפרויקט ודאגו להאיר את מבנה העירייה בתאורה ורודה.

הקש בדלת
בנובמבר  2020הוביל הסניף את מבצע 'הקש בדלת' בראש
העין .השנה בשל מגפת הקורונה ,המבצע נערך לראשונה באופן
דיגיטלי .גם השנה כבכל השנים תלמידי מערכת החינוך לקחו
חלק מרכזי במבצע.
®

ראשון לציון
פעילות הסניף
סניף ראשון לציון של האגודה ,בהובלתו של מתי רוזנטל ,יו"ר הסניף,
ממשיך בעשייה הברוכה לאורך השנה ומשמש בית חם לציבור חולי
הסרטן והמחלימים בעיר גם במהלך שנה מורכבת זו .במשך השנה
ממשיכים מתנדבי הסניף לאסוף קופות התרמה מבתי העסק בעיר,
ומסייעים בחג הפורים למכירה הארצית של משלוחי המנות מטעם
האגודה .במבצע 'הקש בדלת'® שהתקיים השנה בחודש נובמבר
ונערך לראשונה באופן דיגיטלי היה אחראי הסניף על ההתרמה
בעיר ,בשיתוף מערכת החינוך המקומית.

'הקש בדלת'

פורים

בנובמבר  2020התקיים מבצע 'הקש בדלת' אונליין בראשון לציון.
לרגל פתיחת המבצע ,נערך טקס בלשכתו של רז קינסטליך ,ראש
עיריית ראשון לציון ,שאירח את מתי רוזנטל ,יו"ר הסניף המקומי ,ויחד
פנו לציבור התושבים לפתוח את הלב ואת הכיס למען הצלת חיים.

בפברואר  2020התגייסו מתנדבי סניף ראשון לציון למבצע מכירת
משלוחי המנות של האגודה לציבור הרחב והקימו דוכן מכירות
משלוחי מנות במכללה למנהל.
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רחובות
פעילות הסניף

'הקש בדלת'

סניף רחובות באגודה ,בהובלתו של מוטי ברק ,יו"ר הסניף,
פועל במסירות לאורך כל ימות השנה להגשמת היעדים של
האגודה למלחמה בסרטן .בימים כתיקונם ,העשייה בסניף כוללת
פעילות רווחה כגון קבוצת תמיכה אחת לשבועיים ,יוזמות הסברה
להגברת המודעות למחלת הסרטן בקרב הציבור ,והענקת תמיכה
לחולי הסרטן בעיר .גם השנה פעל הסניף לגיוס תרומות באיסוף
והפצת קופות התרמה בבתי עסק מקומיים.

בנובמבר  2020נערך מבצע 'הקש בדלת' של האגודה למלחמה בסרטן
ברחובות במתכונת דיגיטלית .כמו בכל שנה ,הוביל סניף רחובות
את מבצע ההתרמה בעיר בסיוע תלמידי בתי הספר העל יסודיים
חט"ב קציר א' ,חט"ב אמי"ת עמיחי ,אורט תיכון ,מדעים תיכון,
אמי"ת המר חט"ב ,אמי"ת הלל בנות ,חט"ב דה שליט ,חט"ב
ישיבת הדרום ,חט"ב אולפנה צביה ,חט"ב רון ארד ,שהתרימו
למען החולים ונגד המחלה.

חכם בשמש
יו"ר הסניף מוטי ברק ומתנדבי הסניף ,חילקו ערכות הסברה בנושא
"חכם בשמש" לגננות בעיר.

רמלה
פעילות הסניף
סניף רמלה של האגודה ,בהובלתה של חן צרפתי ,יו"ר הסניף,
מקיים פעילות חשובה למען החולים ונגד המחלה בעיר ,באמצעות
איסוף קופות התרמה בבתי עסק .בתחילת השנה נפתח חוג יוגה
לחולים ומחלימים באחריות מחלקת השיקום והרווחה של האגודה.
חוג היוגה המשיך את פעילותו בראשית תקופת מגפת הקורונה
בפגישות זום .כמו כן הסניף לוקח חלק פעיל בקיום מבצע 'הקש
בדלת'® בעיר שהשנה ,לראשונה נערך באופן דיגיטלי.

חודש המודעות לסרטן השד
לרגל חודש המודעות לקידום
המאבק בסרטן השד ,עיריית
רמלה בשיתוף סניף רמלה
של האגודה למלחמה בסרטן
פעלה להעלאת המודעות
לחשיבות הבדיקה המוקדמת
למניעת סרטן השד .עיריית
רמלה תלתה דגלי ענק
והאירה את מבנה העירייה
בוורוד ,כחלק מפרויקט של
הארת מבני ציבור בתאורה
ורודה ,שהפכה למזוהה עם
המאבק במחלה.

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020התקיים מבצע 'הקש בדלת' אונליין ברמלה.
מתנדבות הסניף הובילו את המבצע במתכונתו החדשה .ראש
עיריית רמלה מיכאל וידל נרתם אף הוא וצילם סרטון בו הוא
קורא לתרום למבצע.
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רמת גן
פעילות הסניף
סניף רמת גן של האגודה ,בהובלתה של מירי בניטה ,רכזת הסניף,
ממשיך בפעילות מסורה לטובת המאבק בסרטן .בסניף נערכת פעילות
קופות התרמה לאורך כל השנה ,בשיתוף בתי עסק ברמת גן ,כמו גם
פעילות במסגרת פרויקט משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים.

'חכם בשמש'
לקראת חודשי הקיץ נרתמה רכזת הסניף מירי בניטה לחלוקה
אישית של ערכות ׳חכם בשמש׳ לגננות ברחבי העיר.

חודש המודעות לסרטן השד
במהלך חודש אוקטובר  2020הציבה עיריית רמת גן שילוט חוצות
בצמתים המרכזיים להעלאת המודעות לגילוי מוקדם של המחלה
עם הפניה לאתר האגודה .קדמה ליוזמה זו פגישה שנערכה בזום
בנוכחות ראש העירייה כרמל שאמה הכהן ,דוברת עיריית רמת גן
דנה שינו ,נציגת קידום הבריאות בעירייה חיה מנע ,שיר בוטל צור,
מנהלת מחלת הסניפים ורמ"ט מבצע הקש בדלת ,ומירב דמארי,
מנהלת מחלקת הסברה באגודה .נושא הפגישה היה יצירת שיתופי
פעולה לקידום והעלאת המודעות לסרטן השד ,הקמפיין הדיגיטלי
של הקש בדלת ויצירת שיתופי פעולה בנושא סרטן השד .בנוסף
להצבת שלטי החוצות ,הוזמנה גם הרצאה מטעם העירייה בנושא
אבחון מוקדם ומניעה של סרטן השד לעובדות העירייה.

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020התקיים מבצע 'הקש בדלת'  .השנה בשל מגפת
הקורונה המבצע נערך לראשונה באופן דיגיטלי .גם השנה כבכל
השנים תלמידי מערכת החינוך לקחו חלק מרכזי במבצע.
®

רמת הגולן
פעילות הסניף

מידע למתעניינים ,בקיום מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
באזור הצפון ועוד .בעשייה הברוכה תומכות המועצה האזורית גולן
ומועצה מקומית קצרין .גם השנה למרות האתגרים שהציבה מגפת
הקורונה נעשה המאמץ בסניף להמשיך ולתת את כל השירותים
שהתאפשרו בהתאם למגבלות השונות.

הפעילות המבורכת של סניף האגודה בגולן ,בהובלתה של
מיכל נאור ,יו"ר הסניף ,ורד משעלי ,רכזת הסניף מיועדת לרווחת
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם תושבי האזור .במתחם
הסניף פועל מרכז התמיכה 'חזקים ביחד גולן' המציע בימים
כתיקונם למתמודדים עם מחלת הסרטן מגוון של פעילויות ,כגון
חוג יוגה נשית ,צילום ועוד .מתנדבי הסניף מלווים חולים ומסיעים
אותם למרכזי הפעילות .כמו כן ,מסייעים המתנדבים בהתרמות
למען פעילותה של האגודה באמצעות פרויקט משלוחי המנות בחג
הפורים ,ובהצבה ואיסוף קופות התרמה מבתי עסק באזור ,במתן

עוטפים בחום את חולים הסרטן
גם השנה בת שבע לאונור בראון "סבתא סורגת" ,סרגה כובעים
רבים למען החולים והוסיפה שרשראות סרוגות ידי אמן ,מרהיבות
ביופיין עבור המטופלות.
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רמת השרון
פעילות הסניף
סניף רמת השרון בהובלתה של מירה לביא ,רכזת הסניף,
ובעזרתה של יו"ר הכבוד חווק'ה נבות ,והמתנדבת מורן גדליהו,
ממשיך בעשייה החשובה למען החולים ונגד המחלה .במהלך
שנה רגילה מקיים הסניף ערבי התרמה לאגודה ,מתפעל את
מערך קופות ההתרמה בעיר ומעביר הרצאות לתלמידי מערכת
החינוך בנושאי אורח חיים בריא' ,חכם בשמש' ,מניעת עישון ועוד.
השנה בשל מגפת הקורונה ,למרות שלא התאפשר לבצע חלק
מהפעילויות ,עדיין נעשה מאמץ לתת את השירותים האפשריים
במסגרת המגבלות.

חודש המודעות לסרטן השד

'הקש בדלת'

לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד ,עיריית רמת
השרון בשיתוף הסניף המקומי של האגודה למלחמה בסרטן
פעלה להעלאת המודעות לחשיבות הבדיקה המוקדמת למניעת
סרטן השד .העירייה האירה את מבנה העירייה בוורוד ,כחלק
מפרויקט של הארת מבני ציבור בתאורה ורודה ,שהפכה למזוהה
עם המאבק במחלה.

בנובמבר  2020התקיים מבצע 'הקש בדלת' בעיר .המבצע נערך
השנה במתכונת דיגיטלית .כמו בכל שנה גם השנה השתתפו במבצע
חטיבות הביניים עלומים וקלמן ותרמו להצלחתו .בבתי הספר
הובילה את המבצע הדיגיטלי המתנדבת מורן גדליהו .מתנדבות
הסניף הוותיקות בראשותן של חווק'ה נבות ומירה לביא המשיכו
במאמציהן לגייס תרומות כמידי שנה ,למען החולים ונגד המחלה.

רעננה
פעילות הסניף
סניף רעננה של האגודה ,בהובלתם של אורה שני ,יו"ר הסניף,
וילי קרליך ,רכז הסניף .פעילות הסניף מתבטאת בשנה רגילה
בהסברה בבתי ספר ,גנים ,מוסדות וארגונים ובגיוס תרומות
באמצעות קופות התרמה הממוקמות בבתי עסק ברחבי העיר.
כמו כן לקח הסניף חלק מרכזי בארגון ובהוצאה לפועל של מבצע
'הקש בדלת'® ,שהתקיים השנה במתכונת דיגיטלית בשיתוף עיריית
רעננה ומערכת החינוך המקומית.

חודש המודעות לסרטן השד
לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד ,עיריית רעננה
בשיתוף הסניף המקומי של האגודה למלחמה בסרטן פעלה
להעלאת המודעות לחשיבות הבדיקה המוקדמת למניעת סרטן
השד .העירייה האירה את מבנה העירייה בוורוד ,כחלק מפרויקט
של הארת מבני ציבור בתאורה ורודה ,שהפכה למזוהה עם המאבק
במחלה ,שמובילה האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ במהלך
חודש אוקטובר ,חודש המודעות לסרטן השד.

דוברות עיריית רעננה

'הקש בדלת'
בנובמבר  2020התקיים מבצע 'הקש בדלת' אונליין ברעננה .לרגל
פתיחת המבצע ,ראש עיריית רעננה חיים ברוידא צילם סרטון בו
קרא לתרום למבצע האגודה למלחמה בסרטן.
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שערי תקווה
פעילות הסניף

מחלות הסרטן ,גילוי מוקדם והפחתת הסיכון לחלות .הסניף הוביל
את מבצע 'הקש בדלת'® בשערי תקווה וביישובי השומרון הסמוכים.
המבצע ,שאליו נרתמים תלמידי בתי הספר באזור ,התקיים השנה
לראשונה במתכונת דיגיטלית בהצלחה מרובה.

סניף שערי תקווה של האגודה ,בהובלתה של המתנדבת
ציפי סלב עורקבי ,ממשיך בעשייה המבורכת למען הגשמת מטרות
האגודה למלחמה בסרטן ,באמצעות קידום פעילויות הסברה בנושא

תל אביב-יפו
פעילות הסניף
מתנדבי האגודה בבית חולים איכילוב ,בריכוזה של חגית אלבז,
רכזת מתנדבים ומחלקת סניפים באגודה ,מקיימים בימים כתיקונם,
פעילות מסורה על בסיס יומיומי במחלקות האונקולוגיות של המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי .המתנדבים מגיעים בימים קבועים
ומסייעים לצוות הרפואי בעבודות משרדיות במחלקה ,בניתוב
מטופלים למקום שאליו הם אמורים להגיע ,ועל פי הצורך ,גם בליווי
מטופלים במחלקות ובמרפאות השונות .כמו כן לוקח הסניף חלק
בפעילות מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי.
בסניף נערכת פעילות קופות התרמה לאורך כל השנה ,בשיתוף
בתי עסק מקומיים .את מבצע ''הקש בדלת'® בעיר ,שנערך השנה
באופן דיגיטלי ,מובילה רויטל קלמפרר ,רכזת אדמיניסטרטיבית של
מבצע 'הקש בדלת'® באגודה ,בשיתוף בני נוער מבתי ספר שונים,
כמו גם בהתרמות 'הקש בדלת'® מבוגרים.

אביב מכירה של משלוחים לציבור הקונים כאשר לצורך כך הקימו
דוכני מכירות.

