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דבר היו"ר
עם סיומה של שנת תשע"ט ,זה הזמן להביט לאחור בסיפוק ולסכם עוד שנה עתירת פעילויות ועשייה
פורייה בתחום המאבק בסרטן.

פרופ' אהרן צ'חנובר,

חתן פרס נובל
נשיא כבוד

פרופ׳ אברהם קוטן,

יו״ר האגודה

ליאון רקנאטי,

סגן יו"ר האגודה

במציאות המורכבת של החיים בישראל ,בה אנו מתמודדים עם אתגרים ביטחוניים ,כלכליים וחברתיים ,אל
לנו לשכוח את המאבק בסרטן ,שממשיך להוות סיבת המוות המובילה בישראל .למרות ההישגים המרשימים
לאורך הדרך ,אין אנו יכולים להרשות לעצמנו לעצור ולחדול מהמאבק.
מראשית דרכה ,פועלת האגודה למלחמה בסרטן בכדי לעמוד ביעד המרכזי  -צמצום התחלואה והתמותה
מהמחלה .גם בשנה החולפת המשיכה האגודה לפעול בכל הגזרות:
 תמיכה בחקר מחלות הסרטן באמצעות הענקת עשרות מלגות מחקר לרופאים במרכזים רפואיים ולחוקרים
במכוני המחקר ובאוניברסיטאות.
 סיוע בבנייה ובשיפוץ מרכזים רפואיים ברחבי הארץ.
 מימון תקנים לאנשי מקצוע וסיוע כספי לשירותים רפואיים במרכזים הרפואיים ובקהילה.
 פיתוח תוכניות חדשות לשיפור השירות לחולי סרטן.
 הפעלת קבוצות תמיכה וייעוץ פרטני כמענה לצרכים הייחודיים של המתמודדים עם המחלה ושל המחלימים
ממנה.
 קידום בריאות והסברה להעלאת המודעות לדרכי המניעה והאבחון המוקדם.
 קידום זכויות החולים והמחלימים ושיפור איכות חייהם באמצעות מגוון תוכניות תמיכה ורווחה .לדוגמה:
קיום ימי עיון לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם; תמיכה כלכלית באלפי משפחות; ארגון ימי כיף
לילדים חולים; השלמת חומר נלמד לילדים חולים הנעדרים מבית הספר בשל המחלה; חלוקת מחשבים
לילדים חולי סרטן; קיום נופש למשפחות שאחד מילדיהן מאובחן כחולה סרטן; הפעלת תוכניות כגון
'צעדים לאיכות חיים'®' ,להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ועוד.
לאחרונה ,התבשרנו כי האגודה למלחמה בסרטן שוב הוכתרה כאחד ממותגי העל בישראל ,בקטגוריית
'מגזר ציבורי ,ארגונים ומוסדות' ,וזאת במסגרת מחקר מקיף של ארגון ה Superbrands-העולמי .במהלך
המחקר ,בחרו הצרכנים הישראלים את מי שבעיניהם הם ה Superbrands -של המדינה .בשם הנהלת
האגודה למלחמה בסרטן ,עובדיה ומתנדביה ,ובשמי ,ברצוני להודות לציבור בישראל על התמיכה במטרות
האגודה הפועלת ימים כלילות למען ציבור החולים והבריאים כאחד.
לסיום ,ברצוני לברך את הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה היוצאת ,על מינויה לסגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
בהתנדבות ,לאחר  27שנה בתפקיד המנכ"ל ,בהן פעלה בנחישות ובלהט להפעלת תוכניות למניעה ולגילוי
מוקדם של סרטן ברמה הלאומית ,לקידום חקר הסרטן ,לשיפור דרכי הטיפול והשיקום ,וקידום זכויותיהם
ואיכות חייהם של חולים ומחלימים ועוד .בהזדמנות זו ,נאחל בהצלחה למר משה בר חיים ,לרגל כניסתו
לתפקיד מנכ"ל האגודה.
הודות להתגייסות של תומכינו היקרים בארץ ובתפוצות ,אנו יכולים להמשיך קדימה במלוא המרץ ,בתקווה
לעתיד בו נצליח למגר את מחלות הסרטן.
בברכה,

מירי זיו,

סגנית יו"ר האגודה
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פרופ' אברהם קוטן
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן

עדכונים וברכות
חילופי תפקידים בהנהלת האגודה למלחמה בסרטן
האונקולוג פרופ' אברהם קוטן,
התמנה החל מינואר  2019ליו"ר
האגודה למלחמה בסרטן בהתנדבות,
במקום פרופ' אליעזר רובינזון
אשר ביקש לפרוש מתפקידו לאחר
 47שנות התנדבות ,מהן  22שנים
כיו"ר האגודה.
החל מהמחצית השנייה של
 ,2019מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
שביקשה לפרוש מתפקידה
כמנכ"ל לאחר  27שנים,
תחל את כהונתה כסגנית
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
בהתנדבות ,לצד ליאון רקנאטי
אשר מכהן בהתנדבות כסגן
יו"ר האגודה כבר  29שנים.
בתפקיד מנכ"ל האגודה ישמש רואה החשבון
משה בר חיים ,אשר כיהן כחשב האגודה במשך  19שנה.
פרופ' אריה דורסט ,מומחה בכירורגיה ,ביקש לאחרונה לפרוש לאחר
 26שנה בהן כיהן בהתנדבות כחבר בוועד המנהל של האגודה ,במקומו
יכהן מעתה בהתנדבות ,פרופ' יוסי קלאוזנר ,מומחה בכיר בכירורגיה
אונקולוגית ויו"ר המועצה הלאומית לכירורגיה ,הרדמה וטיפול נמרץ.

בישיבת הוועד המנהל שנערכה ביום ראשון ,30.6 ,בירך
ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה את מירי זיו ,לרגל כניסתה
לתפקיד סגנית היו"ר:
מירי יקרה,
יותר ממחצית חיינו אנחנו מכירים.
לסכם אותך ואת כל מה שעשית עבור האגודה למלחמה בסרטן
בכמה משפטים ,רק יעמעם מהעשייה ,מההערכה ומגודל
האחריות שנשאת על כתפייך.
 37שנים היית הלב הפועם של האגודה למלחמה בסרטן ,מובילה,
פורצת דרך ,לא פוחדת מאתגרים ויכולה להם.
שינית ללא היכר את האופן שבו מתייחסים בארץ ובעולם
למחלת הסרטן ,למודעות ולמניעת המחלה ,לדרך בה מתייחסים
ועוטפים את החולה ובני משפחתו ,לזכויות החולה ,לחופש
המידע ולנגישות המידע באמצעות מרכזי ומוקדי מידע ותמיכה
לחולים ולמחלימים אותם הקמת.
קידמת את נושא המחקרים והחוקרים והיית שותפה למאות
יוזמות ופרויקטים בשיתוף בתי החולים וקופות החולים.
בנית סביבת עבודה והדבקת מאות מתנדבים ברוח הלחימה
שלך ובמוטיבציה שלך לעשות עוד ויותר.

השינויים אושרו בישיבת הוועד המנהל של האגודה למלחמה בסרטן
ב 11-בדצמבר  ,2018דווחו לכל עובדי ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן
ב 28-במרץ  2019במסגרת כנס הסיכום של שנת הפעילות 2018
ואושרו סופית בישיבת חבר הנאמנים של האגודה למלחמה בסרטן
שנערכה ביום ראשון.30.6.2019 ,

גם כשאיבדת את היקר לך מכל ,את אורן ,ידעת לצמוח מתוך
השבר הגדול ,לגייס כוחות על אנושיים ולהמשיך במשימה,
נאמנה לדרך ולשליחות ,מתוך הבנה עמוקה שאין לנו את
הפריבילגיה לעצור.

כל חברי הוועד המנהל וחברי ועדות המומחים המייעצות של
האגודה למלחמה בסרטן פועלים בהתנדבות ,מאז הקמתה
בשנת  ,1952כמו גם פרופ' אהרן צ'חנובר ,זוכה פרס נובל
לכימיה לשנת  2004המכהן בהתנדבות בתפקיד נשיא הכבוד של
האגודה למלחמה בסרטן.

מירי זה להט ויצר ,דעתנות ונחישות,
התגלמות הרגש באריזה של קשיחות,
שגם אם לפעמים הלהט מרתיח את דמה,
היא תדרוש הרבה מאחרים ,אבל תמיד יותר ,מעצמה.
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מירי,
עבורי לעבוד איתך כל כך הרבה שנים ,זה ללמוד ולהעריך מהו מנהל מסור ,אכפתי,
נחוש וחרוץ כל כך.
אני מודה לך מאוד ומעומק הלב על כל שנות העבודה המשותפות שלנו ומעריך מאוד
את העובדה שקיבלת על עצמך להיות מעתה שותפה שלי כסגנית יושב הראש .נמשיך
ליהנות מניסיונך הרב ועצתך הטובה וכפי שאת נוהגת לומר:
"למען החולים ונגד המחלה".
זכיתי בך ,זכינו בך!
ליאון

ד"ר מרגרט פוטי ,מנכ"ל ה – AACR-הארגון האמריקאי לחקר
הסרטן ,הייתה אורחת הכבוד של האגודה ,במסגרת טקס פתיחת
מבצע 'הקש בדלת'®  2018בבית הנשיא .בנאומה ,שיבחה פוטי
את מירי זיו ,על תרומתה רבת השנים למאבק במחלת הסרטן:
"אני רוצה להביע את הערכתי הכנה מכל ליבי לקולגה שלי,
הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,תפקיד אותו
היא מבצעת בהצטיינות מזה כמה עשורים .מירי זיו היא אחת
השגרירות המשפיעות בעולם במלחמה נגד סרטן.
עבור פועלה המרשים ,מירי זיו זכתה בשנת  2015בפרס הארגון
האמריקאי לחקר הסרטן ( )AACRעל פעילות ציבורית יוצאת
דופן והשפעה עולמית על קידום המאבק בתחום מחלת הסרטן.
הודות למחויבות העמוקה שלה ולתרומתה להסברה ,מניעה וגילוי
מוקדם של מחלת הסרטן ,חייהם של אנשים רבים ניצלו בישראל,
ולמעשה ,בעולם כולו ,מאז מינויה למנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
העולם חב למירי זיו על מנהיגותה יוצאת הדופן".
לכבוד גב' מירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
הנדון :דבריה של ד"ר מרגרט פוטי בבית הנשיא
שמחתי לשמוע את דברי ההוקרה וההכרה על המנהיגות
שלך ועל הפעילות הברוכה של האגודה למלחמה בסרטן.
יישר כוח!
בכבוד רב,
משה בר סימן טוב
מנכ"ל משרד הבריאות
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מינוי חדש לפרופ' ליטל קינן-בוקר
משרד הבריאות הודיע באפריל  2019על מינויה של פרופ' ליטל קינן-בוקר
למנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות .היא החליפה בתפקיד את
פרופ' תמי שוחט .פרופ' קינן-בוקר ,היא רופאה מומחית בבריאות
הציבור ובאפידמיולוגיה ומכהנת גם כיו"ר הוועדה לגילוי מוקדם
באגודה למלחמה בסרטן .הנהלת האגודה ,עובדיה ומתנדביה מאחלים
לפרופ' קינן-בוקר בהצלחה בתפקידה.

פרידה
השנה נפרדנו מהגב' נחמה ריבלין ז"ל ,רעיית נשיא המדינה
ראובן (רובי) ריבלין ,שהלכה לעולמה בגיל  74בתום מאבק
במחלת ריאות.
בהודעה שהוציאה האגודה לתקשורת ולרשתות החברתיות נכתב:
"אנו משתתפים באבלו הכבד של נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין
על פטירת רעייתו האהובה נחמה ריבלין ,אישה בעלת עוצמות נפש,
צנועה ,ענווה ומלאת חום וחמלה .מי ייתן ופעילותו החשובה והברוכה
של הנשיא ,תעניק לו כוחות להתמודד עם האובדן העצום .מאחלים
לכבוד הנשיא רובי ריבלין בריאות טובה ואריכות ימים ומודים לו על היד
החמה שהוא מושיט לנו לקידום המאבק במחלות הסרטן בישראל".
יהי זכרה ברוך.

האגודה למלחמה בסרטן הוכתרה כמותג על
בישראל בשנת 2019

גם השנה הוכתרה האגודה למלחמה בסרטן כאחד ממותגי העל בישראל ,בקטגוריית "מגזר
ציבורי ,ארגונים ומוסדות" ,לאחר מחקר מקיף שבמהלכו בחרו הצרכנים הישראלים את מי
שבעיניהם הם ה.Superbrands-
ברשימה ,המחולקת לפי  29קטגוריות ,מוצגים המותגים הפועלים בישראל ,שנמצא כי הקשר
שלהם עם הצרכן הישראלי הוא העוצמתי ביותר בהשוואה למותגים אחרים בקטגוריה.
אנו מודים לציבור על התמיכה במטרות האגודה למלחמה בסרטן ,הפועלת בכדי לצמצם את
התחלואה והתמותה ממחלת הסרטן ולשפר את איכות החיים של החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם.
תודה לחברת  Superbrands Israelולחברת .IPSOS
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ריאיון עם מירי זיו,
לרגל כניסתה לתפקיד
סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
"לא הייתי צריכה את ההתנסות האישית עם המחלה כדי
להבין את חשיבות העשייה של האגודה למלחמה בסרטן"
לאחר שסיימה את כהונתה כמנכ"ל ,עם מינויה לסגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן בהתנדבות,
מסכמת מירי זיו  37שנים באגודה מהן  27שנים בתפקיד המנכ"ל ,ומספרת על האתגרים ,ההצלחות
והקשיים שליוו אותה במהלך התקופה בה עמדה בחזית המאבק הישראלי במחלת הסרטן.
עשרה ימים לפני שנכנסה לתפקיד מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,איבדה מירי זיו את בנה אורן
למחלת הסרטן כשהוא בן כמעט  21במותו .מאז ועד
היום ,הקדישה מירי את כל זמנה למען החולים וכנגד
המחלה .במסגרת תפקידה ,פעלה ברמה הלאומית
והבינלאומית ,למען ייזום ויישום פרויקטים לאומיים,
במיוחד בתחום סרטן השד וסרטן העור ,שכללו בין
היתר הובלת צעדים ליישום התוכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן השד בישראל ,תוכניות למניעת
®
ואבחון סרטן העור ,התנהגות 'חכמה בשמש'
ותוכניות ייחודיות רבות לשיפור דרכי השיקום של
החולים והמחלימים.
מירי הייתה חברה בוועד המנהל בארגונים בינלאומיים
למאבק בסרטן כמו ארגון הסרטן הבינלאומי (,)UICC
הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן השד
( ,)Europa Donnaהאגודה הבינלאומית למחלות שד
( )SISועוד .בנוסף ,שימשה כסגנית נשיא קואליציית
האגודות למלחמה בסרטן באירופה (  .(ECLלאורך
השנים ,זכתה בפרסים ואותות על הישגיה ,וביניהם,
ב 2015-בפרס היוקרתי של הארגון האמריקאי לחקר
הסרטן ( )AACRעל קידום שירותים במאבק לסרטן
ברמה הלאומית והגלובלית – AACR Award – 2015
for Distinguished Public Service and Global
.impact in Cancer Advocacy
ברמה הלאומית ,כיהנה מירי במועצת הבריאות,
וממשיכה לכהן במועצה הלאומית למניעה ,אבחון
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וטיפול במחלות ממאירות ,במועצה הלאומית לקידום
בריאות ובמועצה הלאומית לבריאות האישה .כולם
במינוי של מנכ"ל משרד הבריאות.
כעת ,עם סיום תפקידה כמנכ"ל ,וכניסתה לתפקיד סגנית
יו"ר האגודה ,מסכמת מירי פרק משמעותי זה בחייה.