פורים

'הקש בדלת'

במרץ  ,2020התקיים כמו בכל שנה ,לקראת חג הפורים ,מבצע
לרכישת משלוחי המנות של האגודה כתרומה לקידום המאבק
במחלה .במסגרת המבצע ,יזמו חניכי הצופים בשבט צהלה בתל

בנובמבר  2020נערך מבצע 'הקש בדלת' בתל אביב יפו במתכונת
דיגיטלית ,ועיריית תל אביב יפו העלתה תרומה מכובדת כמו בכל שנה.
במסגרת המבצע ,הובילה רויטל קלמפרר ,רכזת אדמיניסטרטיבית
של מבצע ׳הקש בדלת׳ ,את מתנדבות הסניף לגיוס תרומות
עבור המאבק במחלה .לקראת המבצע ראש עיריית תל אביב-יפו
רון חולדאי צילם סרטון בו קרא לתרום למבצע 'הקש בדלת' אונליין
של האגודה למלחמה בסרטן.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בדצמבר  ,2020במסגרת מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
של האגודה ,הגיעה חגית אלבז ,רכזת המתנדבים באגודה אל
המחלקה האונקולוגית והמטו-אונקולוגית של המרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,ומסרה כובעי צמר שנתרמו מהציבור הרחב
עבור המטופלים .השנה בגלל הקורונה לא התאפשרה חלוקת
הכובעים באופן אישי .בנוסף נמסר מארז פריטי צמר למחלקה
האונקולוגית ילדים בב"יח דנה.
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החברה הערבית
פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית

האירוע התקיים דרך תוכנית "קו הזינוק" השייכת לשגרירי רוטשילד
כחלק מיוזמה של מרווה ג'אבר כמשתתפת בתוכנית .האירוע נערך
בחסות מחלקת הנוער והחינוך הבלתי פורמלי ובשיתוף פעולה
עם תנועות הנוער בכפר .האירוע הצליח לגייס תרומה מכובדת
לטובת פעילויות האגודה.

על פעילות סניפי החברה הערבית של האגודה למלחמה בסרטן
אחראי פאתן ג'טאס ,בסיוע של סברין בחוס .בנוסף לפעילות
הסניפים ,החברה הערבית מקיימת ימי עיון רבים ומפגשי הסברה
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם ,וכן לכלל האוכלוסייה דוברת
הערבית .האגודה למלחמה בסרטן מפעילה אתר אינטרנט בשפה
הערבית ,המתעדכן בקביעות על ידי פאתן ג'טאס ,בפעילויות השונות
ובמידע הרלוונטי לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם ,כמו גם
לציבור הרחב דובר השפה הערבית .בנוסף ,פועל קו 'טלמידע'®
המעניק את כל המידע והסיוע לפונים בשפתם1-800-36-36-55 :

'יום הסרטן הבינלאומי'
בפברואר  2020צוין ברחבי הארץ 'יום הסרטן הבינלאומי' במסגרת
זו התקיים בנצרת במסגרת שיתוף פעולה עם אשכולות פיס יום
פעילות עם תלמידים בעיר .התלמידים האזינו להרצאות שונות
בתחום שהועברו על ידי פאתן ג'טאס והדוקטורנטית דינה השול.

אירוע התרמה בכפר מג'אר
ביוני  2020התקיים באשכול הפיס בכפר
מג'אר אירוע קהילתי בשם .BOOKFLIX
האירוע כלל יריד ספרים ,הקרנת סרטים
לנוער ,מבוגרים וילדים ,מופעי בידור ותרבות
ודוכני אוכל ומכירות מוצרים בעבודת יד.
מטרת האירוע הייתה איסוף כספים עבור
חולי הסרטן .פאתן ג'טאס הוזמן כנציג של
אגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית.

80

סניפים

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2021 | 65

עוטפים בחום את חולי הסרטן
במהלך חודש דצמבר הובילו סברין בחוס ועטי ניירוז את הכנת
הכובעים והצעיפים למשלוח לחולים .את ההכנות הן ערכו בסניף
הנהלת האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית בנצרת.

'הקש בדלת'
גם בשנה הקשה הזו המשכנו בפעילות שלנו בחברה הערבית ,קו
התמיכה היה זמין לאורך כל השנה לתת תמיכה נפשית ,הדרכה
והכוונה לחולים מכל רחבי הארץ.
בנובמבר  2020נערך ברחבי הארץ מבצע 'הקש בדלת' ה .60-גם
השנה הוביל פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בחברה הערבית ,את מבצע ההתרמה בסיוע מנהלי בתי ספר ,רכזי
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היום הבינלאומי ללא עישון

המבצע בבתי הספר ,תלמידים ומתנדבים רבים .השנה בשל מגפת
הקורונה נערך המבצע באופן דיגיטלי .לקראת המבצע הועברו
הרצאות הסברה בשפה הערבית שהכינו את התלמידים והמורים
לקראת תהליך הגיוס החדש ונתנו הסבר רחב על פעילות האגודה
וחשיבותה .בתום המבצע השנתי הגיע פאתן לבתי הספר שהצטיינו
בהתרמה והודה להם על ההשקעה וההירתמות למען המטרה החשובה.

לרגל "היום הבינלאומי ללא עישון" קיימנו דרך הזום יום עיון מוצלח
בהשתתפות ארגון הבריאות בחברה הערבית .PHAAS

יום עיון בנושא סרטן שד
באוקטובר  2020נערך יום עיון בנושא סרטן השד בהובלתו של
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית,
אשר יזם וסייע בקיומו באמצעות זום .בכנס השתתפו מאות נשים
מכל רחבי הארץ .יום העיון נערך בהשתתפות ד"ר סאלם בלאן,
פרופ' פואד עאזם ,ד"ר סמיח יוסף ,עו"ס חנאן קאסם עבד אלהאדי.

יום עיון בנושא סרטן ריאה
בדצמבר  2020התקיים בזום יום עיון בנושא סרטן הריאה.
השתתפו בהתנדבות ד"ר עבד אגבאריה ,ד"ר היתאם נסראללה,
עו"ס היא טורעאני ,והאחות לינה נג'אר.

הרצאות קידום בריאות
במסגרת פעילות האגודה בחברה הערבית מועברות במשך השנה
הרצאות לארגונים ולמוסדות במגזר הערבי בנושאים מגוונים ,בהם
אורח חיים בריא למניעת סרטן ,נזקי עישון וגמילה מעישון ,ארגון
סדנאות גמילה בארגונים ,מניעה ואבחון מוקדם של סרטן העור,
מניעה ואבחון מוקדם של סרטן השד ועוד.
גם השנה עם כל המגבלות קיימנו עשרות הרצאות בבתי הספר
ובמועדונים ובארגוני החברה האזרחית וגם להורים בבי"ס ,דרך
הזום בנושאי עישון ואורח חיים בריא ,עם שיח ודיון עם התלמידים
והאוכלוסייה.
למרות המצב הצלחנו להרחיב שיתופי פעולה בהרבה יישובים
ובפריפריה.
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בתקופת הקורונה לא עישנו בבית ,אך עישנו במרפסת ו/או
בחצר ו/או במכונית.

ומלפני ,מסכן את חיי .מי שמעשן מאחורי ,מצדדי ומלפניי ,הוא
ה-א-ש-ם!"
מטרת התשדיר להמחיש שהעישון במקומות ציבוריים אסור לפי
חוק" .העישון מזיק לבריאות שלכם ,ולכן ,אל תוותרו! שלא יעשנו
לידכם! זה לא בריא וזה לא חוקי!"
התשדיר הופק באדיבות משרד הפרסום גיתם  BBDOהמסייע
לאגודה בהתנדבות.
קהל היעד של התשדיר הוא מבוגרים ,והוא גרף למעלה מ1,300,000-
צפיות.

פעילויות נוספות בנושא מניעת עישון
כנס קואליציית הארגונים הפועלים למניעת עישון אשר הוקמה
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ורשת ערים בריאות .נושא הכנס:
"המניפולציות של תעשיית הטבק והניקוטין – שומרים על הדור הצעיר?"
הוכנה מצגת מצולמת בנושא מניפולציות של חברות הטבק הסרטון
הועבר לשפ"י במשרד החינוך לשימוש במוסדות החינוך.

סקר חדש ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן:
תמונת מצב של העישון בישראל בתקופת הקורונה
סקר שיזמה האגודה למלחמה בסרטן במיוחד לרגל היום הבינלאומי
לקידום המאבק בעישון  2020חושף תמונת מצב מעניינת על מצב
העישון בישראל :בתקופת הקורונה יותר צעירים בגילים 24-18
שקלו להפסיק לעשן ואף עישנו פחות .הסקר נערך על ידי מכון
איפסוס ,בהשתתפות  629נשים וגברים בגיל  18ומעלה ,במדגם
ארצי מייצג של האוכלוסייה ,ומנתוניו עולה כי:
• 51%מהמעשנים בגילים  24-18שקלו להפסיק לעשן בעקבות
הקורונה ,לעומת  30%מהמעשנים בקרב כלל המדגם.
• 49.2%מהמעשנים בגילים  24-18מדווחים כי עישנו פחות
בתקופת הקורונה ,לעומת  30.2%מהמעשנים בקרב כלל המדגם.
•בחברה הערבית  31%מדווחים כי מישהו מבן משפחתם החל
לעשן בעקבות הקורונה ,לעומת  8%בחברה היהודית.
•לגבי עישון כפוי נמצא כי כ 26%-מכלל המעשנים במדגם
מדווחים כי עישנו בבית בתקופת הקורונה;  43.5%מהמעשנים
בגילים  24-18מדווחים כי עישנו בבית;  22.1%מהמעשנים
היהודים מדווחים כי עישנו בבית בתקופת הקורונה ,לעומת
 38.3%מהחברה הערבית;  61%מהמעשנים מדווחים כי

•האגודה המשיכה לרכז פעילות בנושא עישון ,כגון המועצה
הישראלית למניעת עישון וקואליציית הארגונים למניעת עישון.
•האגודה חברה לארגוני החברה האזרחית בניירות עמדה ובמכתבי פנייה
לחברי כנסת ,שרים ,ועדות וגורמים נוספים כגון ,פנייה לשר הבריאות
בנוגע לסיגריית אייקוס ,פנייה לוועדת הכלכלה בנוגע לאכיפת חוק
איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון ,פנייה לשר
המשפטים בנוגע להגדרת איסור הצגת עישון כעברה מנהלית ,נייר
עמדה – הגנה על ילדים ובני נוער מנזקי העישון בתקופת הקורונה.
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פעילות האגודה למלחמה בסרטן בנושא 'חכם בשמש'®,
מניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם
שבוע המודעות לסרטן העור
לאחר פתיחת הסגר בשל נגיף הקורונה ובהתראה קצרה מאוד
האגודה ארגנה את שבוע מודעות העור למניעת סרטן העור ולגילויו
המוקדם .השבוע נערך בין התאריכים  8עד  14ביוני ,במסגרתו נפתחו
 300תחנות בדיקה בכל רחבי הארץ ,ללא תשלום ,בשיתוף שירותי
בריאות כללית ,מכבי שירותי בריאות ,מאוחדת ולאומית שירותי
בריאות .בנוסף נשלחו חומרי הסברה (כרזות ועלונים) ונעשה
פרסום נרחב במדיה הדיגיטלית ,בעיתונות וברדיו.
זוהי השנה ה 28-למבצע הייחודי שיזמה האגודה למלחמה בסרטן,
במסגרתו מוזמן הציבור הרחב לבדיקה חינם לגילוי מוקדם של
סרטן העור.
לקראת שבוע המודעות ,האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד
הבריאות פרסמו את הנתונים המעודכנים ביותר ,מהם עולה כי
בשנת  2017אובחנו בישראל  1,798חולים חדשים עם מלנומה
ממארת של העור .המגמות העתיות של מלנומה חודרנית בישראל
מצביעות על עלייה מתונה אבל מובהקת בגברים (אחוז שינוי שנתי
= )0.65%+ומגמה יציבה במשך כל התקופה  ,1996-2017בנשים.

ביטאון 'במה'

קמפיין הסברה

האגודה למלחמה בסרטן מוציאה לאור את כתב העת 'במה'
המיועד לאנשי מקצוע ,רופאים ,אחיות ,ועובדים סוציאליים מהתחום
האונקולוגי.
בכל מהדורה נבחר נושא חדש לכתב העת .לקראת שבוע המודעות
הופץ ביטאון חדש בנושא סרטן העור ומלנומה ,בעריכתם המדעית
של פרופ' מיכל לוטם ופרופ' יעקב שכטר בהתנדבות ,וכולל מאמרים
שנכתבו גם הם בהתנדבות ע"י מיטב אנשי המקצוע בתחום .הביטאון
מופץ בדוא"ל לאיגודים מקצועיים ולרשימות תפוצה.

האגודה למלחמה בסרטן יצאה במסע הסברה נרחב ,אשר התמקד
בחשיבות הגילוי המוקדם ודרכי המניעה ,וכמו כן הזהיר מפני שימוש
במיטות שיזוף .במסגרת מסע ההסברה עלה קמפיין בטלוויזיה,
בעיתונות ,בפייסבוק ,ביוטיוב ובאינסטגרם.
הופקו שני תשדירי רדיו חדשים:
"שלום ,כאן עור"  -תשדיר לקידום האבחון המוקדם הקורא לציבור
הישראלי להיבדק" :אם הבחנתם בנקודה חשודה על העור ,שימרו
על עצמכם ,וגשו לבדיקה חינם במסגרת שבוע המודעות למניעה
וגילוי מוקדם של סרטן העור".
"מה בוער"  -תשדיר המעודד נהתנהגות חכמה בשמש" :שום דבר
לא בוער כמו השמש ...מאמצים את כללי 'חכם בשמש' של האגודה
למלחמה בסרטן ,חשיפה לא מוגנת לשמש גורמת קמטים ,כתמים
וסרטן העור".
התשדירים הופקו על ידי משרד הפרסום גיתם  BBDOשמסייע
לאגודה בהתנדבות .קריינות בהתנדבות :גיל קומר.
'מה בוער' הופק גם כתשדיר דיגיטל וזכה לכ 800,000-אלף צפיות.
התשדיר תורגם גם לשפה הערבית.

הרצאות הסברה
בתחילת יוני חודשו הרצאות ההסברה במוסדות החינוך תוך שמירה
על כללי ההיגיינה והריחוק של משרד החינוך .ההרצאות התקיימו
גם במהלך יולי במסגרת בית הספר של החופש הגדול.

ערכות "חכם בשמש"® לגני הילדים
כבכל שנה ,גם במהלך  2020פעלה האגודה למלחמה בסרטן
לקידום התנהגות חכמה בשמש כבר מגיל הגן .בעת הזאת ,כאשר
כולנו נאלצים לעיתים להמתין בתור מחוץ לחנויות ולמרכולים,
החשיבות והאחריות רבות אף יותר .האגודה למלחמה בסרטן
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בשמש ללא תשלום .הערכות מיועדות לילדים בגן חובה (גיל 5
ומעלה) ,ומכילות חוברות צביעה לכל ילדי הגן ,מדבקות "חכם
בשמש" ,כרזות ועלונים להורים .כל הערכות הופקו במיוחד
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באגודה למלחמה בסרטן הודות לתרומות הציבור וללא כל מימון
מתקציב של משרד ממשלתי כלשהו.
בנוסף הופקה חוברת הפעלה חדשה לכיתות א' ,ב'' :כולנו חכמים
בשמש' אשר זכתה לביקוש מדהים :כ 10,000-חוברות חולקו השנה.

יום המודעות לסרטן הערמונית
להעלות את המודעות להפחתת הסיכון לחלות בסרטן הערמונית.
שני צילם סרטון במיוחד עבור האגודה ,בו הוא מדגים את אחד
המתכונים הפשוטים והטעימים לצריכת עגבניות מבושלות :פסטה
עם עגבניות ופלפל חריף שניתן להכין ב 10-דקות .הסרטון קודם
בדיגיטל וזכה לכ 70,000-צפיות.

ב 15-בספטמבר מצוין בישראל ובעולם יום המודעות הבינלאומי למאבק
בסרטן הערמונית .לקראת יום זה מפרסמת האגודה למלחמה בסרטן
את הנתונים המעודכנים ,מהם עולה כי סרטן הערמונית הוא הסרטן
השכיח ביותר בגברים בישראל; הראשון בשכיחותו בקרב יהודים
(ואחרים) והשני בשכיחותו ,אחרי סרטן הריאה ,בגברים ערבים.
מהנתונים עולה כי בשנים  2017-2007נצפתה מגמת ירידה
מובהקת בהיארעות סרטן הערמונית 2,256 .חולים אובחנו עם סרטן
חודרני של הערמונית ב .2017-שיעור ההישרדות מהמחלה עומד
על כ .97%-שיא התחלואה בגיל  .74-70פחות מ 1%-מהמקרים
מאובחנים מתחת לגיל  .50ישראל נמצאת במקום ה 36-בעולם
בתחלואה ובמקום ה 90-בתמותה.

שיתוף פעולה עם השף אייל שני –
מבשלים עגבניות
לאור המחקרים האחרונים בתחום הפחתת הסיכון לחלות בסרטן
הערמונית ,התפרסם מחקר חדש המצביע על כך שצריכה גבוהה
של עגבניות מבושלות עשויה להפחית את הסיכון לסרטן ערמונית
בכ .28%-בתוך כך ,התגייס השף אייל שני ,בהתנדבות מלאה ,כדי

חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  2020נפתח חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק
בסרטן השד ,אשר מצוין בישראל ובעולם .לרגל חודש המודעות
פירסמו משרד הבריאות בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן את
הנתונים המעודכנים.
מנתוני רישום הלאומי לסרטן של משרד הבריאות עולה כי כיום חיות
בישראל  23,583נשים שאובחנו עם סרטן השד בשנים 2013-2017
ושהחלימו או שעדיין מתמודדות עם המחלה ,מהן  20,825שאובחנו
עם מחלה חודרנית ו 2,758-נשים שאובחנו עם מחלה ממוקדת.
בשנת  2017אובחנו  5,279חולות חדשות עם גידול בשד4,649 :
( )88%אובחנו עם גידול חודרני ו )12%( 630-עם גידול ממוקד.

עיקרי הממצאים בדוח:
•	 עיקר התחלואה  -הן בסרטן חודרני והן בסרטן ממוקד של השד
 היא בנשים מעל גיל 50•	 בקרב הנשים הערביות בישראל נצפתה עלייה מובהקת בשיעור
המקרים החדשים שאובחנו במשך כל התקופה ,בקצב של 1.7%
בשנה.
•	 ממשיכה מגמת העלייה בתחום האבחון המוקדם –  66%מהנשים
אובחנו בשלב מוקדם לעומת  64%שאובחנו עם מחלה בשלב
מוקדם בשנת .2016
•	 שיעורי ההישרדות עולים 90% :ביהודיות  84%בערביות.
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'להאיר בוורוד'

סטיקר "טיפה" ויראלית לנייד

ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן הואר גם השנה בניין המרגנית
במחנה רבין (הקריה) בתל אביב בוורוד ,במטרה להעלות את
המודעות לחשיבות הבדיקה למניעת סרטן השד ,זאת במסגרת
שיתוף הפעולה המסורתי בין קבוצת החברות אסתי לאודר ישראל
והאגודה למלחמה בסרטן .בכך ,ניתן האות לפתיחת חודש המודעות
לסרטן השד בישראל.

לראשונה הופק סטיקר תזכורת להעברה בהודעות בטלפון נייד
שנועד לשמש כתזכורת לנשים לגלות ערנות לכל שינוי בשד לפנות
לרופא ולברר את טיבו.

קמפיין משותף לבית חולים איכילוב
והאגודה למלחמה בסרטן :הקדישי שעה בשנה
ותוכלי להציל את חייך!

הבניין בקריה הוא אחד מכ 200-אתרים ברחבי העולם שהוארו
במהלך החודש בתאורה ורודה ,בהם בניין האמפייר סטייט ומרכז
רוקפלר בניו יורק ,מגדל אייפל בפריז ,הסיטאדל במילנו ,בית
האופרה סידני באוסטרליה ,מגדל טוקיו ביפן ,טירת שונבורן ועוד.
מדובר בקמפיין עולמי המתקיים כבר  28שנה ביוזמת הגברת
אוולין ה .לאודר ז"ל ,שהייתה שותפה גם ביצירת הסרט הוורוד
המזוהה עם חודש המודעות לסרטן השד ועם הקמת קרן לחקר
סרטן השד .הסיסמה המלווה את הקמפיין השנה" :זה הזמן לסיים
עם סרטן השד".
כדי להעצים את האפקט ,רתמה האגודה ,באמצעות הסניפים
ברחבי הארץ ,למעלה מ 20-רשויות מקומיות ליוזמה ,והן האירו
בוורוד מבני ציבור מרכזיים במהלך חודש המודעות.

במטרה להעלות את המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של סרטן
השד בקרב ציבור הנשים ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
(איכילוב) והאגודה למלחמה בסרטן יצאו בקמפיין משותף.
הקמפיין התקיים במהלך חודש המודעות וכלל סרטון קצר הקורא
לנשים להקדיש שעה בשנה לטובת הגילוי המוקדם .הסרטון הוקרן
על המסכים בבית החולים והועלה ברשתות החברתיות
כמו כן נעשתה פנייה בנושא ל 300,000-חברי מועדון  BeWellשל
בית החולים ,עם הפניה לדף מידע של האגודה למלחמה בסרטן
בנושא אבחון מוקדם של סרטן השד והפחתת הסיכון לחלות
באמצעות אימוץ אורח חיים בריא.

חודש המודעות לסרטן הריאה
תוכנית הפיילוט לגילוי מוקדם של סרטן הריאה

לרגל חודש המודעות למאבק בסרטן הריאות שחל בנובמבר,
פרסמו משרד הבריאות בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן נתונים
חדשים מהם עולה כי סרטן הריאה הוא הסרטן השני בשכיחותו
בעולם המערבי ומהווה גורם עיקרי לתמותה מסרטן .בישראל
סרטן הריאה הוא סוג הסרטן הנפוץ ביותר בקרב גברים ערבים,
ובין הנפוצים ביותר גם בקרב גברים יהודים ,נשים יהודיות ונשים
ערביות ,הן מבחינת התחלואה והן מבחינת התמותה

מדובר על תוכנית באמצעות סריקת  ,CTבמינון קרינה נמוך לאנשים
מעשנים .האגודה למלחמה בסרטן סייעה בהתמקצעות בתחום
בארץ ,והיא בעד יישום תוכנית פיילוט מבוקרת לגילוי מוקדם של
סרטן הריאות ,הכוללת בקרת איכות ,כדי שעל פי התוצאות תגובש
החלטה מושכלת על יישום תוכנית לאומית כלל ארצית.
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האגודה קיימה שני ימי עיון אונליין בנושא סרטן הריאה במהלך
החודש :יום עיון של המרכז הרפואי בני ציון והאגודה למלחמה בסרטן
ויום עיון בשפה הערבית.

בתחילת  2020אישר משרד הבריאות לקיים פיילוט בשיתוף קופות
החולים לגילוי מוקדם של סרטן הריאה ,אך עם פרוץ מגפת הקורונה
טרם הוחל בביצועה.

יום הסרטן הבינלאומי של
ארגון הסרטן הבינלאומי ( )UICC
לקראת יום הסרטן הבינלאומי ,המצוין מדי שנה ברחבי העולם
על ידי ארגון הסרטן הבינלאומי (  )UICCב 4-בפברואר ,פרסמו
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות את הנתונים המעודכנים
ביותר על מחלת הסרטן.
מנתוני הרישום הלאומי לסרטן של משרד הבריאות עולה כי בישראל
אובחנו בשנת  2018כ 31,000-חולי סרטן ,מהם כ 27,000-עם סרטן
חודרני .בגברים הייתה האבחנה השכיחה ביותר סרטן הערמונית
(יהודים/אחרים) וסרטן הריאה (ערבים) .בנשים (יהודיות/אחרות
וערביות) היה סרטן השד השכיח ביותר.
לקראת הפעילות הופקו שני סרטי הסברה:
מהו סרטן? – סרט בהשתתפות חוקרים ורופאים מהבכירים
בתחומם בארץ ,המציג בפני התלמידים מושגי יסוד לגבי מחלת
הסרטן .בסרט השתתפו :ד"ר ברק רוטבלט ,פרופ' חוסאם חייאק,
פרופ' איתן פרידמן ,ד"ר רביד שטראוסמן פרופ' משה אלקבץ,
ד"ר יעקוב חנא ,פרופ' רונית סצי פאיינרו ,פרופ' כרמית לוי ,וד"ר עידן כהן.

פעילות האגודה לתלמידים
לרגל יום הסרטן הבינלאומי
לרגל יום הסרטן הבינלאומי קיימה האגודה למלחמה בסרטן פעילות
ארצית לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ,בשיתוף פעולה עם
אשכולות הפיס ,על מנת להעלות מודעות ולעודד את בני הנוער
לאמץ אורח חיים בריא המפחית את הסיכון לחלות בסרטן ולהימנע
מגורמי סיכון .את הפעילות ריכזה דנה פרוסט ,מקדמת הבריאות
של האגודה.
במסגרת הפעילות ,שהשנה בשל מגפת הקורונה התקיימה באופן
מקוון (זום) ,למדו התלמידים והמורים בערים השונות בארץ
על ' 12הכללים לחיים בריאים' (המבוססים על הקוד האירופי),
ועל הסטטיסטיקה המקומית והעולמית לגבי תחלואה ותמותה
מסרטן .בסך הכל התקיימו השנה  30מפגשים בהם לקחו חלק
כ 5,000-בני נוער.
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לטובת הגברת המעורבות והמודעות ולהרחבת מעגלי ההשפעה
על ידי השימוש ברשתות חברתיות הפונות לבני נוער ,הוחלט כי
האגודה למלחמה בסרטן תפתח ערוץ טיק טוק החל מ.2021-
לשם התחלת הפעילות נעשו שני צעדים עיקריים:
1 .1גיוס אושיית טיק טוק מובילה,
יובל מידן ,אשר הסרטון
שהעלתה זכה למיליוני
צפיות והתייחסויות ברחבי
העולם.
2 .2רתימת בני הנוער במסגרת
הפעילות עם אשכולות
הפיס לטובת יצירת תוכן
איכותי המלווה במסרים
של האגודה והמדבר בשפה
של הצעירים עבור היישום.

ספורט ואורח חיים בריא  -שבעה ספורטאים מהמובילים בארץ
והמוכרים לבני הנוער ,השתתפו בצילומי סרט בו הם מספרים
על דרכם לשמירה על אורח חיים בריא תוך כדי העיסוק בספורט
תחרותי.

קמפיין רדיו וסרט דיגיטלי חדש – מקטינים
האגודה הפיקה השנה קמפיין חדש – "מקטינים"  -המיועד לרדיו ולמדיה
הדיגיטלית .התשדיר הופק על ידי גיתם  BBDOבהתנדבות מלאה.
הקמפיין מזכיר כי שינויים באורח החיים ,כמו הליכה מרובה ,שימוש
במדרגות במקום במעלית והחלפת מזונות מטוגנים בירקות – יכולים
להקטין את הסיכון לחלות בסרטן ב.50%-
את התשדיר מקריין בהתנדבות יפתח חוצב .התשדיר ,שתורגם גם
לערבית ושודר ברדיו בערבית ,מלווה בסרט קצר שעלה ברשתות
החברתיות.

האגודה למלחמה בסרטן מודה לכל המומחים והספורטאים
שהשתתפו בהתנדבות מלאה ,לטובת החינוך לבריאות
של בני הנוער.