מה ידעת על האגודה למלחמה בסרטן לפני
שהתחלת לעבוד בה?
למען האמת ,לא ידעתי הרבה על האגודה למלחמה בסרטן.
אני זוכרת שהיינו מקבלים בדואר לעתים חוברות
הסברה לקראת מבצע 'הקש בדלת'® .חלק גדול מהן
היו בצבעים שחור ואדום שעוררו בי אי נוחות .הייתי
זורקת אותן ישר לפח כי הן הפחידו אותי.

איך הגעת מלכתחילה לעבוד באגודה?
כשהשלמתי את לימודי הדוקטורט שלי בסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה של הרפואה באוניברסיטת תל אביב,
המנחה שלי ד"ר דלילה אמיר ביקשה ממני לגשת
לריאיון באגודה למלחמה בסרטן .תחילה ,עניתי לה
שאין לי שום עניין בכך ,מכיוון שבמקצוע שלי אנחנו
עוסקים במאקרו ,ולתפיסתי ,תחום הסרטן היה צר
מדי ,ולכן לא עניין אותי לעסוק במחלה ספציפית.
למרות זאת ,ד"ר אמיר שכנעה אותי להגיע לריאיון.
"לא ימצא חן בעינייך? אפשר להגיד גם לא" ,היא
אמרה לי .בסוף הגעתי לפגישה כפי שהבטחתי לה
והשאר היסטוריה.

ספרי לי על התפקידים הראשונים בהם עסקת
באגודה?
התפקיד הראשון שהטילו עליי היה לערוך את ביטאון
מחלת הסרטן  -כתב עת בנושא הסרטן עבור רופאי
משפחה ורופאים כלליים .במהדורות הראשונות של
הביטאון ראיינתי את מנהלי המחלקות בבתי החולים
והמומחים השונים ,ולאחר מכן שלחתי את המאמרים
לאישורם .כיום ,אני ממנה שני עורכים אורחים,
המומחים בתחום בו עוסק הביטאון ,כשהתפקיד
שלי הוא לבדוק שהנושאים הרלוונטיים כלולים בו,
ויש ביטוי רחב לאנשי מקצוע מכל רחבי הארץ.
בהדרגה הפכתי לאחראית על ההדרכה המקצועית.
אחד השינויים שביצעתי ,היה שינוי האופי של הוועדה
להדרכה מקצועית :אם בעבר אושר רק לרופאים
לקבל מלגות מהאגודה להשתתפות בכינוסים
בינלאומיים ,החלטתי לשנות את הכללים על מנת שכל
איש מקצוע העוסק בטיפול בחולי סרטן ,שעבודתו
התקבלה להצגה או לפוסטר בכינוס בחו"ל  -יוכל
לקבל מאיתנו מלגה להשתתפות בו .כיום ,מקבלים
את המלגות בנוסף לרופאים ,גם אחיות אונקולוגיות,
אנשי צוות פסיכואונקולוגי וכדומה.

במה – ביטאון מחלות הסרטן

מירי זיו עם ג'ון פורמן ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן לשעבר

ספרי לי על תחילת דרכך כמנהלת מחלקת
הסברה והדרכה?
אחד הדברים הראשונים שעשיתי בתפקיד היה
לשנות את צבע העלונים של האגודה ואת ה'לוק'
באופן כללי .כסוציולוגית ואנתרופולוגית של הרפואה
ידעתי מהן המשמעויות התרבותיות של הצבעים.
הפסקנו לעבוד עם הצבעים שחור ואדום והתחלנו
לעשות שימוש בצבעים יותר 'מזמינים' ,כגון ירוק
וכחול .לא חלף הרבה זמן עד שלחוברות שלנו נוצר
ביקוש רב .במקביל ,התחלתי להציף את הנראות של
האגודה למלחמה בסרטן לאורך כל ימות השנה ולא
רק סביב מבצע 'הקש בדלת'® כפי שהיה תמיד ,תוך
כדי שימוש מושכל בכל אמצעי המדיה.
היו לנו אז מספר בעיות במסרים ,כמו לדוגמה :המסר
המוטעה ששיזוף בשמש הצטייר כהפיך .באותה עת,
היה תשדיר ישן שהציג אישה משתזפת לצד פרח
שהחל לנבול לצדה .כשצפיתי בתשדיר ,נדהמתי לראות
שברגע שהאישה מרחה קרם לאחר שהשתזפה -
לפתע הפרח החל לפרוח מחדש ,כשהמסר שעלול
היה להיות מובן מכך הוא שמריחת קרם לאחר שיזוף
עשויה לבטל את הסיכון לנזק .כמובן שכבר אז היה
ידוע לנו כי הנזק בחשיפה לשמש הוא מצטבר ,בלתי
הפיך ועלול לגרום לסרטן ,ולכן הרגשתי חובה לחדד
את העובדה הזו באופן חד משמעי .איציק גינזבורג,
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שסייע לנו בהתנדבות ,הגה והפיק עבורנו את תשדיר
׳הצ'יפס׳ המפורסם ,שהציג בחורה משתזפת בצד
אחד של המסך ,ובצד השני את הצ'יפס שנחרך.
המסר עבר היטב ,מכיוון שידוע שצ'יפס שנחרך
איננו יכול לחזור למרקם הזהוב הקודם שלו  -בדיוק
כמו שקורה בגוף האדם .זו דוגמה אחת מיני רבות
לשיפור מודעות בנושא מסוים.

מהו הקמפיין התקשורתי הכי אפקטיבי שאת
זוכרת?
הקמפיין תקשורתי הכי מוצלח היה 'הביישנים' .כך
זה התחיל :משרד הפרסום גיתם  BBDOביוזמה של
אחד מהבעלים המשותפים מודי כידון ,יזם פנייה
לאגודה ,לאחר שאימא של ילדה בגן של בתו נפטרה
ממחלת הסרטן .מודי החליט שהוא רוצה לתרום לנושא
והציע לסייע לאגודה בהתנדבות ,בברכתו המלאה של
שותפו מושיק תאומים .הקמפיין הראשון והמוצלח
מאוד שגיתם יזמו היה למבצע 'הקש בדלת'® 1999
תחת הסלוגן 'ל 100,000-איש בישראל הקרנה זה
לא סרט' .כשהציגו לי אותו לא היו לי הערות .אהבתי
אותו ממבט ראשון .לאחר מכן עשינו ביחד קמפיינים
נוספים מוצלחים וזוכי פרסים ,אך הכי מוצלח היה
ללא ספק 'הביישנים'.
למען האמת' ,הביישנים' עסק בנושא די 'יבש' ,שנועד
להודיע לציבור על כך שהחוק לאיסור עישון במקומות
ציבוריים הורחב לעוד מקומות ,כגון ,קניונים ,שקודם
לכן היה מותר לעשן בהם .זה היה מסר טכני מאוד.
חמישה צוותים מגיתם עבדו על הקריאייטיב של
הקמפיין והציגו לי אותו .היה אחד שהתנגדתי אליו
בכל תוקף והיו עוד כמה שפשוט לא התלהבתי מהם.
צוות הקריאייטיב של גיתם התייחס ברצינות להרגשתי
והחליט לחשוב על משהו יצירתי יותר .לאחר מספר
ימים ,הגיעו אליי מאיר גולדברג ,המשורר ומנהל
הקריאטייב דאז ,יחד עם התסריטאי ,הפרסומאי
והבמאי אמיר הספרי ,שעבד גם הוא במשרד,
וסיפרו לי על התסריט החדש שהם מציעים לתשדיר
'הביישנים' .הקשבתי להצעה החדשה והמלצתי להם
מיד ללכת על זה.
התשדיר אכן זכה בפרסים רבים ,כגון פרס האפי -
הקמפיין האפקטיבי ביותר .בנוסף ,הוא זכה ב'קטטוס
הזהב' בקטגוריית עמותות ומגזר ציבורי ,ב'קטטוס
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הזהב' הכללי ,ובפרס הג'ינגל .זה הפך להיות נושא
שמדברים עליו בתוכניות אירוח בטלוויזיה .פשוט
הצלחה אדירה .אבל הדבר החשוב ביותר הוא שעל פי
הנתונים ,מספר אלו שהתביישו שלא להעיר למעשנים
שלא כחוק ירד פי  3לאחר פרסום התשדיר.
אני חייבת לשבח את ההתנהגות של הנהלת גיתם,
שמתייחסת אלינו לאורך כל הדרך כלקוח משלם,
ולא כלקוח פרו בונו .פעם מודי אמר לי את המשפט
הבא" :את מייצגת גוף חשוב ומבחינתנו את צריכה
לקבל את השירות הטוב ביותר ,כאילו היית הלקוח
שמשלם לנו הכי הרבה" .הקמפיינים שעשה המשרד
לאורך השנים היו יצירתיים מחד ,והחדירו לציבור
מסרים שבכוחם להציל חיים ,מאידך.

תשדיר 'הביישנים' עטור השבחים והפרסים

ספרי לי על תחילת עבודתך כמנכ"ל האגודה?
ב ,1992-כשמוניתי למנכ"ל האגודה ,דחיתי את
תאריך המינוי כמה וכמה פעמים בגלל הטיפולים שבני
אורן ז"ל עבר בארצות הברית .באותן שנים ,הטיפול
האימונותרפי לו נזקק ,לא היה קיים בארץ .בשלב
כלשהו ,אורן קרא לי לשיחה ודחק בי לקבוע תאריך
למינוי .קבענו את תאריך ה 15-בנובמבר  .1992ב5-
בנובמבר ,בשבוע של מבצע 'הקש בדלת'® ,אורן נפטר.
קמתי מהשבעה ומספר ימים לאחר מכן התחלתי
בתפקידי כמנכ"ל .אם אורן חשב שזה חשוב  -מי
אני שלא אמלא את רצונו? היה לי ברור שאני מחויבת
לקחת את האתגר הזה ,קשה ככל שיהיה!

האם את מבחינה בשינוי באורח החיים של הציבור
היום לבין זה שהיה לפני  30שנה?

מירי זיו בטקס חילופי המנכ"ל יחד עם מרים קליין,
מנכ"ל האגודה היוצאת

מירי זיו מעניקה תעודת הוקרה ללאה רבין ,רעיית ראש
הממשלה לשעבר יחד עם שרה זיסמן ,יו"ר סניף י-ם לשעבר

מתי הרגשת שתחום המאבק בסרטן הוא למעשה
השליחות של חייך?
האמת היא ,שהייתה לי מחויבות ומסירות ליעדים של
האגודה למלחמה בסרטן עוד הרבה לפני שהתמודדתי
עם מחלתו ופטירתו של בני אורן ז"ל ולאחר מכן עם
פטירתו מהמחלה של אחי ,ד"ר בני קורנברוט ז"ל.
לא הייתי צריכה את ההתנסות האישית הזו כדי להבין
את החשיבות בעשייתה של האגודה למלחמה בסרטן.
מדובר בתהליך ארוך ,ומה שמייחד את העבודה באגודה,
ובמיוחד בתפקידים שאני כיהנתי בהם ,זה שאתה
כל הזמן לומד ,מתעדכן ומזהה חידושים .יש תהליך
למידה מתמשך ואתגרים שזו זכות להתמודד עמם.

בהחלט .ניקח לדוגמה את נושא ההתנהגות
ה'חכמה בשמש' ®  .בזמן שאורן טופל בארצות
הברית ,הלכתי באחד הימים מתוך סקרנות לבקר
בסניף האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן במקום.
ראיתי שם מודעות על כך שבסופשבוע הבא יהיה
מבצע שבו הציבור מוזמן לגשת ולהיבדק כדי לאבחן
נגעים בעור ,במרפאות פרטיות ,בחינם .משם לקחתי
את הרעיון והבאתי אותו ליישום ברמה הארצית
המותאמת לרפואה הציבורית שמאפיינת אותנו
כמדינה .תחילה ,ביצעתי פנייה לכל קופות החולים,
לאיגוד רופאי העור ולעוד גורמים ,ובנינו שיתוף פעולה
שיצר את שבוע המודעות לסרטן העור ואבחונו
המוקדם ,שכלל מסרים ,עדכונים ובנוסף  -דגש על
הנקודות והסימנים אליהם צריך לשים לב .תרגמתי
את  A.B.C.Dבאנגלית ל 4-הגימלים שלנו שהפכו
בהמשך ל 5-הגימלים (גיאומטריה ,גבול ,גוון ,גודל,
גובה) שיש לשים לב אליהם בעת בדיקת שומות.
הדרך עד להשקת הפרויקט לא הייתה קלה .ממש
כשהייתי מוכנה לצאת איתו ,נאלצתי לנסוע שוב לארצות
הברית לטיפול בבני אצל פרופ' סטיבן רוזנברג ,שפיתח
את שיטת הטיפול האימונותרפי במלנומה  -טיפול
חדשני באותה עת ,שעזר אז למעטים ולצערי אורן לא
היה מהם ,והיום מביא להישגים משמעותיים ,וחולים
רבים זוכים להיות מטופלים בו ,במרכזי מצוינות גם
בארץ .במהלך הביקור ,ישבתי בקפיטריה עם מדענית
ממכון ויצמן שהייתה בהשתלמות שם באותה עת
וסיפרתי לה בהתלהבות על התוכנית שאני מתכננת
ליישם .היא ענתה לי שהתוכנית הזו תואמת בדיוק
את 'המלצות הקונצנזוס בתחום המלנומה של מוסד
הסרטן הלאומי האמריקאי ( .')NCIיום אחרי ששוחחתי
איתה ,מנכ"ל האגודה דאז ,מרים קליין ז"ל בישרה
לי שמשרד הבריאות מתנגד לקמפיין שלנו .מיד
שלחתי לה בפקס את 'החלטות הקונצנזוס' שקיבלתי
מאותה מדענית .למחרת ,משרד הבריאות שינה את
החלטתו .שבוע המודעות לסרטן העור יצא לדרך,
בברכת המשרד וכאמור בשיתוף כל קופות החולים.
מאז אותה שנה בה יזמנו את שבוע המודעות ,ישנו
גרף המצביע באופן ברור על תהליך שיפור מתמשך
בעלייה באבחון המוקדם .לשמחתי ,רוב האנשים
שמגיעים לבדיקות בשבוע זה הם באמת אנשים
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'חכם בשמש'