האגודה מצטרפת לטיק טוק
 Tik Tokהוא יישום (אפליקציה) המשמש ליצירת קטעי וידאו קצרים
ושיתופם .נכון להיום היישום זוכה לפופולריות עצומה בקרב בני
הנוער והצעירים והפך לפלטפורמת הסרטונים הקצרים המובילה
בכל העולם .נכון ל ,2021-ליישום יש יותר ממיליארד משתמשים
ברחבי העולם.
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הסרטונים זמינים באתר האגודה למלחמה בסרטן כשירות למטופלים
ולציבור הרחב.
את סדרת הסרטונים הוביל פרופ' גל מרקל ,מנהל מרכז דוידוף
לסרטן בבילינסון ,וסגן מנהל המרכז הרפואי רבין.
בסרטונים השתתפו בהתנדבות :פרופ' גל מרקל ,פרופ' מיכל לוטם,
ד"ר מיה גוטפריד ,ד"ר רוית גבע ,פרופ' גיל בר סלע ,ד"ר מיכל בסר,
פרופ' יעקב שכטר ,פרופ' אהרון פופובצר ,ד"ר יאיר בר ,ד"ר דניאל קייזמן,
ד"ר גלעד ויינר ,פרופ' עידו וולף,
ד"ר קרן רובינוב ,פרופ' אירית בן אהרון,
ד"ר אילה הוברט ,ד"ר אביבית פאר,
ד"ר רוני שפירא ,יעל שטיינברג.
לצפיה בסרטון:

האגודה למלחמה בסרטן משיקה סדרת סרטוני
הסברה בנושא אימונותרפיה

https://youtu.be/cBqoVlKZWsQ

הטיפול האימונותרפי קיבל בשנים האחרונות תאוצה ונמצא היום
בחזית הטיפול במחלת הסרטן .באגודה למלחמה בסרטן הבינו כי קיים
צורך ממשי להנגיש לציבור המטופלים ובני משפחותיהם מושגי יסוד
בסיסיים של הטיפול .לשם כך הוחלט לצלם סדרה של  18סרטונים
בהם מסבירים בכירי הרופאים מתחומים שונים באונקולוגיה מושגים
שונים מתחום הטיפול האימונותרפי ,בצורה פשוטה וברורה לכולם.
הסרטונים הופקו באדיבות חברת התרופות .MSD
סדרת הסרטונים מתמקדת במונחים הנשאלים ביותר ברשת ועל
פי דיווחים של האונקולוגים ,ועוסקת במהו טיפול אימונותרפי,
מערכת החיסון ,סוגי הטיפולים האימונותרפיים השונים ,שילוב
בין טיפולי קרינה ,כימותרפיה ואימונותרפיה ,תופעות הלוואי ועוד.

האגודה למלחמה בסרטן מודה לכל המומחים שהשתתפו
בסרטונים בהתנדבות מלאה ,לטובת ציבור המטופלים
ובני משפחותיהם

שבוע המודעות לסרטן צוואר הרחם
לרגל שבוע המודעות משרד הבריאות בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן פרסמו נתונים מעודכנים על
התחלואה והתמותה מסרטן צוואר הרחם בישראל.
מהנתונים עולה כי שיעור הנשים בגיל  54-35אשר
ביצעו בדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם בשלוש השנים
האחרונות עומד על  51.5%בלבד ,כך על פי נתוני התוכנית
הלאומית למדדי איכות ברפואת הקהילה לשנים 2018-
 2016שפורסמו לאחרונה.
למרות שהבדיקה בסל ,שיעור הנבדקות נמוך במיוחד בקרב נשים
ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.

פעילות האגודה למלחמה בסרטן בשבוע סרטן
צוואר הרחם

זיהום בזנים מסוימים של נגיף הפפילומה האנושי ( )HPVהוא גורם
סיכון להתפתחות המחלה .גורמי סיכון מוכרים נוספים הם עישון
וזיהום בנגיף האיידס.

האגודה קיימה מפגש אונליין בנושא סרטן צוואר הרחם ,העלתה לאתר
האגודה מידע עדכני על החיסונים נגד נגיף הפפילומה ופרסמה ברשתות
החברתיות את קמפיין "פפילומה זה רק נשמע חמוד" לעידוד ההתחסנות.
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חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן המעי הגס והחלחולת
האגודה למלחמה בסרטן ציינה את חודש המודעות הבינלאומי
לקידום המאבק בסרטן המעי הגס והחלחולת המצוין בישראל
ובעולם בחודש מארס .לרגל חודש המודעות ,פרסמו משרד הבריאות
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן את הנתונים המעודכנים ביותר
של סרטן המעי הגס בישראל .זהו הסרטן השני בשכיחותו בישראל
בכלל האוכלוסייה .בזכות התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס והגברת המודעות לחשיבות הגילוי ,שיעור החולים
שאובחנו בשלב מחלה מוקדם בשנת  2018כמעט כפול ()39.1%
משיעור המאובחנים בשלב מוקדם בשנת .)19.1%( 2000

"תירוצים"  -קמפיין חדש של האגודה
לרגל חודש המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת הפיקה
האגודה למלחמה בסרטן תשדיר רדיו וכן סרט המיועד להפצה
בערוצי הדיגיטל" :תירוצים".
הקמפיין מעודד ביצוע בדיקות סריקה של אבחון מוקדם לסרטן
המעי הגס ,והופק בהתנדבות על ידי חברת הפרסום גיתם .BBDO
בתשדיר נשמעים תירוצים שונים של אנשים שאינם רוצים לבצע
את הבדיקה ,ובהמשך קריאה לנשים וגברים מגיל  50לבצע בדיקת
דם סמוי בצואה פעם בשנה ,כדי למנוע התפתחות של סרטן המעי
הגס או לגלות אותו בשלב מוקדם .אם התוצאה חיובית התשדיר
מזכיר כי חייבים להמשיך את הבירור בהתאם להמלצת הרופא.
בנוסף הופקה מודעה לעיתונות עם אותם המסרים.
במהלך חודש מארס ,חודש המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת,
קיימה האגודה למלחמה בסרטן יום עיון אונליין לחולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם.

לצפיה ביום העיוןhttps://www.youtube.com/watch?v=3wVlMHACq2U :

תסמונת לינץ'
באוקטובר  2020הנחה משרד הבריאות לבצע בדיקה לנוכחות
תסמונת לינץ' ,בכל מי שנותח בשל ממאירות המעי הגס או הרחם
והינו מתחת לגיל  .70בכך קיבל משרד הבריאות את עמדת האיגודים
המקצועיים והאגודה למלחמה בסרטן והנחה לבדוק את הימצאות
התסמונת בכל מנותח בש2ל ממאירות במעי או ברחם מתחת לגיל .70
מטופלים אשר יימצאו חשודים להימצאות תסמונת לינץ' יתבקשו
להשלים את הבירור הגנטי .לבדיקה לנוכחות תסמונת לינץ' במטופל
עם ממאירות חשיבות עצומה .האבחון מאפשר מעקב מתאים אחר
המטופל ובני משפחתו ומניעת תחלואה ומוות מסרטן ,טיפול מיטבי
וטיפול רפואי מותאם.

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

חברות הייטק ,עיריות ומועצות מקומיות ואזוריות ברחבי הארץ.
מקדמת הבריאות של האגודה היא דנה פרוסט.
השנה בשל התפרצות מגפת הקרונה ,הרצאות ההסברה של
האגודה הוקפאו במהלך החודשים מארס ,אפריל ומאי.
בתחילת יוני חודשו הרצאות ההסברה במוסדות החינוך תוך שמירה
על כללי ההיגיינה והריחוק של משרד החינוך .ההרצאות התקיימו
גם במהלך יולי במסגרת בית הספר של החופש הגדול.
כ 175,000-ילדי גנים ,קיבלו ערכת ׳חכם בשמש׳® (חוברות צביעה,
מדבקות ,עלונים להורים) של האגודה למלחמה בסרטן.
ּש ֶמׁש'.
הופקה חוברת הפעלה חדשה לכיתות א' ,ב'ּ :כֻ ָּלנּו ֲח ָכ ִמים ַּב ֶ ׁ

במסגרת פעילות האגודה להעלאת המודעות לאורח חיים בריא,
מדריכי הסברה מטעם האגודה למלחמה בסרטן פעלו במוסדות
חינוך ,בארגונים ובחברות שונות ,במטרה להעלות את המודעות
הציבורית לחשיבות קיום אורח חיים בריא העשוי להפחית את
הסיכון לחלות בסרטן – הכולל הימנעות מעישון ,שמירה על משקל
גוף תקין ,תזונה נכונה ,התנהגות 'חכמה בשמש'® ,צמצום צריכת
אלכוהול וקיום פעילות גופנית סדירה .בין הארגונים והמוסדות
שבהם הועברו ההרצאות :משרדי ממשלה ,שירות בתי הסוהר,
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הביקוש היה מדהים :כ 10,000-חוברות חולקו מאז מארס .2020
בתחילת שנת הלימודים ,חודשו ההרצאות במתכונת מקוונת.
במשך השנה מתקיימים ימי הדרכה מרוכזים בפריסה ארצית
למדריכי ההסברה של האגודה.
מצגות ההסברה מתעדכנות בקביעות ,ובהתאם לצורך מתורגמות
גם לשפות השונות.

הרצאות בנושא הפחתת הסיכון
לחלות בסרטן השד

את ההרצאות בחברה היהודית העבירו חני פיליפ ודנה פרוסט,
ואת ההרצאות בחברה הערבית שורוק מגדאלי ,ליאלי אבו הילגא
ופאתן ג'אטס.
ההרצאות זכו להדים חיוביים ביותר.
הוכן דף נחיתה דיגיטלי בנושא מניעת סרטן שד ואבחונו המוקדם.
דף הנחיתה הועבר לארגונים ומוסדות שונים לצורך הסברה
לעובדי הארגון.

במשך השנה מתקיימות הרצאות בנושא 'מודעות לבריאות השד
 הפחתת הסיכון לחלות בסרטן השד' שמועברות על ידי אחיותמתאמות הטיפול בסרטן השד .ההרצאות מלוות בסיפור אישי של
מתנדבות 'יד להחלמה'® .במקום ההרצאה מוצב דוכן הסברה של
האגודה שמאויש על ידי מתנדבים מקומיים.
השנה בשל מגפת הקורונה ,התקיימה פעילות הסברה בצורה
מקוונת ברחבי הארץ.
בשיתוף פעולה עם מחלקת שיקום ומחלקת סניפים התקיימו
ברחבי הארץ למעלה מ 100-הרצאות מקוונות בנושא מניעה
ואבחון מוקדם של סרטן השד ,בנוסף היו גם הרצאות בנושא
כללים לחיים בריאים

מערך המידע
מוקד 'טלמידע'

®

מוקד טלפוני המופעל בעזרת  25מתנדבים ,בראשותה של נורית צין,
המשמש כמוקד הטלפוני האמין ,המקיף והעדכני ביותר בנושא מחלות
הסרטן בישראל ,דרכי המניעה ,האבחון המוקדם ,הטיפול והשיקום
ועוד .את המידע ניתן לקבל גם בשפות ערבית ,רוסית ואנגלית.

מפגשי מתנדבים בזום

בספטמבר  2020התקיים מפגש בזום (אונליין) של מתנדבי
ה'טלמידע'® בנושא 'הקש בדלת אונליין' .את המשתתפים בירכו מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,משה בר-חיים ,ומנהלת מחלקת הסברה,
מידע וקידום בריאות ,מירב דמארי .המתנדבים קיבלו מידע על המבצע,
צפו בסרטונים שהוכנו לקראת המבצע והתבקשו לסייע להצלחת
ההתרמה באמצעות שיתוף ברשתות חברתיות והעברת קישורים.
בפברואר  2021התקיים מפגש אונליין בנושא יום הסרטן הבינלאומי.
משה בר-חיים ומירב דמארי בירכו את המתנדבים הוותיקים והתעניינו
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השירות מיועד לסיוע במימוש זכאויות במערכת הבריאות .צוות
המוקד מספק מידע וסיוע בנושאים כגון מימוש זכאויות מתוקף
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,סל השירותים של הקופות ,הביטוחים
המשלימים (שב״ן) ובתי החולים ,בדיקה והכוונה בנושא אישורי
תרופות ,החזרים כספיים ועוד .שירות זה ,הניתן ללא תשלום,
מיועד לכל חולי הסרטן בישראל ופועל במסגרת מרכז המידע של
האגודה למלחמה בסרטן.

הנדון :מכתב
תודה לגב' נורית צין
לצערי אובחנתי
כחולה סרטן .התקשרתי
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ומכילה עבור
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עם מנהלת מחלקת הס
בר
ה,
ג
ב'
מי
רב
ד
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מתנדבת מזה  38שני
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לם
מ
ער
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מאוד ,ואין זה
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מכתב תודה לג'סיקה ברסלר:
ך .קיבלנו את שני
הודות לך על עזרת
אין לנו מילים כדי ל
שרד הבריאות כדי
מישי פנו אליי ממ
טפסי  .17ביום ח
עזרתך ,הכל בזכות
ה
אצלנו .הכל בזכות
לברר שהכל בסדר
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הפנייה שאת עשית
מצאתי אוזן קשבת,
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עבודתך הקדושה.
ויות של בני הצעיר.
ח לא לוותר על הזכ
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מ
תודה מאה פעמים.
תודה,

עדכון חומרי הסברה
חומרי ההסברה של האגודה מתעדכנים כל העת ,גם בשנה זו.
את מגוון חומרי ההסברה ניתן למצוא חוברת 'קטלוג הפרסומים',
והוא כולל חוברות על מחלות הסרטן השונות ,הטיפולים ,תופעות
הלוואי ,גילוי מוקדם והפחתת הסיכון ועוד.
ניתן למצוא חומרי הסברה גם בערבית וברוסית ,וכן לעיין בהם
באתר האגודה בשפות אלה.
השנה הופקה חוברת חדשה' :פעילויות האגודה למלחמה בסרטן
למען חולים ומחלימים'.
עדכון חומרי ההסברה באחריות שרון ויסברג.