®

הנמצאים בקבוצת הסיכון למחלה .כיום ,על פי נתוני
רישום הסרטן 91% ,אחוז מהחולים מאובחנים בשלב
מוקדם .בעוד שבכל מדינות העולם המערבי שיעורי
היארעות (מספר החולים מדי שנה) במלנומה עולים
בקצב ,אצלנו העלייה בגברים התמתנה מאוד ,ובנשים
אנו כבר רואים ירידה .בעבר ,מדינת ישראל הייתה
במקום ה 3-בעולם אחרי אוסטרליה וניו זילנד ,במספר
החולים החדשים מדי שנה .בזכות הפעילות שלנו חל
שינוי דרמטי לטובה .בשנת  2018דורגה ישראל במקום
ה 27-מבין  30מדינות ה .OECD-מניעה של ממש!
באחד הכינוסים הבינלאומיים שנערכו בארץ של
ה ISCR-בהם השתתפתי ,ניגש אליי אחד מהמומחים
בארצות הברית ואמר לי" :לא יודע מה אתם עושים,
אבל מה שבטוח  -אתם עושים משהו טוב".
במקביל ,לאבחון המוקדם ,התחלנו למקד מסרים גם
לאוכלוסיית הילדים ,כשחברנו לערוץ הילדים ביצירת
קמפיין 'חכם בשמש'® ששינה את התמונה לחלוטין.
'חכם בשמש'® הוא רעיון יצירתי שהגיתי באותם ימים,
במטרה להגביר את מודעות הילדים והציבור לכללי
התנהגות נכונה בשמש .במסגרת הקמפיין ,יצרתי
סלוגן בשם 'חכם בשמש'® ,המורכב מראשי התיבות
של המונחים :חיפוש צל ,כובע ,משקפי שמש ,ביגוד
ארוך ,ש עות בטוחות ,מ סנן קרינה ו ש תייה .בכדי
להחדיר את המסר אל הציבור ,יצרנו שיתוף פעולה
עם ערוץ הילדים ,שנענה בשמחה ליוזמה החינוכית
החשובה .ערוץ הילדים החל בשנת  1995לשלב את
'חכם בשמש'® כחלק ממערך התוכניות ,וזמן קצר
לאחר מכן זיהינו באמצעות סקרים עלייה משמעותית
במודעות לנושא בהשוואה למצב שלפני המבצע.

תחילתו של שבוע המודעות לסרטן העור ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן
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מבין שלל ההישגים שרשמת במהלך השנים ,יש
אחד שאת גאה בו במיוחד?
בהחלט .יישום פרויקט הממוגרפיה הארצי ,שהוא
סיפור בפני עצמו .בתחילת שנות ה ,90-הוזמנתי
לכינוס על ידי האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן,
שם שמעתי על היעילות של ממוגרפיה בהפחתת
התמותה מסרטן השד .ביקשתי מהמארגנים בכנס
להפגיש ביני לבין מומחה בתחום מטעמם ,פרופסורית
מ UCLA-שלצערי איני זוכרת את שמה ,שאמרה לי
כך" :אל תתחילי בפרויקט ובתשדירים הקוראים לציבור
הנשים להיבדק ,לפני שאת יודעת לאן את שולחת
אותן" .זה היה טיפ חשוב מאין כמוהו.
בניתי את פרויקט הממוגרפיה 'לפי הספר' .הסתבר,
שלמשרד הבריאות אין בכלל את המכשור הדרוש
שנועד לבדוק את שיעורי הקרינה של המכשור.
האגודה הגיעה להסכם עם משרד הבריאות לפיו היא
תרכוש עבור המשרד את המכשור שנועד לבדוק את
המכשירים .התחייבנו גם לממן בדיקת סקר שתבדוק
את כל  20מכשירי הממוגרפיה שפעלו באותה עת,
כשמשרד הבריאות התחייב בתמורה על יישום מידי
של המסקנות ,ולחייב את מכוני הממוגרפיה לעבוד
מאותה עת לפי הסטנדרטים של החברה האמריקאית
להדמיה ( .)ACRבמקביל ,ליאון רקנאטי ,שהיה יו"ר
מבצע 'הקש בדלת'® באותה שנה ,סייע בהשגת
תרומות שאפשרו רכישת מכשירי ממוגרפיה חדשים
שהחליפו את אלה שכתוצאה מהקרינה הגבוהה
שאותרה בהם ,נמצאו לא ראויים ,והושבתו בהוראת
משרד הבריאות ,כמוסכם .בהמשך ,רתמתי מומחים
בעלי שם עולמי מארצות הברית ,פרופ' אדוארד סיקלס
מאוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו ( )UCSF
ופרופ' דניאל קופנס מאוניברסיטת הווארד ,שביצעו
הכשרות אינטנסיביות לרדיולוגים מרחבי הארץ ,שלא
ידעו אז כיצד לסרוק נבדקות ללא סימפטומים.
לאחר שבוצעו ההכשרות לכל הנוגעים בדבר ,יצאנו
בקמפיין לציבור שבו משרד הבריאות הורה ,על פי
המלצתנו ,לכל קופות החולים ,לזמן נשים מגיל ,50
לבצע בדיקה אחת לשנתיים .כדי להגיע לתוצאות
שאליהן ייחלנו ,היינו צריכים להגביר את ההיענות
לבדיקה בפריפריות חברתיות וגיאוגרפיות ,ולכן
השחקנית גילה אלמגור ,יו"ר סניף תל אביב שלנו

באותן שנים ,ארגנה אירוע התרמה שהוקדש לגיוס
תרומות לסיוע ברכישת ניידת הממוגרפיה הראשונה.
האירוע כלל מצעד של זמרות ושחקניות בהפקה
מרשימה שנערכה במשכן לאומנויות הבמה .הניידת
נרכשה בסיוע תרומתו של בני גאון ז"ל ,שהיה
בהמשך נשיא האגודה ,ובעזרתם של ליאון רקנאטי
וגילה אלמגור שהובילו אירוע התרמה נוסף גם בביתו
של דיוויד ברגר ,שגריר קנדה בישראל דאז ורעייתו
מוניקה ,שאירחו את התורמים בביתם.
התוצאות לא איחרו להגיע .מצבה של המדינה בכל
הנוגע לסרטן השד השתפר משמעותית .ערים כמו בת
ים ,יפו ורמלה ,שהיו מתחת לממוצע הארצי ,הצליחו
לטפס ולהגיע לשיעורי היענות מעל הממוצע .הפער
שהיה קיים בין יהודיות וערביות בוטל ב 2011-וצומצם
גם במגזרי אוכלוסייה נוספים .כיום ,ישראל עומדת
בצמרת הטבלה העולמית בשיעורי ביצוע בדיקת
הממוגרפיה ,תוך כדי צמצום פערים ,ובין המדינות
המובילות בשיעורי הריפוי של נשים מסרטן השד.
הדבר החשוב מכל הוא שמאז  2005אנחנו רואים
ירידה של כ 25%-בתמותה מהמחלה.

מירי זיו עם ג'ורג בוש ,נשיא ארצות הברית לשעבר
ורעייתו ברברה

בספר שערך פרופ' פיטר בויל ,ראש המרכז הבינלאומי
למניעת סרטן ( ,)IPRIהוא בחר את פרויקט הממוגרפיה
הישראלי שיזמנו ,כדוגמה ליכולת לסגור פערים בין
מגזרי אוכלוסייה שונים ועל כך אני גאה.

מהו הקושי הגדול ביותר שנתקלת בו במסגרת
תפקידך כמנכ"ל?
הקושי הגדול ביותר הוא להשריש את התפיסה שגיוס
כספים אינו 'שנור' ,עם קונוטציה שלילית .בארצות

חנוכת ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן

מירי זיו לצד שמעון פרס ,נשיא מדינת ישראל לשעבר

הברית למשל ,ילדים מגיל הגן ,מחונכים לתרום מדי
שבוע משהו משלהם לאחרים שאין להם .בכל שלבי
החיים ,לפני קבלה לקולג' או לאוניברסיטה ,צריך
להראות שאתה נותן משהו מעצמך למען הקהילה.
זה חלק מהדנ"א האמריקאי .בארץ לצערי ,זה קצת
יותר מורכב .היינו צריכים להסביר המון פעמים למה
ההתרמה חיונית .למה 'הקש בדלת'® כל כך חשוב.
צריך להמשיך ולהיאבק על נושא התרומות ולהבהיר
את חשיבותו .במיוחד שאנחנו כאגודה ,המבוססת על
תרומת הציבור בלבד ,וכעיקרון ללא מימון מתקציב
משרד ממשלתי ,נוכל להמשיך ולפעול אך ורק על
פי שיקולים מקצועיים וללא מעורבות והשפעה של
שיקולים זרים.
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מירי זיו יחד עם פרופ' אהרן צ'חנובר,
חתן פרס נובל ונשיא הכבוד של האגודה

מהו המחקר שהכי זכור לך כפורץ דרך בתחום
הסרטן?

מבין התפקידים שמילאת ברמה הבינלאומית ,מהו
בעיניך התפקיד הכי חשוב שמילאת?

זכורים לי לא מעט מחקרים .קודם כל ,כמובן ,המחקר
של פרופ' אהרן צ'חנובר ,נשיא הכבוד שלנו ,בנושא
חלבון האוביקוויטין מה שזיכה אותו בפרס נובל ,והביא
לפריצת דרך בחקר הסרטן ומחלות נוספות .פרופ'
צ'חנובר קיבל בתחילת דרכו כחוקר צעיר מענקי
מחקר מטעם האגודה למלחמה בסרטן וכיהן כ10-
שנים בהתנדבות כחבר בוועדת המחקר שלנו .אציין
לדוגמה גם את מחקרו של פרופ' זליג אשחר ,זוכה
פרס ישראל ממכון ויצמן שגם הוא נעזר במהלך
דרכו המדעית במענקי מחקר מהאגודה וכיום מועמד
לפרס נובל ,בזכות תרומתו לטיפול באימונותרפיה.
פרופ' אשחר רתם טכניקה של הנדסה גנטית ,כך
שתצליח לזהות תאי סרטן שמתחבאים מהמערכת
החיסונית .תוצאות המחקר הזה היוו בסיס לטיפול
האימונותרפי פורץ הדרך .ישנם חוקרים נוספים כמו
פרופ' יוסף ירדן ,חתן פרס ישראל ,כשעל בסיס מחקרו
פותחו תרופות בהן מטופלים חולי סרטן ,וחתן פרס
ישראל פרופ' משה אורן ופרופ' ורדה רוטר שקידמו
את כל הנושא של  .P 53ישנן עוד דוגמאות רבות של
חוקרים מבטיחים שרושמים צעדים חשובים שעתידים
לשפר את הטיפול במחלות הסרטן.

אני חושבת שהתפקיד החשוב ביותר היה החברות
בוועד המנהל של ארגון הסרטן הבינלאומי (.)UICC
סה"כ כיהנתי שם  2קדנציות מרביות .הייתה לי
הזכות לשבת עם פרופ' צור האוזן שלאחר מכן קיבל
פרס נובל ,ועם אישים בכירים נוספים מארגוני סרטן
חשובים מאוד בעולם .הייתה לי הזכות להיות מוזמנת
לפורום של מנהיגי המאבק בסרטן (UICC World
 ,)Cancer Leaders' Summitאליו מוזמנים מדי שנה
כ 200-איש מכל הארגונים החברים בארגון .בנוסף,
זכיתי להשתתף בישיבה ההיסטורית שנערכה באו"ם
בשנת  2011שעסקה בפעם הראשונה במחלות שאינן
מדבקות  - NCDsובכללן סרטן .בישיבה הזו השתתפתי

מיהי האישיות שהותירה עליך חותם?

פרופ' רוני רוזין ז"ל,
המנטור שציווה והאמין
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היו רבים וטובים אך מעל כולם היה פרופ' רוני רוזין ז"ל
שהיה המנטור שלי ,ושימש כיועץ האגודה למלחמה בסרטן
בנושא אבחון מוקדם .בזמן שהוא טופל כבר בבית,
לקראת סיום חייו ,הוא זימן אותי אליו והודיע לי שהוא
דיבר עם הוועד המנהל והמליץ עליי לתפקיד מנכ"ל
האגודה .אמרתי לו שאני לא מעוניינת בכך .מאוד
אהבתי את העבודה שלי בניהול מחלקת ההסברה.
רוני כעס עליי ואז הבנתי שלא מסרבים לבקשה של
אדם הנוטה למות ובוודאי לא לאדם כל כך מוערך.
לצערי ,הוא נפטר ממש ביום בו ערכנו את הכינוס
הראשון בנושא סריקת ממוגרפיה ,אליו הוזמנו אנשי
מקצוע מובילי דעה ,כירורגים ,אונקולוגים ,רופאי
משפחה וכו' ,העוסקים בסרטן שד ,בכדי לעדכן אותם
על הפרויקט החשוב .הוא ממש אפשר לנו לסיים את
הכינוס ונפטר באותו ערב .פרופ' רוזין ללא ספק נתן
לי את הרוח הגבית לרוץ בכיוון החשוב הזה.

מירי זיו בשולחן ישראל באו"ם במסגרת הדיון ההיסטורי בנושא
מניעה ואבחון מחלות שאינן מדבקות (ובכללן סרטן)

מירי זיו עם רון פרושאור ,שגריר ישראל באו"ם לשעבר

גם כחברת הנהלה של ארגון הסרטן הבינלאומי וגם
כשגרירה גלובלית ( ,)Global Ambassadorתואר לו
זכיתי מטעם האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן,
וגם כחברה במשלחת הישראלית ,בראשה עמד סגן
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן.

היכן לדעתך אנו עומדים ביחס לעולם בכל הנוגע
לתחום המניעה ,הגילוי המוקדם והטיפול?
בתחום הזה ,כפי שתיארתי קודם ,יש לנו בהחלט במה
להתגאות .האגודה למלחמה בסרטן היא זו שהובילה
להישגים המשמעותיים שיש למדינת ישראל בכל
הקשור לסרטן השד עם שיעורי ריפוי גבוהים ביחס
לעולם .כך גם בכל הנוגע לסרטן העור .בתחום המאבק
בעישון ,ראוי לזכור את החוק לאיסור עישון במקומות
ציבוריים שנחקק ב 1983-ביוזמת האגודה .היינו אז
בין עשר המדינות הראשונות שחוקקו חוק זה ,בשעה
ש 46-אחוז מהאוכלוסייה עישנה .השינוי לא איחר
לבוא והיום אנחנו מדברים על  19.8אחוז מעשנים
מקרב האוכלוסייה .למרות השיפור ,אנחנו שואפים
ליותר מזה .יש לנו עוד דרך ארוכה לעשות עד שנמגר
לחלוטין את הנגע הממכר והממית.
בתחום הטיפול ,במחקר שנערך לפני מספר שנים ,ישראל
מדורגת במקום  6מתוך  85מדינות בשיעורי הריפוי .נתון
המצביע מצד אחד ,על העובדה שבמחלות השכיחות,
שיעור האבחון המוקדם גבוה ,ובמקביל ,הטיפול הכירורגי
והאונקולוגי בישראל הינו טיפול עדכני וברמה גבוהה.

בשמש'® ,קליטת רופאים ומדענים בשנות ה90-
בתקופת העלייה המסיבית מברית המועצות ,הקמת
מרכזי 'חזקים ביחד'® לתמיכה בחולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם ,פיתוח מערך מידע מעודכן הכולל
אתר אינטרנט ,׳טלמידע'® ,מרכז מידע עם מידעניות
ומאגרי מידע ממוחשבים ,עמוד פייסבוק ,מערך חומרי
הסברה מגוון ועשיר ,ובעיקר כתובת למתן מידע אמין
ומהימן לכל פונה ,כמו גם לסיוע במיצוי זכויות החולים.

באילו פרמטרים תרצי להתמקד בתפקיד סגנית
יו"ר האגודה?
היום אני יכולה להתפנות יותר בכדי לחשוב על
תוכניות חדשות נוספות .הניהול עצמו גזל ממני
המון זמן ואנרגיות .הפריבילגיה של להיות סגנית יו"ר
מאפשרת את הזמינות לחשוב על פיתוח וקידום
רעיונות חדשים.

מה למדת על עצמך אחרי שנים של עשייה באגודה?
איבדתי בן ואח ,וזה לא קל להמשיך ולעבוד באותו
תחום ,שמתקשר לכאב כל כך עצום ,שהזמן לא
מקהה .אני נזכרת במושב הפתיחה של כינוס הארגון
האמריקאי לחקר הסרטן (  )AACRבשנת 2015
שהתמקד באימונותרפיה ,שם קיבלתי פרס על
פעילותי .הכינוס הזה היה מבחינתי סגירת מעגל,
מכיוון שאורן בני טופל באימונותרפיה באותה תקופה
בה התוצאות לא היו טובות ,והיום אנחנו כבר רואים
הישגים מרשימים בתחום ,וחולים רבים זוכים לריפוי
בזכות התפתחותו.

מסיבת עיתונאים לרגל היום הבינלאומי ללא עישון 2004

איך את מסכמת את כהונתך כמנכ"ל?
כשאני מסתכלת אחורה על  37שנים באגודה ,מתוכן
 27שנים בתפקיד המנכ"ל ,אני חושבת שהייתה לי
הזכות ליזום תוכניות ופרויקטים רבים ברמה הארצית,
כמו פרויקט הממוגרפיה ,מסע ההסברה 'חכם

מירי זיו מקבלת את פרס ה AACR-על שירותה לטובת הציבור ועל הישגיה ברמה הבינלאומית
לקידום המאבק בסרטן
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לסיום ,מה תרצי למסור למתנדבי ועובדי
האגודה למלחמה בסרטן?
יש לי הערכה עצומה ומכל הלב לעובדים ולמתנדבים.
כמו שאמר בעבר ג'ון פורמן" :באגודה ,העובדים
עובדים במסירות ומתוך שליחות כאילו הם מתנדבים,
והמתנדבים פועלים במחויבות כאילו היו עובדים".
אני אומרת בהמון הזדמנויות לצוות המסור והמיומן
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באגודה ,שבעלי המניות שלנו הם הציבור הרחב שאנחנו
דואגים ופועלים רבות כדי שהוא יישאר בריא ,והחולים
שאנחנו פועלים למענם כדי שיזכו בטיפול ושיקום
מיטבי .כל אחד באגודה ,בכל תפקיד שהוא נמצא
בו ,צריך לזכור שהוא עובד בתפקיד עם משמעות,
וזו זכות של ממש .המחקרים מראים היום כי סיפוק
בעבודה מונע שחיקה ואת זה יש לנו בשפע.

פריסת תקציב המאבק בסרטן
לשנת ( 2019באלפי שקלים)
ארגון ,מנהל וסניפים

שירותים רפואיים וסוציאליים

5,337

3,135

רישום ומעקב

בינוי וציוד

1,211

6.2%

מחקר ופרוטוקולים קליניים

3,999

2.4%

10.6%

7.9%

1,060

2.1%

הדרכה מקצועית

902

1.8%

סך הכל שימושים

50,520

28.4%

הסברה ,קידום
בריאות וגילוי
מוקדם

14,348

40.6%
שיקום ורווחה
(כולל הוספיס ומעון)

20,528

שימושים

פירוט באלפי ש"ח

פירוט באחוזים

שירותים רפואיים וסוציאליים

3,135

6.2%

רישום ומעקב

1,211

2.4%

מחקר ופרוטוקולים קליניים

3,999

7.9%

שיקום ורווחה (כולל הוספיס ומעון)

20,528

40.6%

הסברה ,קידום בריאות וגילוי מוקדם

14,348

28.4%

הדרכה מקצועית

902

1.8%

בינוי וציוד

1,060

2.1%

ארגון ,מנהל וסניפים

5,337

10.6%

סך הכל שימושים

50,520

100%

17

דין וחשבון ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ 2 0 1 9

האגודה למלחמה בסרטן
במספרים
כ 40-מיליון שקלים הוענקו במהלך העשור
האחרון כסיוע חומרי ראשוני לילדים ומבוגרים חולי
סרטן ,הנמצאים במצוקה כלכלית מיוחדת בזמן היותם
בטיפול אקטיבי במכונים האונקולוגיים.
כ 50-מיליון שקלים הוענקו למימון עשרות
מחקרים של רופאים וחוקרים ישראלים במהלך
העשור האחרון.
כ 20,000-בדיקות בוצעו בשנת  2018בניידת
הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן שנועדה
לצמצם פערים בהיענות לבדיקת הממוגרפיה
החשובה לגילוי מוקדם של סרטן השד.

כ 15,000-שעות פעילות התנדבותית

בוצעו על ידי מתנדבות 'יד להחלמה'® בשנת .2018
כ 10-מיליון שקלים הושקעו במהלך העשור
®
במימון והפעלת רשת מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'
של האגודה למלחמה בסרטן ,בהם פועלות ללא תשלום
קבוצות תמיכה מגוונות לחולים ולבני משפחתם.

יותר מ 200,000-ילדי גנים וחטיבות צעירות

נחשפו ב 2018-לפעילויות ‘חכם בשמש’® ולהרצאות
וחומרי הסברה בנושאי אורח חיים בריא ונזקי העישון.
כ 100,000-שעות חונכות ניתנו לילדים
חולי סרטן בשנת  2018במסגרת פרויקט 'ניצוץ
של תקווה'®  -השלמת חומר נלמד.
כ 1,500,000-כניסות בשנת  2018לאתר
האגודה באינטרנט המספק מידע מקיף ,אמין
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ומקצועי על מחלות הסרטן ,הטיפול ,דרכי המניעה
והאבחון המוקדם.

כ 27,000-שעות פעילות התנדבותית

ניתנו במסגרת פרויקט ליווי חברתי-לימודי בשנת
תשע"ט ,על ידי סטודנטים מלגאים מתוכניות !,IMPACT
שח"ק והישג המשובצים במערך התמיכה של האגודה.
כ 400-מענקי מחקר הוענקו לרופאים וחוקרים
בחמש השנים האחרונות.

מעל  4,000נשים וגברים מרחבי הארץ
השתתפו בשנת  2018בפרויקט 'להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר'® ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון.

כ 10,500-מטופלים נטלו חלק בפרויקט 'צעדים
לאיכות חיים'® ב 19-מרכזים רפואיים ברחבי הארץ.
כ 100-משפחות השתתפו בשנת  2018בנופש
המשפחות של האגודה למלחמה בסרטן בכפר
הנופש שפיים.

כ 9,500 -פניות התקבלו במוקד
ה'טלמידע'® הפועל  24שעות ביממה ,ומספק

מענה ומידע לחולים ,לבני משפחותיהם ולציבור
הרחב בנושאי מניעה ,אבחון מוקדם ,דרכי הטיפול
והשיקום ועוד.

כ 70,000-עוקבים בעמוד הפייסבוק של
האגודה למלחמה בסרטן ,המשמש במה למסרי
האגודה בנושאי מניעת סרטן ,אורח חיים בריא ועוד.

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.
בנוסף ,האגודה סייעה במימון כוח אדם שנדרש לטיפול
מורכב של השתלת מח עצם עצמית והשתלת מח
עצם מתורם זר ,בהקמת בנק הדם הטבורי הציבורי
הארצי ובתמיכה בתוכניות המשלבות טיפול רפואי
פליאטיבי וטיפול סיעודי ופסיכו-חברתי.
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה להשקיע בפיתוח
ובקידום תוכניות חדשות ופרויקטים חדשניים לשיפור
השירות לחולי סרטן ,תוך מתן עדיפות לפרויקטים
ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול בחולים ,במחלימים
ובבני משפחותיהם.
להלן הפרויקטים החדשים שהאגודה תומכת בהם:
'קוראים ,כותבים ומדברים ,זמן משפחה ופיסול
ברשת'  -מרכז התמיכה בית אידי-מעגן ,באר שבע.
סדנאות אלו מתווספות לסדנאות רבות אחרות ,ולסיוע
במימון העו"ס המרכזת את הפעילות המשותפת
במרכז בית אידי-מעגן ,מאז הקמתו.
עובדת סוציאלית פליאטיבית – המרכז הרפואי
כרמל ,חיפה.
סיוע בהקמת היחידה לרפואה משלימה  -המערך
האונקולוגי ,המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע.

פסיכולוגית  -המחלקה הגינקו-אונקולוגית ,המרכז
הרפואי וולפסון ,חולון.
יישומון (אפליקציה) למטופלים נוירו-אונקולוגים -
מכון רדיותרפיה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר.
הטמעת מערכת ה proms-בחולי סרטן פרוסטטה
גרורתיים – אונקולוגיה דרכי שתן ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,תל השומר.
פרויקט תמיכה במחלימים כאובים  -מרפאת כאב,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר.
פרויקט החלמה פעילה  -מחלקת אשפוז יום השתלת
מח עצם ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר.
מימון הידרותרפיה למחלימות מסרטן שד  -מרכז
הידרותרפיה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר.
טיפול דיאדי והדרכת הורים – מחלקת אונקולוגיה
ילדים ,הקריה הרפואית רמב"ם ,חיפה.
טיפול פליאטיבי במשפחות שילדם נוטה למות -
מחלקת אונקולוגיה ילדים ,הקריה הרפואית רמב"ם,
חיפה.
סיום טיפול וחזרה לשגרת חיים  -מחלקת המטולוגיה-
אונקולוגיה ילדים ,הקריה הרפואית רמב"ם ,חיפה.
עובדת סוציאלית למרפאת נשאיות  - BRCAמרפאת
נשאיות ,הקריה הרפואית רמב"ם ,חיפה.
קבוצה פתוחה למטופלי יחידת הקרינה  -המערך
האונקולוגי ,הקריה הרפואית רמב"ם ,חיפה.
תמיכה טלפונית למטופלים בבית  -המערך האונקולוגי,
הקריה הרפואית רמב"ם ,חיפה.
מענה פסיכולוגי זמין וישיר – הקריה הרפואית
רמב"ם ,חיפה.
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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
פסיכואונקולוגיים 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.
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בשנה זו החלה האגודה לתמוך במימון התקנים
הבאים:

פסיכולוגית רפואית  -מחלקה אורתופדית-אונקולוגית,
המרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה.

עובדת סוציאלית  -מרפאת שד ואונקולוגיה ,אסותא
מרכזים רפואיים ,אשדוד.

דיאטנית  -מחלקה לגינקו-אונקולוגיה ,המרכז
הרפואי העמק ,עפולה.

דיאטנית  -מכון אונקולוגי ,המרכז הרפואי שמיר
(אסף הרופא) ,באר יעקב.

עובדת סוציאלית  -יחידה אונקולוגית ,הוספיס-בית
אשדוד ,רמלה ,לוד ,שירותי בריאות כללית.

עובדת סוציאלית לטיפול תומך  -בכל המחלקות
הפנימיות והכירורגיות ,המרכז הרפואי שמיר (אסף
הרופא) ,באר יעקב.

אחות פליאטיבית  -סיעוד ,מחוז צפון ,שירותי
בריאות כללית.

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

סיוע בהקמת חדר טיפוח ויופי
ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
במאי  2019התקיים טקס הסרת הלוט של
חדר טיפוח ויופי ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל
במחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי .בטקס נכחו פרופ' עידו וולף,
מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי,
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
סטלו רובינסון ,בעלה של פרנסין ,משפחה
וחברים .החדר הוקם הודות לתרומתו של סטלו
רובינסון .האגודה סייעה באבזור חדר הטיפוח
החדש שהוקם לרווחת החולים.

הקמת היחידה לגינקו-אונקולוגיה
והיחידה לטיפול בחולי סרטן ריאה
וסניף האגודה האזורי
ע"ש מרים שער שלזינגר ז"ל
האגודה למלחמה בסרטן מונתה לשמש כנאמן
של הקדש 'קרן מרים שער שלזינגר ז"ל למען
ציבור חולי הסרטן'.
במסגרת מימוש מטרות ההקדש ,תועבר תרומה
כספית להקמת שתי יחידות ע"ש מרים שער
שלזינגר ז"ל ,במרכז הסרטן החדש במרכז
הרפואי סורוקה :היחידה לגינקו-אונקולוגיה
והיחידה לטיפול בחולי סרטן ריאה.
בנוסף ,יוקם ויופעל בתחומי מרכז הסרטן,
סניף אזורי של האגודה שיקרא ע"ש מרים
שער שלזינגר ז"ל .האגודה תקיים בסניף
פעילויות תמיכה לאוכלוסיית חולי הסרטן באזור
באר שבע והסביבה ,לרבות קבוצות תמיכה,
חוגים ,הרצאות ,שירותי ייעוץ ופעילויות הסברה
וקידום בריאות.
לאחרונה נחתם הסכם הקמת היחידות.

מחשוב ומערכות מידע
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מדי שנה בשנה משאבים
רבים לטובת שיפור הנגישות למידע ולשירותים שאותם
היא מספקת – לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם.
מחלקת המחשוב באגודה בהובלת דיוויד מוס-רנדל ,אמונה
על פתרונות מחשוב רבים ,שמאפשרים לממש חזון זה.