מרכז המידע
את מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן מאיישות מידעניות,
המטפלות בפניות של חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ,בנושאים
רבים ומורכבים ,בהם הכוונה בנושא אישורי תרופות וטכנולוגיות אל מול
סל הבריאות הממלכתי ,קשר עם משרד הבריאות וקופות החולים ,סיוע
והכוונה לגורמים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים ,חיפושי מידע מתקדמים
במאגרים בינלאומיים ,וניהול פורומים באתר האגודה ,בנושא מחלות
סרטן ומניעה ,הנענים על ידי מיטב המומחים המובילים בתחומם.
כמו כן ,מרכז המידע מנהל מאגר מעודכן של מחקרים קליניים
המתקיימים בישראל בנושא מחלות הסרטן ,כמו גם רשימת מומחים
בתחומים שונים לצורך חוות דעת נוספת ,ומסייע בעדכון חומרי
ההסברה של האגודה ועוד.

מוקד סיוע לחולים אונקולוגים במימוש
זכאויות במערכת הבריאות
שירות ארצי שהוקם בשנת  2017לכל חולי הסרטן ,בהובלתה
של מירב דמארי ,מנהלת מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות.
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מחלקת דיגיטל
הסרטן ועוד .הפורומים נענים על ידי מיטב המומחים בארץ ,שנרתמו
לטובת הנושא בהתנדבות ובמחויבות גדולה.

האגודה למלחמה בסרטן רואה חשיבות רבה בצעידה קדימה ובמתן
מענה נרחב וקידום מסרי האגודה באמצעים הדיגיטליים השונים.
לכן הרחבנו את הפעילות של האגודה בדיגיטל ,שהפכה למחלקה
בפני עצמה ונותנת שירותים לכל מחלקות האגודה .המחלקה
לקחה חלק פעיל במבצע ׳הקש בדלת׳ אונליין וממשיכה להוביל
את הנוכחות של האגודה במרחב האינטרנטי וברשתות החברתיות
ולהגדיל את חשיפת הפעילות של האגודה לציבור.
מנהל מחלקת דיגיטל הוא זיו דוכן.

השנה אף פתחנו דפי אינטרנט ייחודיים לפעילויות האגודה ,לשימוש
ב׳הקש בדלת׳® אונליין ,אבחון ומניעה של סרטן השד ,רישום
לאירועים ,הזמנת הרצאות לסדנאות ושדרוג טפסים במחלקת
שיקום ורווחה ,פרויקט עוטפים בחום את חולי הסרטן ועוד.
האתר מונגש גם בשפות ערבית ,אנגלית ורוסית.

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

נכסים דיגיטליים של האגודה
אתר האינטרנטwww.cancer.org.il :

בעמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן מתקיימת פעילות
ענפה ,עם מעל  71,000אוהדים .העמוד משמש במה למסרי האגודה
בנושא מניעת סרטן ואורח חיים בריא ,קידום אירועי האגודה ,מתן
מידע ומענה על שאלות הגולשים.

אתר האינטרנט של האגודה מתעדכן מדי יום ומעניק לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם מידע נרחב ומהימן בכל הנוגע
למחלות הסרטן השונות ,לדרכי הטיפול והשיקום ולשמירה על
איכות חיים בזמן המחלה ולאחריה .האתר מספק לציבור הרחב
מידע על הדרכים להפחתת הסיכון לחלות בסרטן ולשמירה על
אורח חיים בריא ,וכן מידע על דרכים לאבחון מוקדם.

עמוד האגודה בYouTube-

התווספו מעל  100סרטונים חדשים ,סך כל הצפיות השנה עומד
על כ 5-מיליון צפיות.

באתר יש מערך של  22פורומים מקצועיים מקוונים לקהל הרחב
בנושאים שונים ,כגון מחלות סרטן ,מניעה ,זכויות ושירותים לחולי

עמוד האגודה באינסטגרם:
Israel_Cancer_Association

בעמוד האינסטגרם של האגודה מועלים טקסטים בשילוב סרטונים
ותמונות ,שמטרתם לחשוף את קהל המשתמשים הצעיר באפליקציה
לפעילותה הענפה של האגודה ולמסריה המתמקדים באורח חיים
בריא ,׳התנהגות חכמה בשמש׳® ,מניעת עישון ועוד.

עמוד האגודה בטיקטוק
האגודה משיקה עמוד חדש בטיקטוק בשיתוף פעולה עם ״טיקטוק
ישראל״ במטרה להעביר מסרים בצורה ממוקדת לבני הנוער
ולציבור הרחב.
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פיתוחים נוספים
•דף תרומה חדש לאגודה עם דגש על חוויית משתמש של התורם
וכולל אפשרויות סליקה רבות לנוחות מרבית של התורמים ,בהן
כרטיסי אשראי ,ארנקים דיגיטליים ,פייפאל ועוד.
•אתר סחר חדש למכירת משלוחי מנות ,רישום לאירועים ועוד.
האתר יושק בקרוב.
•התחלת אפיון לאתר חדש לאגודה למלחמה בסרטן שיותאם
לצרכים הדיגיטליים העדכניים ביותר עם דגש על חוויית
משתמש טובה.

לוח שנה עברי-לועזי

מתן שירות למחלקות האגודה השונות

פלטפורמה נוספת לחשיפת תכני האגודה וגיוס תרומות ,עם
כ 12,000-כניסות לחודשhttp://calendar.cancer.org.il/ :

מעורבות במבצע ׳הקש בדלת׳® אונליין ,שליחת ניוזלטרים ממוקדים
לקהלים שונים ,סיוע בקיום ימי עיון אונליין ,דיגיטציה בסניפים ועוד.

98

שיתופי פעולה

שיתופי פעולה
מכירת משלוח מנות בחג הפורים
במארס  ,2020לקראת חג הפורים ,התקיים פרויקט מכירת משלוחי מנות,
כתרומה לפעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן .המארזים נמכרו
למגוון חברות במשק הישראלי ,בתי ספר וגני ילדים.

שת"פ עם הזמרים רותם כהן ורוני דלומי לקראת
'הקש בדלת'® אונליין
רותם כהן ורוני דלומי חברו לאגודה למלחמה בסרטן והקליטו בהתנדבות את
השיר "תוכניות לחיים" שנכתב במיוחד עבור המבצע ה 60-של 'הקש בדלת'
וליווה את המבצע בדיגיטל .השיר "תוכניות לחיים" נכתב ע"י צליל קליפי,
נאור דורני וערן קאשי ,ללחן של קליפי וקאשי .רותם כהן היה הראשון להתגייס
לטובת הפרויקט והציע לפנות אל רוני דלומי במטרה להפוך את היוזמה
לפרויקט משותף.
השיר הוקלט בליווי אלה שפירא ושי דל ,שני ילדים חולי סרטן.

ספר החיים
בשנת  2020הונצחו בספר החיים של האגודה למלחמה בסרטן שירלי גיטר ז"ל,
יוני מילשטיין ז"ל וסשקה (שרה) קצמן .ההנצחה המקורית והערכית נחקקת
למשמרת בספר שבאגודה למלחמה בסרטן ,ומקנה למשפחה תעודה מיוחדת.
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שיקום ורווחה
מחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן יוזמת ומפעילה תוכניות מגוונות לשיקום ותמיכה בחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם.
את מחלקת שיקום ורווחה מנהלת עו"ס אורית שפירא.

סדנאות ,פעילויות ושירותים לרווחתם של חולי סרטן ומחלימים
׳להיראות טוב – להרגיש טוב יותר׳
ע״ש ד״ר פרנסין רובינסון

האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם החברות אלקליל בע״מ,
איל מקיאג׳ ,ירין שחף ולוריאל ישראל  -לה רוש פוזה ,אשר
מספקות בהתנדבות הדרכות טיפוח ואיפור בסניפים על ידי
מאפרות החברה.

®

פרויקט ׳להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר׳® ,אותו יזמה וניהלה
בהתנדבות ד״ר פרנסין רובינסון ז״ל הינו חלק מפרויקט בינלאומי
בשם :׳ Look good Feel better׳® שנוסד בארה״ב.

מרכזת את הפרויקט :סילויה אלשוילי.
גם בשנת  2020המשכנו לתרום פאות לחולות סרטן ,תוך שמירה
על הנחיות משרד הבריאות .יצרנו נוהל חדש המתאים למגבלות
הקורונה למען המטופלות .מטופלת המעוניינת לקבל פאה
מהאגודה למלחמה בסרטן מתבקשת להצטלם ולשלוח את
התמונות למתאמת הפאות .בהמשך היא מקבלת צילום של פאה
שיכולה להתאים לה ,מתאמת מועד נוח ובאה לקחת את הפאה
שהותאמה לה.

במסגרת הפרויקט זוכים חולי סרטן לטיפול של קוסמטיקאיות,
פאניות ,מאפרים וספרים המגיעים בהתנדבות למכונים
האונקולוגיים ,למחלקות אשפוז-יום במרכזים הרפואיים,
לסניפי האגודה למלחמה בסרטן ,וכן בקהילה ובמסגרת השירות
הפליאטיבי הביתי (הוספיס-בית) של האגודה למלחמה בסרטן.
את הפרויקט מובילים בהתנדבות  60אנשי מקצוע מתחום היופי
והטיפוח ,ובכל שנה משתתפים בו מעל  4,000נשים וגברים
מרחבי הארץ .השירות פועל כיום ברוב המרכזים רפואיים ברחבי
הארץ ובקהילה.

למרות הקושי הברור במתן פאה בדרך זו ,הרוב הגדול של
המטופלות היו מרוצות ואף קיבלנו מכתבי תודה מרגשים מאוד.
מתן פאות ממשיך להתקיים גם באמצעות סניפים של האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,ירושלים וחיפה .כל שבוע נמסרו
 20-15פאות לנשים חולות סרטן בכל הגילים.

מטרת הפרויקט להעניק למטופלות המתמודדות עם מחלת
הסרטן ,טיפולי יופי אשר ישפרו את הרגשתן ,יסייעו להן
להתמודד עם תופעות לוואי של הטיפול כדוגמת יובש בעור,
חיוורון ונשירת שיער ,וינעימו את זמנן בהיותן במכון ,תוך קבלת
טיפול מפנק ומרגיע.

מכתבי תודה:

בתום כל מפגש מקבלת המטופלת חבילת שי עם מוצר קוסמטי
וחוברת הדרכה בנושאי היגיינה ,טיפוח ואסתטיקה למתמודדים
עם מחלת הסרטן.

סילויה שלום,
דם כל היא מאוד התרגשה
הפאה לשכנתי ,בת  .74קו
מסרתי את
על פניה .שמחה לדעת
ולאגודה ,חיוך גדול עלה
והודתה לך
עוסקים בדברים כאלו.
שיש אנשים ש
פולים מעט יותר רגועה.
שהיא מתחילה את הטי
אני בטוח
והיא תרצה לדבר איתך
את מספר הטלפון שלך
העברתי לה
ולהודות לך אישית.

לאורך השנה ,בנוסף לטיפול האישי ,מתקיימות כ 20-סדנאות
לילדים שחלו בסרטן ,לאימהות של ילדים שחלו בסרטן ולנשים
שחלו במחלת הסרטן ,בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי
הארץ ובמסגרת המחלקות האונקולוגיות במרכזים הרפואיים
השונים .כמו כן ,מתקיימים מפגשים של מתנדבי הפרויקט לצורך
גיבוש ,העצמה ,הנחיות מקצועיות ואתיות.
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חדרי טיפוח והשאלת פאות בסיוע האגודה למלחמה בסרטן

29.9.20

מרכזים למתן פאות ,ללא עלות ,פועלים במסגרת פרויקט ׳להיראות
טוב ,להרגיש טוב יותר׳ בבית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
ובסניפי האגודה למלחמה בסרטן בדימונה ,בחיפה ,בירושלים,
בכרמיאל ובמגדל העמק .כל מטופלת אונקולוגית יכולה לקבל
פאה ו/או סידור הפאה ללא עלות ,ללא צורך בפיקדון וללא כל
תנאי אחר.
בעקבות מבצע ארצי לאיסוף פאות משומשות של האגודה למלחמה בסרטן
עבור חולות סרטן קיים מאגר פאות שנתרמו ,טופלו וסודרו על
ידי פאניות מתנדבות ,בשיתוף רבקה זהבי פאות .בנוסף ,קיימת
מספרה במטה האגודה ,בה נפגשות המטופלות עם הפאנית
המתנדבת מחברת רבקה זהבי פאות.

אגודה למלחמה בסרטן
לכבוד :ה
מכתב הערכה לפועלכם
הנדון:
רת של קורונה ,אובחנתי
שיים ,בתקופה כה מאתג
לפני כחוד
הול מסע ההחלמה שלי,
סרטן מפושט .כחלק מני
כחולה ב
ידע רב ,בהיר וממוקד,
תר האגודה ומצאתי שם
לא
פניתי
בעל פה ו״עשה לי סדר״
היר לי על מה שנמסר לי
הב
ו
יף
וס
שה
חלתיים של גילוי המחלה.
בבלבול ובהלם ההת
הנו סף שא תם נו תנ ים
וני לש בח את הש יר ות
בנ וס ף ,ב רצ
תשלום ,זאת באמצעות
נשים חולות סרטן ,ללא
– פאות ל
יה המקסימה והמסורה.
סילו
שני כי התחלתי טיפולים
לסילויה לקראת הסגר ה
תי
שר
התק
נשירת השיער תוך כדי
ים והייתי במתח לקראת
אונקולוגי
בין הערים ולחפש עבורי
תי שאהיה מנועה מלנוע
הסגר .חשש
ולהתאים פאה במקום,
הקורונה לא ניתן להגיע
פאה .עקב
בחפץ לב ביקשה תמונה
ולאסוף את הפאה .סילויה
ניתן לבוא
ום האיסוף אף בישרה לי
מה לי פאה שאאסוף .בי
אי
שלי והת
בעי ודומה לשיער שלי.
לפאה שיש בה שיער ט
ש״שידרגה״
זיר את הפאה כשאחלים,
רה לי שאני מוזמנת להח
סילויה אמ
פשוט ,ללא בירוקרטיה
לת זמן ,וכל זאת בהליך
ללא הגב
שוב עבורי ,ללא תשלום.
תנאים כלשהם ומה שח
או
מסובכת
תר .ז הו פ רוי קט מ בו רך
אה מ וכ נה ו אני רגו עה יו
וכ עת הפ
הוצאה כספית נמדדת ואנו
במיוחד בימים אלו שכל
ומעצים,
בלים בתנועה עקב הסגר.
מוג
גר ,מעלה חרדות ומציב
ות ועוד בימי קורונה וס
ובכלל ,לחל
תר בפנינו ,חולי הסרטן.
אתגרים רבים יו
לח מה ב סר טן וה עו בד ים
תם אי תנו – ה אגו דה למ
ט וב שא
שאמשיך ואיעזר במידע
דוגמת סילויה ,אין ספק
המסורים כ
הטובים שאתם נותנים.
ובשירותים

16.11.2020

לכבוד :האגודה למלח
מה בסרטן ,מח׳ שיקום
הבת שלי
קיבלה ממכם פאה עבו
רי.
אני
רו
צה
ל
ציין
שלכם,
שהעזרה
הסבלנות וההתייחסות
ר
אוי
ים
ל
שב
ח.
זה
לא
מובן מאילו
לתת מספר
טלפון אישי ולעזור כך.
כל הכבוד לכם,
תודה ,בריאות ושמחה.