במהלך השנה החולפת ,שודרגה מערכת המחשוב
באגודה למלחמה בסרטן והותאמה לצרכים ההולכים
וגוברים של קשר דיגיטלי עם החולים ,המחלימים
והציבור הרחב.
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גילוי מוקדם
סרטן הערמונית
מדי שנה ,מציינת האגודה למלחמה בסרטן בישראל
את יום המודעות הבינלאומי לסרטן הערמונית ב15-
לספטמבר .לקראת יום זה ,מפרסמת האגודה בשיתוף
משרד הבריאות את הנתונים המעודכנים ביותר בישראל.
להלן עיקרי הנתונים ,נכון לספטמבר :2018
 סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר
בגברים בישראל .בשנת  2015חלו  2,064גברים
בסרטן חודרני של הערמונית.
 הסיכון לסרטן הערמונית גבוה יותר בגברים
יהודים ו׳אחרים׳ בהשוואה לערבים ,ועולה עם
הגיל .עיקר התחלואה בכל קבוצות האוכלוסייה
היא בבני  65ומעלה.

 על פי ממצאי הסבב השלישי של פרויקט ,CONCORD
ההישרדות מסרטן הערמונית בגברים ישראלים
שאובחנו בין השנים  2004-2000הייתה 92.5%
ועלתה ל 95.7%-בקרב חולים שאובחנו בין
.2009-2005
 בהשוואה בינלאומית ,בעוד ששיעור ההיארעות
(מספר המקרים החדשים) בגברים ישראלים דומה
לשיעור ההיארעות במדינות אירופה בהן המחלה
שכיחה ,שיעור התמותה מהמחלה בישראל נמוך
מזה המדווח במדינות אלה ,ושיעור ההישרדות
היחסית לחמש שנים גבוה מאוד (מעל )90%
ודומה לזה של מדינות מפותחות אחרות.

סרטן השד
התוכנית הלאומית
לאבחון סרטן השד
לפני למעלה מ 20-שנה יזמה האגודה למלחמה בסרטן
את התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם של סרטן
השד ,המופעלת מאז עם משרד הבריאות ובשיתוף
כל קופות החולים .התוכנית מנוטרת מזה כ20-
שנה בסיוע ובמימון האגודה :החל בבדיקות האבחון
הרדיולוגיות בקבוצת היעד של נשים בגילאי 74-50
דרך הפעולות הכירורגיות והאבחון הפתולוגי וכלה
בניטור במכונים האונקולוגיים של נשים שאובחנו
עם ממאירות .מאז הפעלת התוכנית ועד היום נוטרו
במסגרתה יותר ממיליוני בדיקות הדמיית שד.
ראש התוכנית עד שנת  2013היה פרופ' גד רנרט,
מנהל המחלקה לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה
במרכז הרפואי כרמל ,ויועץ האגודה למלחמה בסרטן
בנושא בקרת סרטן .את התוכנית הארצית כולה יזמה
וריכזה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה דאז שמשמשת כיום
כסגנית יו"ר האגודה.

22

בשנת  2018אישר הוועד המנהל סיוע לתקופה
נוספת למשרד הבריאות ,בהפעלת מערך רשמים
ייעודים לבקרת האיכות של התוכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן השד בישראל.
לרגל חודש המודעות לסרטן השד  ,2018פרסמה
האגודה נתונים חדשים על מחלת סרטן השד בארץ
ובעולם .הנתונים הוצגו על ידי פרופ' ליטל קינן-בוקר,
מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד
הבריאות ויו"ר הוועדה למניעה וגילוי מוקדם של
האגודה למלחמה בסרטן.
להלן עיקרי הנתונים ,נכון לאוקטובר :2018
 סרטן השד הוא המחלה הממאירה השכיחה
ביותר בנשים בישראל (יהודיות ,ערביות ,׳אחרות׳);
סרטן השד אחראי לכשליש ממקרי הסרטן החדשים
בכלל הנשים.
 עיקר התחלואה הוא בנשים מעל גיל  ;50הסיכון
הגבוה ביותר נצפה בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות.

 ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן השד
בישראל בקרב נשים שאובחנו בתקופה 2009-2005
גבוהה מאוד יחסית לממוצע ה89.7% :OECD-
בקרב יהודיות ו 84.4%-בקרב ערביות.
 בשנת  2015נפטרו מסרטן חודרני של השד
כ 1,000-נשים בישראל .מדובר בגורם השכיח
ביותר לתמותה מסרטן בקרב נשים :כשישית מכלל
התמותה מסרטן בנשים יהודיות ,כרבע מכלל
התמותה מסרטן בקרב נשים ערביות וכחמישית
מכלל התמותה מסרטן בקרב נשים ׳אחרות׳ .עיקר
התמותה הוא בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות.

ניידת הממוגרפיה של
האגודה למלחמה בסרטן
כחלק מתוכנית הסריקה הלאומית ,ובמטרה להעלות
את היענות הנשים לביצוע בדיקות ממוגרפיה
בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות ,רכשה האגודה
בשנת  2001את ניידת הממוגרפיה הראשונה 'מיכל'.
מאז הפעלתה של הניידת הוכחה חשיבות פעילותה
בשטח .בעזרת ניידת 'מיכל' ,צומצמו משמעותית
הפערים בשיעורי ההיענות לבדיקה בין המגזרים
השונים ,כגון נשים חרדיות ועולות חדשות ,והתבטלו
לחלוטין הפערים בין נשים יהודיות לערביות.
עקב הביקוש הרב לשירותי הניידת ,החלה לפעול
ב 2011-ניידת חדשה נוספת .שתי הניידות הופעלו בידי
צוות מקצועי של אסותא מרכזים רפואיים ,בשיתוף
כל קופות החולים ,ובשנת  2015בוצעו כ30,000-
בדיקות בכ 140-יישובים רחבי הארץ .בשנת 2016
הופסקה פעילותה של הניידת הישנה בשל בלאי.
פרסום פעילות הניידת בשנים  2017-2015היה
בסיוע תרומת קרן עזריאלי (ישראל) (ע"ר).
בשנת  2018בוצעו כ 20,000-בדיקות ממוגרפיה
בפריפריות חברתיות וגיאוגרפיות ,במסגרת פעילות
הניידת ברחבי הארץ.
בנוסף לנתונים המעודדים בישראל שדווחו בשנים
האחרונות באמצעות האגודה למלחמה בסרטן,
הראה סקר ארגון הבריאות העולמי כי ישראל
עומדת בצמרת הטבלה האירופית בשיעורי ביצוע

הממוגרפיה ,תוך צמצום פערים ,ובטבלה העולמית
נמצאת ישראל בין המדינות המובילות בשיעורי
הריפוי של נשים מסרטן השד.

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

מערך הרצאות אחיות מתאמות בריאות
השד בנושא מניעה וגילוי מוקדם של
סרטן השד ,אורח חיים בריא ופעילות
האגודה למלחמה בסרטן
אחיות מתאמות בריאות השד מעבירות לציבור הרחב
הרצאות מטעם האגודה – במטרה להעלות את המודעות
לחשיבות הגילוי המוקדם של סרטן השד ,לשמירה על
אורח חיים בריא העשוי להפחית את הסיכון לחלות וכן
לפעילותה של האגודה בישראל – למען החולות ונגד
המחלה .ההרצאות מלוות בסיפור אישי של מתנדבת
'יד להחלמה'® של האגודה למלחמה בסרטן וחלוקת
חומרי הסברה בנושא.
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הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן

מחלת סרטן במשפחה –
מערכת ייעוץ למשפחות
בסיכון גבוה

המכונים העוסקים בגנטיקה של הסרטן ,ממשיכים
בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי בנושא הגנטיקה
של סרטן השד והשחלה בישראל ,ביוזמת ובסיוע
האגודה למלחמה בסרטן .את הקונסורציום מרכזת
פרופ' אפרת לוי-להד מהמרכז הרפואי שערי צדק,
ושותפים בו המרכזים הרפואיים שיבא ,רמב"ם ,רבין,
תל אביב ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,שערי צדק ,יצחק
שמיר (אסף הרופא) ,המרכז הרפואי לגליל ,בני ציון
והעמק (מידע נוסף על הקונסורציום ופעילותו בפרק
'רישום ומעקב').

קרובי משפחה בדרגה ראשונה של חולה סרטן
(מעי גס ,שד ,שחלה ,ערמונית ומלנומה)
מצויים בסיכון גבוה לחלות במחלה ,וייתכן כי
מדובר במחלת סרטן על רקע תורשתי.
במסגרת המרכז הארצי לבקרת סרטן ,פועל
שירות ייעוץ לסרטן משפחתי ,שהופעל
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,בניהולו
של פרופ' גד רנרט ,מנהל המחלקה לרפואת
הקהילה ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי כרמל,
ויועץ האגודה למלחמה בסרטן בנושא בקרת
סרטן ,המהווה יחידה ארצית של שירותי בריאות
כללית בנושא.

תוכנית 'הסיכוי שבסיכון' ,להעלאת המודעות של חולות
סרטן שד ושחלה לחשיבות שבקבלת ייעוץ גנטי ,הוקמה
בשיתוף עם פרופ' אפרת לוי-להד וקרן .NCF

סרטן הריאות
לרגל יום המודעות לסרטן הריאות  ,2018אשר מצוין
ב 5-בנובמבר ,פרסמו האגודה ומשרד הבריאות
נתונים חדשים על מחלת סרטן הריאות בארץ.
להלן עיקרי הנתונים ,נכון לנובמבר :2018
 בשנת  1995אובחנו בישראל  1,313חולים
חדשים בסרטן הריאות  906 -מהם גברים ו407-
נשים .מדובר על כמעט הכפלה במספר החולים
בתוך כ 20-שנה (במספרים אבסולוטיים).
 בשנת  2005אובחנו בישראל  1,879חולים
חדשים בסרטן הריאות  1,240 -מהם גברים
ו 639-נשים .מדובר על זינוק של  33%במספר
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המקרים החדשים בתוך עשור (במספרים
אבסולוטיים).
 בשנת  2015אובחנו בישראל  2,482חולים
חדשים בסרטן הריאות 1,575 ,מהם גברים
ו 907-נשים.
 עוד עולה מנתוני הרישום הלאומי לסרטן ,כי
בהתפלגות סרטן הריאות לפי מחוזות בישראל,
למעלה מרבע מחולי סרטן הריאות ,כלומר
 ,27.2%גרים במחוז המרכז;  21.36%גרים בתל
אביב;  14.61%גרים בחיפה;  14.01%במחוז הצפון;
 8.3%במחוז ירושלים;  7.31%במחוז אשקלון ,וכן
 6.99%במחוז דרום.

סרטן צוואר הרחם
האגודה למלחמה בסרטן הכריזה על יום המודעות
לקידום המאבק בסרטן צוואר הרחם אשר צוין
בישראל ב 22-בינואר  .2019לקראת יום זה ,חשפו
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות את הנתונים
המעודכנים ביותר של סרטן צוואר הרחם בישראל.
להלן עיקרי הנתונים ,נכון לינואר :2019
 בשנת  2015אובחנו  267נשים ישראליות עם
סרטן חודרני של צוואר הרחם 201 :נשים יהודיות
( 33 ,)75%נשים ערביות ( 33 ,)12%נשים ׳אחרות׳
( .)12%בשנת  2015היה גיל האבחנה הממוצע
של סרטן חודרני בצוואר הרחם  54שנים בנשים
יהודיות ,ו 50-שנים בנשים ערביות ובנשים ׳אחרות׳.
 בשנת  2015נפטרו  78נשים בישראל מסרטן

חודרני של צוואר הרחם 65 :נשים יהודיות7 ,
נשים ערביות ,ו 6-נשים ׳אחרות׳.
 על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי שהתפרסמו
לאחרונה ( ,)Globocan 2018שיעור ההיארעות
של סרטן חודרני בצוואר הרחם בשנת 2018
בישראל הוא מהנמוכים בקרב מדינות ה:OECD-
ישראל ממוקמת במקום ה 33-מ 36-מדינות
המסודרות לפי סדר יורד של שיעורי ההיארעות
(מספר המקרים החדשים).
 על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי ,ישראל
ממוקמת במקום ה 19-מ 36-מדינות המסודרות
בסדר יורד של שיעורי התמותה.
.

סרטן המעי הגס
במרץ  ,2019במסגרת חודש המודעות לסרטן המעי
הגס והחלחולת ,הוצגו על ידי האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף משרד הבריאות נתונים חדשים שדווחו על
ידי פרופ' ליטל קינן-בוקר ,מנהלת המרכז לבקרת
מחלות במשרד הבריאות ויו"ר הוועדה למניעה וגילוי
מוקדם באגודה למלחמה בסרטן.
להלן עיקרי הנתונים ,נכון למרץ :2019
 סרטן המעי הגס והחלחולת היא המחלה הממאירה
השנייה בשכיחותה בישראל .בשנת  2016אובחנו
 2,998מתושבי ישראל עם סרטן המעי הגס
והחלחולת )73%( 2,178 .מחולים אלה אובחנו
עם סרטן המעי הגס והשאר ,עם סרטן החלחולת.
 בשנת  2016היה סרטן המעי הגס והחלחולת
הסרטן החודרני השלישי בשכיחותו בקרב גברים
יהודים ( 12.0%מכלל האבחנות החדשות של
סרטן באותה שנה) אחרי סרטן הערמונית וסרטן
הריאה; השני בשכיחותו בנשים יהודיות ()10.2%
אחרי סרטן השד; השני בשכיחותו בגברים ערבים
( )13.1%אחרי סרטן הריאה; והשני בשכיחותו
בנשים ערביות ( )9.1%אחרי סרטן השד.

 בהשוואה בינלאומית מול  36ממדינות ה,OECD-
ישראל נמצאת כמעט במקום הנמוך ביותר (,35
לפניה נמצאת מקסיקו במקום ה )36-מבחינת
שיעור ההיארעות (.)Globocan 2018
 שיעור המאובחנים בשלב מחלה מוקדם עלה
מ 17%-ל 30%-ב 27-השנים האחרונות ,ככל
הנראה כפועל יוצא של עליית שיעור ההשתתפות
בתוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי
הגס והחלחולת ,כמו גם עליית המודעות למחלה.
שיעור זה גבוה ב 51%-משיעור החולים שאובחנו
בשלב מחלה מוקדם בשנת .)19.9%( 2000

נתוני התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס
משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ומפעיל מזה למעלה מעשור את התוכנית הלאומית
לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס.
התוכנית ,פועלת במתכונת דומה לתוכנית ביחס
לסרטן השד ,ומבוססת על העובדה כי גילוי בשלב
מוקדם עשוי להעלות משמעותית את סיכויי הריפוי
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וההחלמה .במסגרת התוכנית ,מוזמן כל אדם מעל
גיל  50על ידי קופת החולים בה הוא חבר ,לבצע
אחת לשנה בדיקת דם סמוי בצואה .חולים הנמצאים
בסיכון גבוה זכאים לבדיקת קולונוסקופיה בהתאם
להמלצות הרופא .האגודה למלחמה בסרטן מלווה

מדי שנה את פעילות התוכנית הלאומית במסע
הסברה נרחב באמצעי התקשורת בחודש מרץ -
חודש המודעות לסרטן המעי הגס (מידע נוסף על
פעילות ההסברה של האגודה בפרק 'הסברה ,מידע
וקידום בריאות').

סרטן העור
לפני  27שנה יזמה האגודה למלחמה בסרטן את
שבוע המודעות לסרטן העור וגילויו המוקדם ,במטרה
להעלות את מודעות הציבור לחשיבות מניעת נזקי
השמש ואבחון מוקדם של סרטן העור.
בפעילות ,ניתן דגש על הדרכת הציבור בכל הנוגע
להימנעות משהייה בשמש בשעות המסוכנות ,לשימוש
בכל אמצעי ההגנה המסייעים בצמצום החשיפה
לשמש ולמודעות לחשיבות האבחון המוקדם .במהלך
שבוע העור ,יוצאת האגודה למלחמה בסרטן במסע
הסברה לציבור באמצעי התקשורת ,שכולל הפצת
חומרי הסברה במוסדות ציבור וחינוך שונים (גנים,
בתי ספר ,מתנ"סים ועוד) ,ובשיתוף עם כל קופות
החולים ,מעמידה לרשות הציבור הרחב מערך ארצי
של כ 300-תחנות בדיקה ,המאוישות על ידי רופאי
עור וכירורגים פלסטיים ברחבי הארץ .השנה השתתפו
בשבוע המודעות אלפי ישראלים שביצעו בדיקות עור,
ונקבעו תורים רבים נוספים במהלך השנה.
ב י ו נ י  ,2 0 1 9ל ר ג ל ש ב ו ע ה ע ו ר  ,פ ר ס מ ה
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות,
הודעה לעיתונות בה הוצגו נתוני המחלה העדכניים.
להלן עיקרי הנתונים ,נכון ליוני :2019
 בשנת  2016אובחנו בישראל  1,846חולים חדשים
עם מלנומה של העור .רוב החולים היו יהודים;
שיעורי התחלואה בערבים נמוכים ביותר.
 המגמות העתיות של מלנומה ממוקדת של העור
ביהודים בישראל בשנים  2016-1990מצביעות
על עלייה מובהקת בהיארעות בשני המינים ,מה
שמעיד על עלייה בגילוי המוקדם של המחלה.
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 ההישרדות היחסית לחמש שנים ממלנומה
חודרנית של העור הולכת ועולה עם הזמן.
כמו כן קיימה האגודה מסע הסברה בתקשורת ויישמה
מגוון יוזמות חדשות וייחודיות נוספות (למידע נוסף
ראו פרק 'הסברה ,מידע וקידום בריאות').

פרויקטים ותוכניות מחקר לגילוי מוקדם
האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים או למחקרים
בתחום הגילוי המוקדם .במסגרת פעילות הוועדה למניעה
וגילוי מוקדם ,בראשותה של פרופ' ליטל קינן-בוקר,
אושרו השנה למימון הפרויקטים הבאים:
 ד"ר נועם ניסן וד"ר דודי ביטון ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,בנושא' :אבחון סרטן הלבלב באמצעות
העשרת-סקרטין בבדיקת שקלול פעפוע והאדרת
ניגוד דינמית בדימות בתהודה מגנטית :ניסוי ראשוני'.
 ד"ר יעל גולדברג ,המרכז הרפואי רבין-בילינסון,
בנושא' :אפיון הליך הבירור הגנטי המבוצע אצל
מטופלים עם פוליפוזיס בארץ ,תוצאותיו ויעילותו -
תשתית לגיבוש קווים מנחים'.
 ד"ר רחל דנקנר ,מכון גרטנר ,בנושא' :תפקיד PSA

מסוכרר בקשר הנצפה בין סוכרת והסיכון לסרטן
הערמונית'.
 גב' רנדי גרבר ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,בנושא:
'אימון בריאות כחלק מהתערבות מניעה שניונית
לגורמי סיכון ברי שינוי בקרב נשים עם סרטן שד
במסגרת מעקב'.
 ד"ר אפרים שפירא ,אוניברסיטת אריאל בשומרון,
בנושא' :מניעה בסרטן המעי הגס בקרב עולים בישראל'.

הסברה ,מידע וקידום בריאות

פרסומים חדשים

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בתחומי ההסברה ,המידע וקידום
הבריאות ומקיימת מגוון פעילויות להפחתת הסיכון לחלות בסרטן ולעידוד הציבור לאבחון מוקדם .בין
היתר ,האגודה מספקת מידע לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם בנושאים הקשורים למחלתם,
לטיפולים ותופעות הלוואי .בנוסף ,האגודה עוסקת בנושאים כגון נזקי עישון ,לרבות נזקי עישון סיגריות
אלקטרוניות' ,חכם בשמש'® ואימוץ אורח חיים בריא הכולל :הימנעות מהשמנה ,הקפדה על תזונה
נכונה ,ביצוע פעילות גופנית והגבלת צריכת אלכוהול.
את מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות מנהלת מירב דמארי.
כל הפעילויות והשירותים מוצעים ללא תשלום – לציבור הרחב ,לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם

יום המודעות לסרטן הערמונית
מדי שנה מצוין בישראל ב 15 -בספטמבר יום
המודעות הבינלאומי לסרטן הערמונית ,ביוזמת
האגודה למלחמה בסרטן .לקראת יום המודעות ,יצאה

ניתוחים מפחיתי סיכון – חוברת
הסברה על ניתוחים מפחיתי סיכון
בנשים בסיכון גבוה.

האגודה למלחמה בסרטן בהמלצות מעודכנות לציבור
הגברים ,בחוברת הנקראת 'סרטן הערמונית -מניעה
ואבחון' המופצת ללא תשלום.

חודש המודעות לסרטן השד
באוקטובר  2018נפתח חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד  ,2018אשר מצוין בישראל ובעולם.

קמפיין הסברה
האגודה למלחמה בסרטן יצאה באוקטובר במסע
הסברה נרחב ,אשר התמקד בחשיבות הגילוי
המוקדם ודרכי הטיפול בסרטן השד וההתמודדות
עם המחלה .במסגרת מסע ההסברה עלה קמפיין
בטלוויזיה ובעיתונות באמצעות גיתם  BBDOהמסייע
לאגודה בהתנדבות.

שיתופי פעולה עם קבוצת החברות
אסתי לאודר ישראל

אימונתרפיה – חוברת הסברה
הכוללת מידע על טיפול אימונותרפי,
סוגי טיפולים ,תופעות לוואי ועוד.
באדיבות .MSD

קבוצת החברות אסתי לאודר ישראל ורשת
האופנה גולברי הכריזו על פעילות לגיוס כספים
עבור האגודה למלחמה בסרטן ,במסגרתה הושקה
קולקציית קפסולה ורודה ,אשר  30%מהסכום שנאסף
ממכירתה הועבר כתרומה לאגודה למלחמה בסרטן.
הקולקציה הגיעה לחנויות הרשת בחודש אוקטובר.
בצילומי הקמפיין לשיתוף הפעולה לקחו חלק
סלבריטאיות רבות בהתנדבות.
בנובמבר  2018עלו חברת אסתי לאודר ,גולברי
והאגודה למלחמה בסרטן בשלט חוצות משותף
בקיר שילוט הנמצא בכביש איילון צפון לכיוון מחלף
שבעת הכוכבים בהרצליה .בשלט הופיעה הדוגמנית
אסתי גינזבורג ובו קריאה לנשים לגשת ולהיבדק.
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פרסומים מחודשים

גלגל ענק בוורוד
הגלגל הענק בלונה פארק בתל אביב ,הואר בתחילת
אוקטובר באור ורוד ,כחלק מקמפיין המודעות הבינלאומי
לקידום המאבק בסרטן השד ,המשותף לקבוצת
החברות אסתי לאודר ישראל ולאגודה למלחמה בסרטן,
המצוין מדי שנה בחודש אוקטובר.
הגלגל הענק נשאר מואר באור ורוד במהלך כל חודש
אוקטובר כחלק מקמפיין הכולל  200אתרים ברחבי
העולם המוארים במהלך החודש ,וביניהם מגדל אייפל
בצרפת ,האמפייר סטייט בילדינג בניו יורק ,מגדל
טוקיו ביפן ,הטאג' מהאל בהודו ונמל התעופה של
לוס אנג'לס בארצות הברית.

איתך ובשבילך – עלון המפרט על
פעילויות האגודה בתחום סרטן השד –
למען החולות והמחלימות.

לבחור בריא – בריאות השד נתונה
בידייך – חוברת הסברה המפרטת
על חשיבות שמירת אורח חיים בריא
להפחתת הסיכון לחלות בסרטן.
באדיבות .Roche

בישראל ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,הוארו
עד היום מגדל שלום ,מגדלי עזריאלי ושדרות רוטשילד
בתל אביב ,גשר המיתרים ומגדל דוד בירושלים ועוד.

שיתופי פעולה נוספים התקיימו עם המותגים
 GLAMGLOWובובי בראון של חברת אסתי לאודר,
אשר השיקו מוצרים מיוחדים לכבוד חודש המודעות.
 30%ממכירות המוצרים הועברו כתרומה לאגודה
(למידע על שיתופי פעולה נוספים ראו פרק 'שיתופי
פעולה').

צילום :לנס הפקות

שיתוף פעולה עם קבוצת הנשים של
מכבי ראשון לציון בכדוריד
באוקטובר  ,2018קבוצת הנשים של מכבי ראשון
לציון בכדוריד ,שיחקה את משחקיה במדים ורודים
לציון חודש המודעות למאבק בסרטן השד .כך גם
קבוצת הנערות של המועדון .בנוסף ,עברו השחקניות
הרצאה בנושא סרטן השד.
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'המשט הוורוד'

כדורגלנים בוורוד

באוקטובר  ,2018לרגל חודש המודעות לסרטן השד,
התקיים 'המשט הוורוד' בהשתתפות כ 100-נשים
חולות ומחלימות מסרטן השד .המשט נערך לאורך
חופי הרצליה ,ביוזמת סניף הרצליה של האגודה,
עיריית הרצליה ומועדון השייטים במרינה הרצליה.

באוקטובר  ,2018לקראת פתיחת המשחק המרכזי בליגת
העל בכדורגל ,עלו למגרש כדורגלני הקבוצות הפועל תל
אביב ומכבי חיפה לכר הדשא עם חולצות ורודות ,ביוזמת
קבוצת הפייסבוק גמאני והאגודה למלחמה בסרטן.
מדובר במחווה שמטרתה להזכיר לציבור הנשים שגילוי
מוקדם של סרטן השד מציל חיים.
בכניסה לאצטדיון המושבה בו נערך המשחק ,הוקם
דוכן הסברה של סניף האגודה בפתח תקווה.

צילום :שמוילק דוידפור

׳רוכבות לניצחון׳ – מסע אופנועים
לרגל חודש המודעות לסרטן השד
כ–  200חולות ומחלימות מסרטן השד ,חברות
קבוצת הפייסבוק גמאני יזמו גם השנה בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן ומועדון רוכבי הארלי דיווידסון,
מסע אופנועים ייחודי כדי להזכיר לציבור הנשים שגילוי
מוקדם של סרטן השד מציל חיים.
במהלך המסע שנערך ברחבי גוש דן ,רכבו הנשים
שחלו על האופנועים כשהן לבושות בחולצות
בצבע ורוד ואחזו בלונים ורודים .המסע שנקרא
'גמאני עושה רעש' ,יצא מהעיר חולון ,עבר דרך
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מגדלי עזריאלי ולאורך הטיילת בתל אביב .המסע
הופק הודות לתרומתן של חברת התרופות רוש,
חברת התרופות נוברטיס ,רשת בתי החולים אסותא
וחברת אלבר מוטו.

סרטן שד גרורתי – חוברת הסברה
שנועדה לסייע לחולות עם סרטן שד
גרורתי ולהעניק להן כלים ומידע על
תהליך הטיפול .באדיבות .Pfizer
צילום :זיו ברק

בדיקת ממוגרפיה  -עלון המפרט
על בדיקת הממוגרפיה לגילוי
מוקדם של סרטן השד.
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דיון בוועדה
לקידום מעמד האישה
ולשוויון מגדרי
באוקטובר  2018נערך דיון במסגרת הוועדה לקידום
מעמד האישה ולשוויון מגדרי בראשות חברת הכנסת
עאידה תומא סלימאן ,שם הציגה מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן את פעילות האגודה לצמצום
הפערים בין נשים יהודיות וערביות בהיענות לבדיקת
הממוגרפיה ,החשובה לגילוי מוקדם של סרטן השד.
בדיון השתתפו גם ד"ר שני פאלוך-שמעון ,מנהלת
היחידה לאונקולוגיה של השד ,המכון האונקולוגי ,המרכז
הרפואי שערי צדק ויועצת האגודה למלחמה בסרטן
בנושא סרטן השד ,פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
האגודה בחברה הערבית ורונית דבי לב ,מתנדבת
פרויקט 'יד להחלמה'® של האגודה שהתמודדה עם
סרטן השד.

יום המודעות
לקידום המאבק
בסרטן הריאות

יום המודעות
לקידום המאבק
בסרטן צוואר הרחם

האגודה למלחמה בסרטן הכריזה על יום
המודעות לקידום המאבק בסרטן הריאות,
אשר צוין בישראל בתאריך ה 5-בנובמבר.
בהודעה לעיתונות מטעם האגודה ,צוינו מספר
ידוענים שחשפו לאורך השנים את מאבקם
בסרטן הריאות ,וביניהם השחקן יול ברינר,
שחלה בסרטן הריאות ,ולפני מותו הקליט
תשדיר שירות לאגודה האמריקאית למלחמה
בסרטן ,שאף שודר בישראל בשנת  1986על
ידי האגודה למלחמה בסרטן.

יום המודעות לקידום המאבק בסרטן צוואר
הרחם צוין השנה בתאריך ה 22-בינואר .לקראת
יום המודעות ,העלתה האגודה למלחמה בסרטן
קמפיין דיגיטלי ברשתות החברתיות בכיכובה
ש ל ה ס ט נ ד א פ י ס ט י ת נגה ד'אנג'לי,
באמצעות גיתם  BBDOהמסייע לאגודה
בהתנדבות .הסרטון ,שליווה את הקמפיין,
הוגש באופן הומוריסטי ,תוך התמקדות
במסרים של מניעה ,גילוי מוקדם והתעקשות
על המשך בירור רפואי של כל שינוי גופני.