(השמות שמורים באגודה למלחמה בסרטן)
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מנהלת מחלקת שיקום ורווחה של האגודה ,בסיוע רינה דיכל,
אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה
וליויה כסלו ,האחות ראשית של האגודה למלחמה בסרטן.
רכזת הפרויקט :סילויה אלשוילי.
הסמכות המקצועית בפרויקט זה המייעצת בנושא לאגודה
בהתנדבות ,היא פרופ׳ נעמה קונסטנטיני ,מומחית ברפואת
משפחה ורופאת ספורט ,מנהלת המרכז לרפואת ספורט ,המרכז
הרפואי שערי צדק.

®

פרויקט ׳צעדים לאיכות חיים׳® פועל החל משנת  2007ברמה
הארצית ,ומטרתו לחשוף את האנשים שחלו בסרטן  -מבוגרים,
ילדים ומלוויהם ,ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית,
עידוד פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם ובנוסף הענקת
ייעוץ וליווי מקצועי לאלה שיבחרו להשתלב בפרויקט.
התוכנית כוללת מתן הדרכה קבוצתית על ידי אנשי מקצוע מתחום
הפיזיותרפיה .כל משתתף מקבל חוברת הסבר ,וממתח גומי על
מנת שיוכל לבצע את התרגילים גם בביתו.

סדנאות ׳מחלימים לחיים בריאים׳

הפרויקט מופעל ב 19-מרכזים רפואיים במערך האונקולוגי וההמטולוגי
של המרכזים הרפואיים ,ובחלקם גם במחלקות גניקואונקולוגיה
וקרינה .בתחילת שנת  2020התחילה התוכנית לפעול לראשונה
כפעילות מים המתבצעת בברכת מרכז השיקום ,במרכז הרפואי
ברזילי .בפעילות השתתפו עשרות מטופלים ,והיא זכתה לתגובות
נלהבות מצד המשתתפים והצוותים המטפלים גם יחד.

®

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 ,שמירה על
הבריאות אחרי 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 העובדות 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.

בתקופת קורונה יותר מתמיד עולה נושא הבטיחות גם בפרויקט
זה .למעט בתקופת הסגר הראשון ,הפעילות נמשכה כרגיל תוך
שמירה על הנחיות משרד הבריאות ,והשתתפו בה כ9,500-
מטופלים .החזרה לפעילות במסגרת הפרויקט מתבצעת בהתאם
לתנאים החדשים ,שכוללים שמירה על המרחק בין מתאמנים,
כללי היגיינה מוקפדים ,שימוש במסכות וכו׳.
התוכנית מסייעת בהתמודדות עם לחץ ועקה ,גם כשהפעם
המקור הוא נגיף לא מוכר .בפייסבוק של האגודה למלחמה
בסרטן פורסמו המלצות על פעילות גופנית שהותאמה גם לימים
הקשים של הבידוד.

סדנאות ׳מחלימים לחיים בריאים׳ ® מתנהלות באחריותה של
עו״ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה ,ובסיוע
העובדות הסוציאליות המחוזיות של האגודה למלחמה בסרטן.

פרויקט ׳צעדים לאיכות חיים׳® מנוהל ומופעל על ידי עו״ס אורית שפירא,

'יד להחלמה'
של האגודה למלחמה בסרטן
®

ועוד .מחלקת השיקום של האגודה מלווה את המתנדבות לאורך
השנה ומארגנת עבורן השתלמויות ,מפגשים מקצועיים וימי גיבוש.

שירות ארצי המונה מאות מתנדבות ,אשר התמודדו עם סרטן
השד ועומדות לצד מתמודדות חדשות בכל שלבי הגילוי,
ההתמודדות ושגרת החיים ,וכן לצד מתמודדות עם סרטן שד
גרורתי .מתנדבות ׳יד להחלמה׳® מותאמות לנשים שחלו בגיל,
בסוג הטיפול ובשפה ,ומסייעות להן בהתלבטויות השונות ובמתן
מידע ותמיכה רגשית ומעשית ,מתוך ניסיונן האישי .המתנדבות
עוברות הכשרה מקצועית ,והן יכולות לכוון את הנשים שחלו לאנשי
מקצוע מתאימים ולפעילויות האגודה למלחמה בסרטן ,בנושאים
כגון זכויות ,קבוצות תמיכה ,סדנאות מחלימים ,התאמת פאות

את פעילות ׳יד להחלמה׳® מרכזת לימור שרגא ,רכזת מחלקת
שיקום ורווחה ו׳יד להחלמה׳®.
במהלך השנה האחרונה ,בנוסף לפעילות השגרתית של תמיכה
בחולות חדשות ,המתנדבות חידשו את הקשר עם חולות שפנו
ל׳יד להחלמה׳® בעבר ,כדי לוודא שהן מטופלות ולשאול אם הן
זקוקות לעזרה בימי הסגר.
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ייעוץ משפטי ארצי לחולי סרטן
בזכאויות הביטוח הלאומי

מתנדבות ׳יד להחלמה׳® השתתפו בהרצאות אונליין של האגודה
לחברות וארגונים בנושא חשיבות גילוי מוקדם של סרטן שד,
בשיתוף הסיפור האישי שלהן וכן השתתפו בהרצאות הניתנות מידי
שנה לסטודנטים לפיזיותרפיה מביה״ס לפיזיותרפיה בתל השומר.

שירותי הכוונה ,ייעוץ ומידע לקראת ועדות רפואיות בביטוח הלאומי,
בעניינים הנובעים מהמחלה בלבד .הייעוץ ניתן בהתנדבות על
ידי עורך דין וללא תשלום.

המתנדבות שהשתתפו :סאוסאה אלעוברה ,אורלי צחור ,איה גונן,
גילת בראון ,הדר שוויצר ברון ,חגית מאיר ,חנה ביקל ,טלי כהנא,
יעל ברכה ,לבנה כהן ,לוטם רוזן קרן ,מיכל גלר ,נועה דעי ,סמדר לוי,
רבקה מור יוסף ,רווית רייך.

סיוע חומרי ראשוני
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה סיוע חומרי ראשוני לחולה
הסרטן הנמצא במצוקה כלכלית בזמן היותו מטופל על ידי המכון
האונקולוגי בטיפולים אקטיביים ,כגון כימותרפיה.

הרצאות אחיות מתאמות שד

במסגרת פעילותה לקידום אורח חיים בריא ולהפחתת הסיכון
לחלות בסרטן מקיימת האגודה למלחמה בסרטן בחברות ,ארגונים
ומוסדות ,הרצאות בנושא ׳סרטן השד – אבחון מוקדם והפחתת
הסיכון לחלות׳ ,ללא תשלום.

הסיוע הינו חד פעמי ,על פי קריטריונים מוגדרים :רפואיים וכלכליים,
עד ששירותי הקהילה והביטוח הלאומי מתחילים לסייע .האגודה
השקיעה בין שאר פעילויותיה במהלך העשור האחרון כ 40-מיליון
שקלים במימון סיוע חומרי ראשוני לילדים ומבוגרים .הסיוע ניתן
בצורה של מענק כספי אותו מקבלים ילדים ומבוגרים מהאגודה
אשר מעניק להם מרחב תפקודי עד שגלגלי הבירוקרטיה מתחילים
לפעול ומתאפשר בזכות תרומות הציבור.

הפעילות ההסברתית נערכה השנה אונליין ,וכוללת הרצאה של
אחות מתאמת שד מטעם האגודה למלחמה בסרטן וסיפור אישי
של מתנדבת ׳יד להחלמה׳®.

ארגון בעלי סטומה בישראל

שירות ייעוץ מיני ארצי לחולי סרטן ולבני זוגם

הפעילות הנרחבת בכל הנוגע לסטומה ,נמשכת כמדי שנה
והיא כוללת בין השאר מענה טלפוני לאנשים עם סטומה ובני
משפחותיהם ,ריכוז פעילות מתנדבים עם סטומה ,קיום מפגשי
קבוצת ׳צעירים עם סטומה׳ ,כנס שנתי של בעלי סטומה והפקת
ביטאון ׳פתחון פה׳ המיועד לאנשים עם סטומה ,פעילות קבוצת
אחיות סטומה.

שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו בראשותן של לנה קורץ-אלמוג,
מטפלת במיניות באגודה ,וליויה כסלו ,האחות ראשית של
האגודה למלחמה בסרטן .כמו כל שירותי האגודה ,גם שירות זה
אינו כרוך בתשלום ,והוא ניתן בפריסה ארצית לחולים ולבני זוגם
על פי דרישה .במשך השנה מתקיימים ימי עיון בנושאי מיניות
ופוריות ,מפגשים להכשרת אנשי מקצוע והרצאות למחלימים
במסגרת סדנאות ׳מחלימים לחיים בריאים׳®.

לאורך השנה מתקיימים מפגשי תמיכה ומידע של קבוצת ׳צעירים
עם סטומה׳ של ארגון בעלי הסטומה באגודה .המפגשים מתקיימים
בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,בהנחייתן של דנה רכבי הלר,
עו״ס מחוזית מרכז באגודה ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.

השנה עסק הצוות גם בהכנת נייר עמדה בנושא נגיף הפפילומה
שפורסם באתר האגודה למלחמה בסרטן ,וכן עלון מידע בשיתוף
ארגון  ECLבנושא מיניות וסרטן .העלון מיועד לאנשי צוות.

מידד גיסין ,מכהן בהתנדבות כנשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל.

ייעוץ בתחום שיקום הדיבור

אחראיות :ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה ורינה דיכל,
אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.

אחיות מחלקת שיקום ורווחה עומדות בקשר עם קלינאיות
התקשורת בבתי החולים ובקופות החולים ,ומפנות אליהן את
הפונים לאגודה .קלינאית התקשורת הראשית של משרד הבריאות
עומדת לרשותנו לכל התייעצות ופתרון בעיות חריגות.

מרכזת :סילויה אלשוילי.
במשך השנה נערכו שיחות אונליין פרטניות עם העובדות הסוציאליות
והאחיות בהתאם לצורך של הפונים.

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

ייעוץ מס ארצי

כאשר אחד מההורים חולה בסרטן ,כל המשפחה נכנסת לתקופת
התמודדות ארוכה ,קשה ומורכבת ,כולל הילדים .לעתים ,מתוך
רצון להגן על ילדיהם ,בוחרים ההורים ,לרוב בטעות ,להסתיר
מהם מידע ,חרדות וקשיים .האגודה מפעילה שירות זה ,מתוך

במחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן ובסניפים
ניתנים שירותי ייעוץ מס על ידי יועצי מס מוסמכים .הייעוץ ניתן
למי שכבר נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית בביטוח לאומי ורק
בענייני מס הנובעים מהמחלה .הייעוץ ניתן בהתנדבות וללא תשלום.
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׳טלתמיכה׳®  -תמיכה נפשית ראשונית
לחולי סרטן ,למחלימים ולבני משפחותיהם

רצון להקל על ההורים בתקופת התמודדתם המשפחתית הקשה,
ולסייע להם במידע ותמיכה.
במסגרת השירות ניתנים להורים כלים ,הדרכה וסיוע בהתמודדות
עם שאלות כגון כיצד לספר לילדים ,כיצד להתמודד עם תקופת
הטיפולים ,עם מצבי משבר וחולי ועוד .השירות ניתן על ידי אנשי
מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה בהנחיית עו״ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ודנה רכבי הלר ,עו״ס מחוזית מרכז
באגודה .השירות ניתן במרכז ׳חזקים ביחד׳® בגבעתיים ,ובסניפי
האגודה ברחבי הארץ.

קבוצת ׳בוגרים צעירים יוצאים לחיים׳
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מוקד ׳טלתמיכה׳® של האגודה מנוהל על ידי עו״ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה .המוקד פועל ממחלקת
השיקום והרווחה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .השיחות המגיעות ל׳טלתמיכה׳® מנותבות לעובדות
הסוציאליות ,ובהתאם לצורך לאנשי מקצוע נוספים ,כגון סיעוד,
שיקום ,מיניות וכד׳ .המענה האנושי ניתן לפונים בשפות עברית,
ערבית ,רוסית ואנגלית.
גם השנה ובמהלך תקופות הסגר נתן המוקד מענה לאלפי פניות.
חלק מהשיחות היו שיחות יזומות של צוות העובדות הסוציאליות
של האגודה למלחמה בסרטן.

®

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

פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן
נופש המשפחות של האגודה למלחמה בסרטן במלון שפיים

האגודה למלחמה בסרטן מקיימת מדי שנה בחודש אוגוסט את
נופש המשפחות המסורתי ,בהשתתפות למעלה מ 90-משפחות.
במסגרת הנופש ,מגיעים הילדים והוריהם למלון בשפיים לשלושה
ימים של כיף ,מנוחה וניתוק מהמחלה והטיפולים ,המאפשרים
להם לאגור כוחות להמשך ההתמודדות הארוכה והמורכבת.