יום הסרטן הבינלאומי של ארגון
הסרטן הבינלאומי ()UICC
יום הסרטן הבינלאומי של ארגון הסרטן הבינלאומי
) )UICCמצוין מדי שנה ברחבי העולם בתאריך ה4-
בפברואר ,במטרה לאחד את העולם סביב העלאת
המודעות למחלות הסרטן ,בדרך חיובית ומעוררת השראה.
ביום זה מונגשים מסרים של דרכי פעולה למניעת סרטן,
צמצום גורמי הסיכון ואימוץ אורח חיים בריא ,במטרה
להניע אנשים לפעולה כחלק מחברה או כפרטים ,על
מנת להפחית את נטל תחלואת הסרטן בעולם.

משרד הפרסום גיתם  BBDOוהוא כלל שני סרטוני
אנימציה הומוריסטיים אותם מובילה הסיסמה' :סרטן
זה לא רק עניין של מזל ,זה גם אורח חיים' .הקמפיין,
עלה בפייסבוק ,ביוטיוב ובאינסטגרם ,למשך מספר
שבועות .הסרטונים התמקדו בחשיבות ההימנעות
מעישון ,השמנת יתר ,מחוסר פעילות גופנית ,תזונה
לקויה ושתיית אלכוהול המהווים את עיקרי ׳ 12הכללים
לחיים בריאים׳ של הקהילה האירופית למניעה ואבחון
מוקדם של סרטן.

קמפיין דיגיטלי חדש  -חשיבות ההשתתפות
במחקרים קליניים עבור חולי סרטן

במקביל לסרטון ,הפיקה האגודה למלחמה בסרטן,
סימניה מעוצבת הכוללת תמצית של ׳ 12הכללים
למניעה ואבחון מוקדם של סרטן׳ ,אשר תופץ לציבור
בהרצאות ,כנסים וימי עיון.

לרגל יום הסרטן הבינלאומי עלתה האגודה בקמפיין
דיגיטלי חדש בפייסבוק וביוטיוב ,בנושא חשיבות
ההשתתפות במחקרים קליניים עבור חולי סרטן.
עלויות המדיה וההפקה מומנו באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ,כאשר על הקריאייטיב
היה אחראי משרד הפרסום גיתם  BBDOהמסייע
לאגודה בהתנדבות.
הקמפיין כלל שני סרטונים מרגשים :בראשון ,הנקרא
'מה אם' ,הופיע השחקן גל שור ,בדמות של חולה
סרטן המתמודד עם דילמה' :האם להשתתף במחקר
קליני?' .בסרטון השני ,הנקרא 'תקווה' ,מועבר מסר
אינפורמטיבי על היתרונות האפשריים בהשתתפות
במחקרים קליניים עבור חולי הסרטן.
שני הסרטונים מפנים אל מאגר המחקרים הקליניים
של האגודה למלחמה בסרטן הנמצא באתר האגודה,
המתעדכן על בסיס קבוע ומגובה במענה מקצועי
המופעל  24שעות ביממה ,ללא תשלום.

קמפיין דיגיטלי חדש –
'סרטן זה לא רק עניין של מזל'
האגודה למלחמה בסרטן עלתה בקמפיין דיגיטלי
חדש לרגל יום הסרטן הבינלאומי  2019בנושא
הקשר בין אמונות תפלות וסרטן ,במטרה להדגיש
את העובדה שאורח חיים בריא יכול להפחית את
הסיכון לחלות .הקמפיין הופק בהתנדבות על ידי

פרסומים מחודשים

המלצות תזונתיות למתמודדים
עם מחלת הסרטן – חוברת המכילה
מידע עדכני על התמודדות עם בעיות
תזונתיות העלולות להתעורר עקב
המחלה והטיפול .באדיבות .Abbott

פייסבוק לייב לרגל יום הסרטן הבינלאומי
ביום הסרטן הבינלאומי ערכה האגודה למלחמה בסרטן
פייסבוק לייב (שידור חי בפייסבוק)
בהשתתפות טובי המומחים.
השידור נערך בעמוד הפייסבוק
'האגודה למלחמה בסרטן –
לחיים בריאים' ובו ניתנו תשובות
לשאלות הגולשים בתחום הסרטן.
הנחתה את השידור המיוחד
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה .פאנל
המומחים כלל את פרופ' עידו וולף,
ד"ר שחר לב-ארי ,פרופ' ליטל קינן-בוקר,
ועו"ס אורית שפירא.
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חיי אישות וזוגיות – מדריך לאישה
הדתית שחלתה בסרטן ולבעלה –
בשיתוף מכון פוע"ה.

'צעדים לאיכות חיים'  -חוברת
קווים מנחים לפעילות גופנית
לחולים ומחלימים מסרטן.

פעילות בקרב בני נוער לרגל יום הסרטן הבינלאומי
לרגל יום הסרטן הבינלאומי ,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 בחמש ערים ברחבי הארץ ,למדו
התלמידים והמורים על ' 12הכללים לחיים בריאים'
להפחתת הסיכון לחלות בסרטן (המבוססים על
הקוד האירופאי) ,ועל הסטטיסטיקה המקומית
והעולמית לגבי תחלואה ותמותה מסרטן ,הקשיבו
להרצאות מאת חוקרים ומדענים ונחשפו לסיפורם
האישי 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 הנוער בעירם .לאור ההצלחה ,בשנה
הבאה התכנון הוא להרחיב את הפעילות למוקדים
נוספים ברחבי הארץ.

חודש המודעות לסרטן המעי הגס
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות הכריזו במרץ
 2019על פתיחתו של חודש המודעות לסרטן המעי
הגס והחלחולת .לרגל חודש המודעות הבינלאומי,
יצאה האגודה למלחמה בסרטן בקמפיין ההסברה
'קקי מחייך' ,שהופץ בכלי התקשורת וברשתות
החברתיות באמצעות גיתם  BBDOהמסייע לאגודה
בהתנדבות .הקמפיין הוגש באופן הומוריסטי וקליל
תוך התמקדות במסרים של חשיבות האבחון המוקדם
של סרטן המעי הגס.

 12כללים לחיים בריאים  -סימניה
הכוללת  12כללים לחיים בריאים
ולהפחתת הסיכון לחלות בסרטן.
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המאבק בעישון
'היום הבינלאומי ללא עישון'
ב 31-במאי ציינה האגודה למלחמה בסרטן בישראל
את היום הבינלאומי לקידום המאבק בעישון ,במקביל
לארגון הבריאות העולמי ה– WHOאשר מציין בכל
העולם את  .World No Tobacco Dayיום זה
מתקיים במטרה להדגיש את הסיכונים הבריאותיים
הקשורים לעישון ואת צעדי המדיניות היעילים להפחתת
מספר המעשנים.

פרסומים מחודשים

המלווה את האגודה בהתנדבות שנים רבות ובשיתוף
פעולה עם הקריה האקדמית אונו ומכללת ACC

בהשתתפות תלמידי מסלול קופירייטינג דור חסון
ויובל קליין ובהנחיית מאיר גולדברג ויאיר ויס .קמפיין
הרדיו מתמקד בסכנות הסיגריה האלקטרונית ומבוסס
על מחווה לקמפיין 'הביישנים' המיתולוגי ועטור
הפרסים ,שהופק עבור האגודה למלחמה בסרטן על
ידי גיתם  .BBDOבתשדיר ,מוצג גבר שעולה לגן עדן
ומגלה כי הוא מצטרף לעוד נאיבים חדשים שבטוחים
שעישון סיגריות אלקטרוניות לא מזיק.

המדריך לגמילה עצמית מעישון –
מדריך האגודה למלחמה בסרטן
לגמילה עצמית מעישון.

סקר חדש של האגודה למלחמה בסרטן
בנושא נזקי עישון :כ 50%-מהמעשנים
הצעירים שוקלים להפסיק לעשן בעקבות
עליית מחירי הסיגריות בכלל ומחירי הטבק
לגלגול בפרט
קמפיין חדש על נזקי סיגריות
אלקטרוניות
בעקבות העלייה המדאיגה בקרב צעירים ובני
נוער המעשנים סיגריה אלקטרונית ,יזמה
האגודה למלחמה בסרטן ,קמפיין חדש ויצירתי לבני
נוער וצעירים על נזקי סיגריות אלקטרוניות וסימני
השאלה על השלכות השימוש לאורך זמן .בקמפיין
כיכב הקומיקאי והמנחה אייל קיציס שסייע לאגודה
בהתנדבות .התשדיר עלה באמצעות משרד הפרסום
ציבלין שהציע והפיק אותו בהתנדבות .בסרטון
מככב ארנב המספר בקולו של אייל קיציס שפגש
בני אדם שהציעו לו להיות שפן ניסיונות ולהשתתף
בבדיקות מעבדה סביב הסיגריות האלקטרוניות.
המטרה מאחורי הסרטון היא להציף את העובדה
שהיקף הנזק הבריאותי של הסיגריות האלקטרוניות
לא ברור עדיין ,להטיל ספק באמונה השגויה שהמוצר
אינו מסוכן ולהדגיש שכל מי שמעשן אותן הוא בעצם
שפן ניסיונות של החברות המשווקות.

נאיבים – קמפיין רדיו ודיגיטל
האגודה למלחמה בסרטן עלתה בתשדיר רדיו המלווה
גם בסרטון דיגיטלי ,שהופקו על ידי גיתם BBDO

סקר חדש שיזמה האגודה למלחמה בסרטן ,במיוחד
לרגל היום הבינלאומי ללא עישון  ,2019חושף תמונת
מצב מעניינת על דעת הקהל הישראלי בנושא עישון.
הסקר נערך על ידי מכון איפסוס בהשתתפות 506
נשים וגברים בגילאי  18ומעלה במדגם ארצי מייצג
של האוכלוסייה.
להלן עיקרי הנתונים:
 40.2% מכלל ציבור המעשנים בכל הגילים כבר
שוקלים להפסיק לעשן בעקבות עליית מחירי
הסיגריות בכלל ומחירי הטבק לגלגול בפרט.
 בין המעשנים ששוקלים להפסיק לעשן בלטו
הצעירים בני  34-25שלא פחות מ 50%-מהם
שוקלים להפסיק והמעשנים בגילאי ,24-18
שכ 46%-מהם שוקלים להפסיק.
 41.4% ציינו כי הם מעירים למעשנים במקומות
ציבוריים.
 ציבור המעשנים שציינו כי שקלו להפסיק לעשן
בעקבות עליית מחירי הסיגריות בכלל ומחירי הטבק
לגלגול בפרט ,כבר נקטו צעדים אקטיביים בנושא.
 30.2% מהמשתתפים ציינו כי הפסיקו לעשן לבד.
 13.2% ציינו כי הצטרפו לסדנת גמילה מעישון.
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פרסומים מחודשים

 7.5% ציינו שקראו את מדריך הגמילה מעישון של
האגודה למלחמה בסרטן.

אות הוקרה לחברי הכנסת

לדבר ,להקשיב ,להבין – עלון
הדרכה המעניק כלים לבני משפחה,
חברים ומתנדבים לתמיכה באדם
שחלה בסרטן .באדיבות .MSD

האגודה למלחמה בסרטן העניקה אות הוקרה לקידום
המאבק בנגע העישון לח"כ איתן כבל ,יו"ר ועדת
הכלכלה ,לח"כ יהודה גליק ולח"כ אייל בן ראובן.
האות הוענק להם על הנחישות ,ההתמדה והמסירות
בקידום החוק לאיסור פרסום ושיווק של מוצרי טבק
ועישון שאושר במליאת הכנסת ה 20-לפני פיזורה
ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל .החוק המעודכן
נועד לרסן ולצמצם את שיווקם האגרסיבי של מוצרי
העישון הממכרים בעיקר בקרב בני נוער וצעירים
ולהורדת שיעורי העישון במדינת ישראל.

בתחרות המסורתית ,המשלבת עבודות ,סרטונים,
מיזמים ומיצגים בנושא מניעת עישון ,השתתפו
עשרות בתי ספר מכל רחבי הארץ.
המנצחים בתחרות היו בתי הספר אילנות מהרצליה,
חטיבת ביניים עוספיה מעספיא וחטיבת ביניים
מקיף א' לחלל ותעופה מאשדוד.
האגודה למלחמה בסרטן מברכת את הזוכים והזוכות.

פעילויות בקהילה ובמוסדות החינוך
בסמוך ל'יום הבינלאומי ללא עישון' ,התקיימו פעילויות,
הפנינג ודוכנים עירוניים בכל רחבי הארץ .במוסדות
החינוך הקדישו שיעורים ודיונים לנושא 'מניעת עישון',
במהלכם למדו התלמידים על נזקי העישון ,הכרוכים
בהתמכרות להרגל הממכר והממית.

תחרות ארצית למניעת עישון בין בתי ספר
ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל
להיפרד בכבוד – חוברת הסברה
על הצפוי בימים האחרונים ובשעות
האחרונות לחיים ,והצעות להקלה
על אדם בסוף חייו.
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במסגרת אירועי 'היום הבינלאומי ללא עישון' ,נערכה גם
השנה בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים  -תחרות בין
בתי ספר בנושא מניעת עישון ,ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל.
התחרות מתקיימת מדי שנה בזכות שיתוף פעולה בין
האגודה למלחמה בסרטן ,שפ"י (השירות הפסיכולוגי
הייעוצי של משרד החינוך) ,משרד הבריאות והליגה
למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל.

חקיקה
האגודה למלחמה בסרטן יוזמת ומשתתפת בדיונים
רבים בכנסת ישראל .לדיונים הוכנו ניירות עמדה
המבוססים על שיטות מוכחות להפחתת שיעורי
העישון .ניירות העמדה מפורסמים באתר האגודה
ובאתר הוועדות בכנסת .את פעילות האגודה בכנסת
מלוות הודעות לעיתונות של דוברת האגודה והפעילות
זוכה לסיקור מכובד באמצעי התקשורת.

פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בנושא 'חכם בשמש'®,
מניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם
שבוע המודעות לסרטן העור

פייסבוק לייב

ביוני  2019התקיים שבוע המודעות למניעת סרטן העור
וגילויו המוקדם שיזמה האגודה למלחמה בסרטן לפני
 27שנה .שבוע המודעות מתקיים בשיתוף כל קופות
החולים ,ובמהלכו נפתחו בסניפי קופות החולים ברחבי
הארץ ,מאות תחנות בדיקה חינם של נגעים בעור.

לרגל שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו
המוקדם ,קיימה האגודה למלחמה בסרטן פייסבוק-
לייב בהנחיית מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,בהשתתפות
המומחים הבכירים בתחום שענו על שאלות הציבור
בנושאי דרכי מניעה ,אבחון מוקדם של סרטן העור
והטיפול בסרטן העור בכלל ובמלנומה בפרט .השתתפו
במשדר המיוחד שנערך בבית מטי בגבעתיים:
פרופ' גל מרקל ,ד"ר גיל טאובר ,פרופ' ליטל קינן-בוקר
ופרופ' אבשלום שלום.