השלמת חומר נלמד  -׳ניצוץ של תקווה׳

®

במסגרת פרויקט זה ,עומדים חונכים בעלי כישורים מתאימים
שהודרכו לנושא ,לרשות הילדים חולי הסרטן הנעדרים תכופות
מבית הספר ,בגין מחלתם ,ומסייעים להם בהשלמת החומר
הנלמד בבית הספר .מטרתו העיקרית של הפרויקט הינה לסייע
לילד החולה לא להישאר מאחור למרות מחלתו.

בהתאם להנחיות ,במשך השנה נערכו שיחות אונליין פרטניות,
וכשהתאפשר התקיימו שיחות קבוצתיות פרונטליות.

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

הפרויקט נפתח מדי שנה בספטמבר .העובדות הסוציאליות של
האגודה מקיימות לאורך כל שנת הלימודים ,קשר שוטף ורציף עם
הילדים שמצבם הבריאותי אינו מאפשר לימודים בפועל ,על מנת
לאפשר סביבה תומכת והתחלת לימודים ברגע המתאים.

באתר האינטרנט קיימים שלושה כפתורים המשמשים לניווט יעיל
באתר:

כ 100-סטודנטים ברחבי הארץ פועלים כל השנה ומסייעים
בהשלמת חומר לימוד לילדים הנעדרים מבית הספר בשל המחלה
והטיפולים ,במטרה לאפשר להם שילוב קל ומהיר כשיחלימו
ויחזרו למסגרת בית הספר .הסטודנטים נמצאים בקשר ישיר
עם בית הספר ועוזרים לילדים בהתמודדות עם חומר הלימוד
שנלמד בכיתה ,אותו הפסידו בשל הטיפולים .תגובות החונכים
ומשפחותיהם של הילדים חיוביות מאוד ,מחממות את הלב
ונותנות כוח להמשך הדרך .השנה השתתפו בפרויקט כ385-
ילדים ,כאשר סה״כ שעות הפעילות במסגרת הפרויקט עומד על
כ 100,000-שעות בשנה.

׳הכפתור הוורוד׳ מיועד לגולשות המעוניינות לפנות ישירות למתנדבות
פרויקט ׳יד להחלמה׳® ,ה׳כפתור הכחול׳ מיועד למבקשים מידע
בנוגע לתמיכה בנושא סרטן ערמונית (קבוצות ,ייעוץ מיני וכדומה)
ו׳הכפתור כתום׳ מיועד לגולשים אשר מעוניינים במידע כללי על
תמיכה בחולי סרטן ובבני משפחותיהם.
כמו כן ,בחוברות החדשות/מחודשות בתחום סרטן שד מודפס
ברקוד לסריקה באמצעות טלפון חכם  ,QRומיד לאחר הסריקה
הפונה תועבר ישירות ל׳כפתור הוורוד׳ האלקטרוני של מתנדבות
׳יד להחלמה׳®.
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העמדת תוכנית שיקום ראשונית ,גשר למערכת החינוך ב׳שטח׳,
הדרכת הורים ,טיפולים פסיכולוגיים לילדים ,עבודה עם מגזרי
אוכלוסייה שונים ועבודה בפריפריה.

השנה הקשר עם הילדים נשמר במתכונת אונליין ,ובמשפחות
שאישרו זאת הסטודנט הגיע ללמד בבית הילד.
את פרויקט השלמת חומר נלמד – ׳ניצוץ׳ של תקווה׳ ® אותו
מממנת האגודה ,מרכזת מיכל קהלני ,רכזת משאבי אנוש
באגודה למלחמה בסרטן.

במסגרת השירות פועלות שתי מתמחות לפסיכולוגיה שיקומית,
העוסקות באבחון ובטיפול במשפחות גם כן .בשנתיים האחרונות
המקום הוכר להתמחות בפסיכולוגיה שיקומית על ידי משרד
הבריאות ונפח העבודה גדל והתרחב.

ליווי חברתי-לימודי
סטודנטים מ ל גאים המ שו ב צים במע ר ך ה תמי כה ש ל
האגודה למלחמה בסרטן מסייעים לאנשים בודדים חולי סרטן,
לילדים חולי סרטן ,לילדים בריאים שאחד מהוריהם חולה בסרטן,
לאחים בריאים לילדים חולי סרטן ,או במחלקות האונקולוגיות
השונות .בפרויקט משתתפים סטודנטים מתוכניות !,IMPACT
שח״ק והישג.

עבודת השירות מתאפשרת הודות לשיתופי הפעולה
שהאגודה למלחמה בסרטן מקיימת עם מרכזים רפואיים מכל
הארץ שלהם מחלקות אונקולוגיות לילדים .בנוסף ,מתקיימת
פעילות עם משרד החינוך בירושלים ,המפקחים הארציים ומרכזי
המתי״א ברחבי הארץ.

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

פרויקט ׳תנו לילדים את העולם׳ לזכרה של מירי שטרית
במסגרת הפרויקט ,טסות משפחות להן ילד חולה סרטן ,הנמצא
בשלבי מחלה מתקדמים ,לשבוע ימים בכפר הילדים תנו לילדים
את העולם באורלנדו שבארה״ב.

פרויקט ׳מחשב לילד חולה סרטן׳

השנה הקשר בין המלגאים למשפחות נשמר במתכונת אונליין,
ובמשפחות שאישרו זאת הסטודנט הגיע לבית המטופל.

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 .בשנת  2020הוענקו
במסגרתו  50מחשבים לילדים חולי סרטן .דיוויד מוס-רנדל ,מנהל
מחלקת המחשוב באגודה ,בסיועו של קוסטיה פסטרנק ,ממחלקת
המחשוב ,דאגו להתקנה של המחשבים.

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

שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי לילדים עם גידולי מוח
השירות הנוירופסיכולוגי של האגודה למלחמה בסרטן מתמקד
בילדים חולי סרטן עם נזקים מוחיים ,ברוב רובם של המקרים
ילדים שאובחנו עם גידול סרטני במוח .בעקבות גילוי הגידול,
הילד עובר ניתוח נוירוכירורגי שמלּווה בטיפול של כימותרפיה
והקרנות .מטרת השירות היא לסייע בשילוב הילדים המחלימים
בחזרתם למשפחה ,לזירה החברתית ולחיי השגרה גם כשהקשר
עם בית-החולים ניתק או אינו רציף בזכות הבראתו של הילד.

אבנר דוד ,מנהל מחלקת המשק באגודה מסייע בחלוקת המחשבים
ברחבי הארץ.
פעילות זו מתאפשרת בסיוע קרן אביגדור בן אליעזר ז״ל וקרן
פישל איסר ז״ל.
השנה בשל התפשטות הקורונה חילקה האגודה מחשבים גם
לילדים ממשפחות נזקקות שהוריהם חלו בסרטן.

ד״ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית מומחית מתחום הנוירו-
פסיכו-אונקולוגיה ,היא המרכזת של השירות ,העוסק במגוון רחב
של פעילויות המסייעות בתהליך השיקום והשילוב של ילדים
המתמודדים עם גידולי מוח :אבחונים נוירופסיכולוגים מלאים,

את פרויקט ׳מחשב לילד חולה סרטן׳ מרכזת מלי ויינבך ,אחראית
אדמיניסטרטיבית במחלקת שיקום ורווחה באגודה.
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ימי עיון לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
•יום עיון בנושא סרטן ריאה התקיים בדצמבר  2020בשיתוף
המרכז הרפואי בני ציון ,באדיבות חברת רוש.
•יום עיון בנושא סרטן ריאה לחברה הערבית התקיים בדצמבר
 2020באדיבות חברת רוש.
•יום עיון בנושא סרטן שד התקיים בדצמבר  2020בשיתוף המרכז
הרפואי סורוקה ,באדיבות חברת רוש.
•יום עיון בנושא סרטן שד התקיים בדצמבר  2020בשיתוף המרכז
הרפואי שערי צדק ,באדיבות חברת רוש.
•יום עיון בנושא סרטן גידולי כבד התקיים בדצמבר  2020באדיבות
חברת רוש.
•יום עיון בנושא סרטן כליה ושלפוחית שתן התקיים בדצמבר
 2020בשיתוף המרכז הרפואי תל אביב ע״ש סוראסקי ,באדיבות
חברת .MSD
•יום עיון בנושא גידולים נוירואנדוקריניים התקיים בדצמבר 2020
בשיתוף המרכז הרפואי הדסה ,באדיבות חברת נוברטיס.

מחלקת שיקום ורווחה מארגנת דרך קבע ימי עיון במגוון נושאים
הקשורים למחלות הסרטן ולהשלכותיהן – כגון דרכי הטיפול,
תופעות הלוואי והיבטים בהתמודדות החולה ובני משפחתו עם
המחלה .המשובים החיוביים והתגובות החמות המתקבלים בתום
ימי העיון ממחישים את חשיבותם ומחזקים את הצורך להמשיך
לקיים פעילות חשובה זו מדי שנה בשנה.
על ארגון ימי העיון הארציים אחראית עו״ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה ,בסיועה של לימור שרגא ,אחראית
׳יד להחלמה׳® ופרויקטים.
בשל התפרצות הקורונה נערכו השנה ימי העיון במתכונת אונליין:
•יום עיון בנושא סרטן הכליה התקיים באפריל  2020בשיתוף
המרכז הרפואי איכילוב ,באדיבות חברת .MSD
•יום עיון בנושא גינקואונקולוגיה התקיים במאי  2020בשיתוף
המרכז הרפואי איכילוב ,באדיבות חברת .MSD
•יום עיון בנושא התאמת טיפול למטופל התקיים ביולי 2020
בשיתוף המרכז הרפואי איכילוב ,באדיבות חברת .MSD
•יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי התקיים ספטמבר  2020בשיתוף
המרכז הרפואי איכילוב ,באדיבות חברת רוש.

מרכז הדרכה לסטודנטים

•יום עיון בנושא סרטן ראש צוואר התקיים בספטמבר  2020בשיתוף
המרכז הרפואי רמב״ם ,באדיבות חברת .MSD

עם תחילת שנת הלימודים נפתח מרכז ההדרכה לסטודנטים
הפועל בבית מטי של האגודה למלחמה בסרטן .השנה
הודרכו במרכז תשעה סטודנטים לעבודה סוציאלית
ולפסיכולוגיה .במרכז מדריכות דנה רכבי הלר ,עו״ס
מחוזית מרכז באגודה ,פדות ביר ,עו״ס שירות פליאטיבי
ביתי באגודה ,דליה שטרן ,עו״ס אחראית מלגאים ושירות
פליאטיבי באגודה וד״ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית
מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה .הטיפול של הסטודנטים
במטופלים נערך במתכונת פרטנית באונליין.

•יום עיון בנושא סרטן הכליה התקיים בספטמבר  2020בשיתוף
המרכז הרפואי רמב״ם ,באדיבות חברת .MSD
•יום עיון בנושא סרטן שד לחברה הערבית התקיים באוקטובר .2020
•יום עיון בנושא סרטן שד – ׳לחגוג את החיים׳ התקיים באוקטובר
 2020באדיבות חברת רוש.
•יום עיון בנושא סרטן שד מוקדם התקיים בנובמבר  2020בשיתוף
המרכז הרפואי העמק ,באדיבות חברת רוש.
•יום עיון בנושא סרטן שד מתקדם התקיים בנובמבר  2020בשיתוף
המרכז הרפואי העמק ,באדיבות חברת רוש.
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מרכזי הפעילות והתמיכה ׳חזקים ביחד׳
של האגודה למלחמה בסרטן

®

•קבוצת תמיכה לילדים בוגרים שהוריהם נפטרו ממחלת הסרטן.
•קבוצת תמיכה לאחים בוגרים שאחיהם נפטרו מסרטן.

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

השנה הפעילה האגודה למלחמה בסרטן קבוצות התמיכה במרכזי
התמיכה ובסניפים מיד לאחר הסגר של חגי תשרי ,במגוון נושאים
ובהתאם לצורך:
•חולים המתמודדים עם מחלות סרטן שונות
•נשים חולות במחלות סרטן נשיות
•גברים המתמודדים עם מחלת הסרטן
•נשים חולות סרטן שד גרורתי
•הורים שאיבדו בן צעיר או מבוגר
•בני משפחה ומלווים של חולה סרטן.

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

מרכז התמיכה ׳חזקים ביחד׳® הפועל בבית מטי ,מטה האגודה
בגבעתיים ,הוא בית בקהילה המציע בכל שנה למעלה מ1,400-
פעילויות לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם .במרכז קיימת
גם ספרייה עם מאגר של ספרי קריאה במגוון סגנונות מהשנים
האחרונות .כמו כן ,מתקיימים מגוון קבוצות תמיכה ,סדנאות,
הרצאות ופעילויות גוף ונפש.

מרכז התמיכה ׳חזקים ביחד׳
ע״ש קלייר ועמנואל ג׳ רוזנבלט,
בבית אהרון ואולגה רוזנפלד ,בחיפה
®

מרכז התמיכה ׳חזקים ביחד׳® בחיפה ממשיך בפעילותו הענפה
עבור חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם במגוון פעילויות :קבוצות
תמיכה ,סדנאות פעילויות גוף-נפש והרצאות .שיתופי הפעולה בין
המרכז לבין הצוותים במרכזים הרפואיים באזור חיפה ממשיכים
במטרה לקדם את העשייה המשותפת ,ולחזק את הקשר בין
הקהילה לפעילויות מרכז התמיכה והסניף.

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.
במרכז ׳חזקים ביחד׳ גבעתיים פועלות מספר קבוצות תמיכה
ייחודיות ,בהנחייתן של עו״ס אורית שפירא ,עו״ס ענת קליין,
עו״ס דנה רכבי-הלר ,עו"ס אורלי ברזה-צחור ,עו"ס דפנה שדה-טסה,
הפסיכולוג אריק שפירא ,עו"ס דליה שטרן והפסיכולוגית מורן הר-אבן:
•׳בוגרים צעירים יוצאים לחיים׳ – קבוצת תמיכה ארצית לרווקים
ורווקות ,בני/בנות 35-20
•קבוצה לנשים צעירות (גילאי  )50-30המתמודדות עם מחלת
הסרטן
•קבוצה לזוגות צעירים (גילאי  )50-30שאחד מבני הזוג חולה
בסרטן
•קבוצה לנשים חולות סרטן שד גרורתי.
•קבוצה להורים שכולים שילדיהם הצעירים (עד גיל  )30נפטרו
ממחלת הסרטן.

עו"ס נחי פיינגולד אחראית על פעילויות מרכז התמיכה.

מרכז התמיכה ׳חזקים ביחד׳
ע״ש ישראל יעקב ולילה אלתר ,בירושלים
®

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.
עו״ס הודיה וולף ,אחראית ירושלים והסביבה ועל הפעילויות במרכז
התמיכה.
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ומחלימים מערד ומבאר שבע ,תורמת למימון אנשי צוות ופעילויות
לטובת באי הבית ,מפעילה חוגים ,סדנאות וקבוצות תמיכה.

השנה נפתח במרכז לגאסי הריטג׳ לאונקולוגיה ,במרכז הרפואי
סורוקה ,סניף האגודה ומרכז התמיכה ׳חזקים ביחד׳® .המרכז
משמש למתן מידע ,פעילויות גוף-נפש וקבוצות תמיכה.

שיתוף פעולה פורה מתקיים בין סניף האגודה למלחמה בסרטן
בבאר שבע ,ובין מרכז התמיכה ומירי מור יוסף ,עו״ס מחוזית
דרום באגודה.

עו״ס מירי מור יוסף ,עו״ס מחוזית דרום באגודה ,אחראית על
הפעילויות הנערכות במרכז התמיכה שבסורוקה.

פעילויות מרכז התמיכה ׳חזקים ביחד׳
ע״ש רותי ורובל (שניידר) ,עפולה

פעילות מרכז התמיכה בית אידי-מעגן ,בבאר שבע

לאורך השנה ,מתקיימים מפגשי בוקר בו נהנים המשתתפים
מאירועים מהנים הכוללים ארוחות בוקר ושיח בין הנוכחים .במפגש
זה ,נוצרה חוברת שבה שומרים המטופלים עצות ורעיונות מועילים
לטובת המשתתפים בפעילות זו בעתיד .במהלך השנה ,נערכים
טיולים ברחבי הארץ ,בליווי החולים ובני משפחותיהם.

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.

®

פעילות המרכז באחריותה של דליה פלוזניק בליווי מקצועי של
עו״ס מחוז צפון ,האגודה למלחמה בסרטן.

האגודה שסייעה בהקמת המרכז ובציודו ,מממנת נסיעות חולים
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המעון לחולי סרטן ע”ש סר צ’ארלס קלור
התמיכה האישית בכל אחד מן המטופלים ,שמצא את עצמו לרוב
מסוגר בחדרו .נשמרה בקפידה בטיחות המטופלים ,וכך סיימנו
את השנה ללא תחלואה.

מעון קלור הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת ,1976
הודות לתרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור ז"ל ,ומתוחזק
בסיוע קרן קלור .המעון ממוקם בגבעתיים ,בצמוד ל'בית מטי',
בית האגודה ,במבנה המוקף גינה מטופחת ומופעל על ידי
האגודה למלחמה בסרטן.
במעון קלור שוהים במהלך השבוע חולי סרטן מהפריפריה,
המטופלים במכונים האונקולוגיים של המרכזים הרפואיים הגדולים
באזור המרכז .המטופלים המתאכסנים במעון מוסעים בכל בוקר
לטיפולים במרכזים הרפואיים ובחזרה ,וחוזרים לקראת הצהריים
למנוחה ,ארוחות ופעילויות תרבות ותמיכה .צוות המעון מספק
השגחה מקצועית לצד טיפול סיעודי אונקולוגי מקצועי ומסור,
כאשר השהייה במקום כוללת גם השתתפות במגוון פעילויות
פנאי .בשנת  - 2020שנה חריגה בשל התפרצות נגיף הקורונה -
טופלו במעון  492מטופלים ,משום שבכל חדר שהה מטופל אחד
בלבד ,ולא שניים כפי שהיה נהוג מאז הוקם המעון.
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן הותקנו השנה טלוויזיות בכל
החדרים  -חידוש חיוני בתקופה בה פעלנו למניעה ולהפחתת
השימוש בחללים המשותפים ,וכן עקב מחסור בפעילות חברתית
תרבותית כתוצאה מעצירת פעילות המתנדבים האסורה בימים אלה.
בנוסף ,השקיעה האגודה רבות בטיפוח גינת המעון הירוקה ,נוספו
פינות ישיבה ,עציצים וצמחי תבלין על מנת לאפשר למטופלים
להיפגש במרחבים הפתוחים ,תוך שמירה על הבטיחות והנהלים.

לרשות השוהים במעון שתי עמדות מחשב עם חיבור לאינטרנט,
הממוקמות בחדר התרבות .כמו כן ,קיימת במקום ספרייה שהולכת
וגדלה בזכות תרומות מגורמים חיצוניים ותרומות של
בעברית,
השוהים במעון .הספרייה כוללת ספרים
לכבוד צוות המלונית
רוסית ,אנגלית וספרדית ,וכן פסנתר ופסנתר
ברצוננו להודות בשמנו ובשם משפחתנו על הטיפול המסור והיחס האנושי אותו קיבלנו במשך
חשמלי העומדים לרשות המטופלים או להופעות
השהייה במלונית.
כאשר ניתן .בשנים האחרונות שופצו חדרי המעון,
אני מודים על האוזן הקשבת ,הטיפול הנפלא והיחס החם.
השירותים ,המקלחות וחדר התרבות ,ובתחילת שנת
מטופלי
 2020הסתיים שיפוץ המטבח ,המשרת את
תודה לאחות מיה ולכל שאר צוות האחים והאחיות ,טובה אם הבית ,שירלי המזכירה ,לכל צוות
קרן
באדיבות
המעון לצד חדר האוכל .השדרוג נעשה
עובדות המטבח והאחזקה
קלור .במטבח מבושל מידי יום אוכל טרי המותאם
אתם עושים את עבודתכם במסירות אין קץ .תמיד עם חיוך והמון אהבה
בריאותית לצרכי המטופלים.
תודה ענקית ומלאת הערכה
קביעת שלט הוקרה

שנת  2020התאפיינה באתגרים מיוחדים :בשל איסור
ההתקהלות והדרישה לשמירה על ריחוק חברתי
נפגעו הפעילויות שהיו נהוגות במעון .הדבר גרר
פגיעה בחוויה החברתית והתרבותית של השוהים
במעון .לעומת זאת ,הצוות שם דגש רב יותר על

שלום וכרמלה עאוד

מכתב תודה
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עם העלייה בשיעור המחוסנים באוכלוסייה ובתקווה להפחתת
ההגבלות בקרוב ,אנו תקווה שנצליח להשיב את הפעילות העשירה
והמגוונת במעון ,לרווחת מטופלינו.

חוגים ומפגשים
•מפגשים בנושא זכויות ושירותים לחולי סרטן ,בהנחיית
דנה רכבי הלר ,עו"ס באגודה.
•שיעורי מלאכה ,בהדרכתה של נורית ברעם.
•קבוצות תמיכה.
•סדנת יוגה-צחוק ,בהנחיית שרון וריני ,מוסמכת ליצנות רפואית.
•קונצרטים ,על ידי נגנים-תלמידים מהקונסרבטוריון למוסיקה
של גבעתיים.
•משחקי חברה
ועוד היד נטויה

ייחודו של המעון
אוכלוסיית המעון מורכבת מאנשים שמתמודדים עם מחלה מאיימת
חיים ,בתקופת הטיפולים האונקולוגיים .השהייה במעון פירושה
גם עזיבת הבית והתרחקות מהתא המשפחתי ,על כל המשתמע
מכך .ייחודו של מעון קלור ביחס למסגרות טיפול אחרות ,בכך
שהוא מצליח לתת מענה רחב ודינמי למגוון הצרכים שמתעוררים
במהלך התקופה ,באווירה חמה ,ביתית ותומכת ,הכוללת את
התחום הסיעודי והן חלקים מן ההיבטים הפסיכו-סוציאליים,
המקשים על המטפלים.
יתרה מזאת ,גם בני המשפחה יכולים בתקופה זו ליהנות מהקלה
בנטל הטיפול היומיומי האינטנסיבי ולהתפנות להמשך עבודה
או למטלות הקשורות בחיי המשפחה השוטפים שלהם עצמם.
המעון ,באמצעות צוות הסיעוד ,מהווה חוליה מקצועית ,המקשרת
בין המטופל לבית החולים שבו הוא מקבל את הטיפול ,הן בהיבט
של זיהוי תגובות חריגות והפנייתו לגורמים הרלבנטיים ,והן בתיווך
בעיות או בקשות של אלה שמתקשים להביען בעצמם ,אם בשל
קשיי שפה ואם מסיבות אחרות.
ניסיוננו רב השנים מלמד ,שרוב החולים ששהו במעון והגיעו
אלינו מלאי דאגה לקראת העתיד לבוא מצאו כאן מסגרת 'עוטפת
ומחבקת' ,המאפשרת חוויה של רגיעה והחלמה.

מציינים חנוכה במעון  -תרומת סופגניות למעון צ'ארלס קלור ממשפחת
בוהארון
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שירות פליאטיבי ביתי
ע״ש רוזלינד (לנדי) שטרן –
הוספיס-בית של האגודה למלחמה בסרטן
שירות טיפול פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן ,אשר
החל משנת  2015נושא את שמה של המנוחה.

השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן הוא
ההוספיס-בית הממוסד הראשון בישראל והוקם על ידי האגודה
למלחמה בסרטן בשנת  .1989מטרת השירות להעניק איכות חיים
טובה ככל האפשר ,לחולים שמחלתם נמצאת בשלב מתקדם
ומעוניינים להישאר בבתיהם ,יחד עם משפחתם בסביבתם התומכת.
השירות מהווה גם מקום הדרכה לצוותים רב-מקצועיים בתחום.

שלום רב,
ברצוננו להודות לכם מעומק הלב על השירות הקשוב,
המכבד והרגיש שנתתם לנו בשעתנו הקשה .בעלי ,אבינו
וסבנו היקר והאהוב נפטר לפני כ 5-חודשים ,לאחר חמש
שנים של סבל כתוצאה ממחלות שונות .בעלי בחר להפסיק
את הטיפול וביקש לעבור להוספיס בית .בעזרתכם
זכינו כי הימים האחרונים לחייו יהיו בבית ,אפשרתם לנו
להיפרד בצורה מכבדת רגישה קשובה ומקצועית ועל
כך אנו אסירי תודה .לאורך כל הדרך ידעתם לתת מקום
וכבוד למטופל עצמו ,להקשיב ולהבין מה באמת רצונו
ולעזור לו ולנו לעבור את התהליך המורכב הזה .השירות
הטוב שקיבלנו איפיין את כל עובדי החברה כבר מהטלפון
הראשון .ברצוננו לומר תודה מיוחדת לאנשים הבאים:
לאיריס האחות שהגיעה לביקור הראשון ,לד"ר מירצקי אילונה
שליוותה לאורך כל הדרך ,לד"ר דורון גורפינקל ולדליה שטרן.
מעל לכל אנו רוצים להודות לאחות מיכל אבידן ,שידעה
ללוות אותנו עד הרגעים האחרונים ,נענתה לכל שיחה,
שאלה ובקשה מצדנו.
האופן המסור ,המתחשב ,האמפטי והמקצועי בו אתם
מבצעים את עבודתכם ראוי להערצה!!!

השירות פועל ממשרדי שירות טיפול פליאטיבי ביתי הממוקמים בהוספיס
האשפוזי ב'בית פרידמן' ,שהוקם בסיוע האגודה למלחמה בסרטן
במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר .השירות נותן מענה
למטופלים המתגוררים באזור המרכז (במרחק של עד  30ק"מ
מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר) ,ומתאים גם לחולים
בטיפול אונקולוגי פעיל הסובלים מתסמינים קשים וזקוקים
להקלה בסבלם.
ההפניה לקבלת שירות ההוספיס-בית של האגודה למלחמה בסרטן
נעשית על ידי רופאים ,אחיות ועובדים סוציאליים במרכזים
הרפואיים או בקהילה – המכירים את החולים ואת בני משפחתם –
ובתיאום עם קופות החולים .השירות מופעל בידי צוות בינתחומי,
המיומן בהתמודדות עם בעיות מורכבות הנובעות מהמחלה עצמה
ומהטיפולים בה.
הצוות כולל את המספר הרב של עובדי המקצוע – מומחים
ברפואה וסיעוד פליאטיבי .עבודת הצוות הבינתחומי נעשית
בהובלת המנהל הרפואי ,ד"ר אלכסנדר וולר והאחות האחראית.
בצוות פועלות גם שתי עובדות סוציאליות מהתחום הפסיכואונקולוגי.
יש לציין את תרומתם החשובה של מתנדבי השירות הפליאטיבי
הביתי ,המלווים את החולים ובני המשפחה.

שירות הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן ממשיך להיות
גורם משמעותי בארץ בתחום זה .מדובר במקצועיות ושאיפה למצוינות
המתבטאת ברמת הטיפול המקצועי בחולי הסרטן ובבני משפחותיהם
בביתם ,כמו גם בהדרכת הגורמים המקצועיים מכל תחומי מקצועות
הבריאות ,המעוניינים בהעשרת הידע בתחום הפליאטיבי.

באמצעות אגודת הידידים בלונדון בראשותה של ורד אהרון ,ובטיפולם
המסור של מרטין פייזנר וג'ונתן מוריס ,גזברי הכבוד של האגודה,
הוקדשה תרומה מכובדת ונדיבה בצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל
לזכרה של רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל ,לסיוע במימון פעילותו של

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

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

בקרו אותנו באתר האינטרנטwww.cancer.org.il :
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