האגודה למלחמה בסרטן יצאה לקראת שבוע המודעות
למניעת סרטן העור  ,2019במסע הסברה נרחב ,אשר
התמקד בחשיבות הגילוי המוקדם ודרכי המניעה של
סרטן העור ,בשילוב אזהרה מפני שימוש במיטות
שיזוף .במסגרת מסע ההסברה ,הועלה קמפיין על
חשיבות האבחון המוקדם שקורא לציבור ללכת להיבדק.
הקמפיין עלה בטלוויזיה ,בעיתונות ,בפייסבוק ,ביוטיוב
ובאינסטגרם באמצעות גיתם  BBDOהמסייע לאגודה
בהתנדבות.

פרסומים מחודשים

'אחותי ,אחי חכם בשמש® זה
הכי' – עלון עם מידע לצעירים ולבני
נוער בנושא מניעת נזקי שמש.

מבצע 'חכם בשמש' ® במוסדות החינוך
האגודה למלחמה בסרטן פועלת להעלאת המודעות
לחשיבות 'התנהגות חכמה בשמש' ® כבר מגיל
הגן ,ושולחת ערכות 'חכם בשמש'® לגני הילדים
ללא תשלום .השנה ,לקראת הקיץ ,קיבלו כ250-
אלף ילדים ערכות שמיועדות לילדים בגן חובה (גיל
 5ומעלה) שהכילו חוברות צביעה לכל ילדי הגן,
מדבקות 'חכם בשמש'® ,כרזות ועלונים להורים .כל
הערכות הופקו במיוחד באגודה למלחמה בסרטן
הודות לתרומות הציבור וללא כל מימון מתקציב של
משרד ממשלתי כלשהו.

'חכמים בשמש'® – כיצד? –
עלון מידע בנושא נזקי שמש וכיצד
להימנע מהם.

שיתוף פעולה עם סופר-פארם
ג ם ה ש נ ה ר ש ת סופר-פארם ה ו ש י ט ה י ד
לאגודה למלחמה בסרטן במאבקה בסרטן העור,
והודיעה כי תתרום שקל לאגודה על כל מוצר הגנה
של המותג  Lifeשיימכר .בנוסף ,הופצו ברשת עלוני
מידע בנושא מסנני קרינה שהופקו על ידי האגודה,
בשיתוף מחלקת התמרוקים במשרד הבריאות
ומומחים בתחום שנועדו להדריך את הציבור לשימוש
נכון בתכשירי הגנה מהשמש.
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קידום בריאות
הרצאות קידום בריאות בנושא אורח חיים
בריא בבתי ספר ,בארגונים ובחברות
במסגרת פעילות האגודה למלחמה בסרטן להעלאת
המודעות לאורח חיים בריא ,מדריכי הסברה מטעם
האגודה 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 ,ניתן
למצוא את חברת חשמל ואת המוסד לביטוח לאומי.
לאורך השנה מתקיימים ימי הדרכה מרוכזים בפריסה
ארצית למדריכי ההסברה של האגודה .מלבד ימי ההכשרה,
המדריכים מתעדכנים לאורך השנה באמצעות מידעון
(ניוזלטר) ,המיידע אותם בחידושים ועדכונים בתחומי
ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן ובנושאים
מנהליים שונים .מצגות ההסברה מתעדכנות בקביעות,
ובהתאם לצורך מתורגמות גם לשפות השונות.
את תחום קידום הבריאות מרכזת דנה פרוסט,
מקדמת הבריאות של האגודה.

הרצאות בנושא הפחתת הסיכון לחלות
בסרטן השד
לאורך השנה מתקיימות הרצאות בנושא 'מודעות
לבריאות השד  -הפחתת הסיכון לחלות בסרטן השד'
שמועברות על ידי אחיות מתאמות הטיפול בסרטן
השד .ההרצאות ,מלוות בסיפור אישי של מתנדבות
'יד להחלמה'® .במקום ההרצאה מוצב דוכן הסברה
של האגודה שמאויש על ידי מתנדבים מקומיים.

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

ה'טלמידע'

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

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,
המיועד לסיוע במימוש זכאות 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.

פעילות האגודה באינטרנט
וברשתות החברתיות

פרסומים מחודשים

על המדיה הדיגיטלית אחראי זיו דוכן ,מנהל תחום דיגיטל באגודה.

אתר האינטרנט של
האגודה למלחמה בסרטן:
www.cancer.org.il
אתר האינטרנט של האגודה מתעדכן מדי יום ומעניק
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם מידע נרחב
ומהימן בכל הנוגע למחלות הסרטן השונות ,לדרכי
הטיפול והשיקום ולשמירה על איכות חיים בזמן
המחלה ולאחריה .האתר מספק לציבור הרחב
מידע על הדרכים להפחתת הסיכון לחלות בסרטן
ולשמירה על אורח חיים בריא ,וכן מידע על דרכים
לאבחון מוקדם .האתר מכיל כ 13,000-דפי תוכן ויש
לו כ 1,500,000-כניסות בשנה.

עמוד האגודה בפייסבוק:
'האגודה למלחמה בסרטן –
לחיים בריאים'
בעמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן
מתקיימת פעילות ענפה ,עם כ 70,000-אוהדים.
העמוד משמש במה למסרי האגודה בנושאי מניעת
סרטן ואורח חיים בריא ,קידום אירועי האגודה ,מתן
מידע ומענה על שאלות הגולשים.

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.
שיתופי פעולה ברשתות החברתיות
האגודה למלחמה בסרטן מקיימת שיתופי פעולה
מגוונים ברשתות החברתיות .לדוגמה :שיתוף הפעולה

עם אתר כמוני  -רשת חברתית בנושאי בריאות ,שבא
לידי ביטוי במענה לשאלות הפונים בנושא 'זכויות
ושירותים לחולים ולמחלימים' .האגודה מקיימת
שיתוף פעולה גם עם קבוצת הפייסבוק גמאני – גם
אני חליתי בסרטן שד הכוללת אלפי עוקבות ,חולות
ומחלימות מסרטן השד .שיתופי הפעולה מתקיימים
בסיוע עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה באגודה.

לדעת יותר על סרטן ראש וצוואר –
חוברת המכילה מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי ההתמודדות.
באדיבות .MSD

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

לדעת יותר על סרטן האשכים –
חוברת המכילה מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי ההתמודדות.

פורומים מקוונים
באתר האגודה למלחמה בסרטן קיים מערך פורומים
לקהל הרחב הכולל  20פורומים מקצועיים בנושאים
שונים כגון :מחלות סרטן ,מניעה וזכויות ושירותים
לחולי הסרטן ועוד .הפורומים נענים על ידי מיטב
המומחים בארץ ,שנרתמו לטובת הנושא בהתנדבות
ובמחויבות גדולה.
לדעת יותר על לוקמיה
לימפוציטית כרונית – חוברת
המכילה מידע על המחלה ,הטיפולים
ודרכי ההתמודדות.
באדיבות .Abbovie

37

דין וחשבון ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ 2 0 1 9

פעילות האגודה בכלי התקשורת

פרסומים מחודשים

על החשיפה התקשורתית ויחסי הציבור אחראים נאוה עינבר ,דוברת האגודה ואייל פיטרו ע .דובר.
הודות לפעילות יחסי ציבור ודוברות נמרצת ופרו אקטיבית ,זוכה האגודה למלחמה בסרטן לחשיפה נרחבת בכלי
התקשורת הארציים והמקומיים .במסגרת זו ,נציגי האגודה מתראיינים בתוכניות טלוויזיה ורדיו ,משתתפים
בכתבות בעיתונות הארצית ,באתרי האינטרנט הבולטים וכן בתקשורת המקומית.

מרכזי התמיכה
'חזקים ביחד'®  -עלון מידע על
®
מרכזי 'חזקים ביחד'
של האגודה למלחמה בסרטן
ברחבי הארץ.

מה אספר לילדיי על מחלת
הסרטן שלי – חוברת הדרכה
להורה שחלה בסרטן.
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חשיפה לאגודה למלחמה בסרטן בכל כלי התקשורת הארציים
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שיקום ורווחה
האגודה יוזמת ומפעילה תוכניות מגוונות לשיקום ותמיכה בחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
את מחלקת שיקום ורווחה מנהלת עו"ס אורית שפירא.

ימי עיון לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
מחלקת שיקום ורווחה מארגנת דרך קבע ימי
עיון במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן
ולהשלכותיהן – כגון דרכי הטיפול ,תופעות הלוואי
והיבטים בהתמודדות החולה ובני משפחתו עם
המחלה .המשובים החיוביים והתגובות החמות
המתקבלים בתום ימי העיון ממחישים את חשיבותם
ומחזקים את הצורך להמשיך לקיים פעילות חשובה
זו מדי שנה בשנה.

 יום עיון בנושא לימפומה וCLL-
התקיים במאי  ,2019באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

ימי עיון ארציים

 יום עיון בנושא סרטן הכליה ושלפוחית השתן
התקיים במאי  ,2019באדיבות חברת פייזר פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

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

 יום עיון להורים המתמודדים עם מחלת הסרטן
של בנם/בתם בנושא רפואה משלימה ומשולבת
התקיים באפריל  ,2019באדיבות האגודה למלחמה בסרטן
מעיזבונה של אנטה צ'רנה ז"ל.

 יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי
התקיים ביוני  ,2019באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

 יום עיון בנושא סרטן הערמונית
התקיים בספטמבר  ,2018באדיבות החברות אסטלס
פארמה בע"מ ויאנסן בע"מ.
 יום עיון לנשים המתמודדות עם סרטן השד -
'לחגוג את החיים'
התקיים באוקטובר  ,2018באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
 יום עיון בנושא גידולים נוירואנדוקריניים
התקיים בנובמבר  ,2018באדיבות חברת נוברטיס
בע"מ.
 יום עיון בנושא סרטן ריאה
התקיים בנובמבר  ,2018באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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ימי עיון אזוריים
אזור הצפון
בארגונה ובברכתה של אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון ,האגודה למלחמה בסרטן .ימי העיון
בשפה הערבית התקיימו בשיתופו ובברכתו של
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית.
 יום עיון בנושא התמודדות נשים ערביות בישראל
וברשות הפלסטינית
התקיים באוקטובר  2018בנצרת ,בשיתוף פעולה עם
אוניברסיטת חיפה ,בית החולים המשפחה הקדושה,
עמותת אלקודס וארגון .MECC

 יום עיון בנושא סרטן השד בשפה הערבית
התקיים באוקטובר  2018בנצרת ,באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
 יום עיון בנושא העלאת המודעות לסרטן השד
התקיים בנובמבר  2018בנהריה ,באדיבות וביוזמת
משפחתה של ענת ז"ל ,תושבת מושב מעונה,
ובשיתוף עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל ,המכון
האונקולוגי ונעמ"ת.
 יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים באוקטובר  2018במרכז הרפואי העמק,
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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 יום עיון בנושא סרטן ריאה
התקיים בינואר  2019במרכז הקהילתי בת גלים,
בשיתוף המרכזים הרפואיים כרמל ,לין וזבולון,
ובאדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

 יום עיון בנושא אורח חיים בריא והתמודדות עם
המחלה הממארת
התקיים בפברואר  2019במרכז הרפואי הלל יפה,
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

 יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים בדצמבר  2018במרכז הרפואי סורוקה,
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

 יום עיון בנושא סרטן הריאה והמעי הגס
התקיים במרץ  2019באולמי סינמאנא בנצרת,
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
 יום עיון בנושא גילוי מוקדם ומניעת סרטן
התקיים במאי  2019בקריה הרפואית לבריאות
האדם רמב"ם ,באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.
 יום עיון בנושא 'כיוונים חדשים ,תקוות חדשות'
התקיים במאי  2019במלון לאונרדו פלאזה בטבריה,
באדיבות מלון לאונרדו פלאזה.

אזור המרכז
בארגונה ובברכתה של דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית
מרכז ,האגודה למלחמה בסרטן.
 יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים בנובמבר  2018במרכז הרפואי מאיר ,באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון 'צועדים לעבר עתיד טוב יותר עם סרטן השד'
התקיים בדצמבר  2018במרכז הרפואי וולפסון,
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

 יום עיון בנושא סרטן המעי הגס
התקיים במרץ  2019באסותא מרכזים רפואיים ,אשדוד,
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
 יום איכות בנושא איכות חיים לחולי סרטן
התקיים ביוני  2019במרכז הרפואי סורוקה ,באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
 יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים ביוני  2019במרכז הרפואי ברזילי ,באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

 יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים בדצמבר  2018באסותא מרכזים רפואיים ,תל
אביב ,באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

אזור הדרום
בארגונה ובברכתה של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית
דרום ,האגודה למלחמה בסרטן.
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'יד להחלמה'

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 ועוד .מחלקת השיקום של האגודה מלווה את
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®

המתנדבות לאורך השנה ומארגנת עבורן השתלמויות,
מפגשים מקצועיים וימי גיבוש.
כמו בכל שנה ,מתנדבות 'יד להחלמה' ® נפגשות
בכנס 'יד להחלמה' שנערך במרכז הכנסים 'ישראל
יפה בפארק' באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ .כמו כן ,נערך 'יום שכולו טוב  '5לנשים
המתמודדות עם סרטן שד גרורתי באדיבות חברת
פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
את פעילות 'יד להחלמה'® מרכזת לימור שרגא ,רכזת
מחלקת שיקום ורווחה ו'יד להחלמה'®.

סדנאות ,פעילויות ושירותים לרווחתם
של חולי סרטן ומחלימים
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'
ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון

®

פרויקט שיזמה ד"ר פרנסין רובינסון (  )Phdז"ל,
אותו ניהלה בהתנדבות .במסגרת הפרויקט זוכים
חולי סרטן לטיפול של קוסמטיקאיות ,פאניות,
מאפרים וספרים המגיעים בהתנדבות למכונים
האונקולוגיים ,למחלקות אשפוז-יום בבתי החולים,
לסניפי האגודה למלחמה בסרטן ,וכן בקהילה ובמסגרת
שירות הוספיס-בית של האגודה .את הפרויקט מובילים
בהתנדבות  55אנשי מקצוע מתחום היופי והטיפוח,
ובכל שנה משתתפים בו מעל  4,000נשים וגברים
מרחבי הארץ .השירות פועל כיום ב 40-מרכזים
רפואיים ובקהילה ברחבי הארץ.
במהלך השנה ,מתקיימות סדנאות למתנדבות
בפרויקט אנושי ומקצועי זה ברחבי הארץ ,במרכזים
רפואיים ובקהילה .כמו כן ,מתקיים שיתוף פעולה בין
האגודה למלחמה בסרטן לבין החברות :אלקליל בע"מ,
איל מקיאג' ,ירין שחף ולוריאל ישראל אשר מספקות
בהתנדבות הדרכות טיפוח ואיפור בסניפים על ידי
מאפרות החברה.
מרכזת את הפרויקט סילויה אלשוילי.

פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'

®

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.
הפרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® מנוהל ומופעל על ידי
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה של
האגודה ,בסיוע רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ומומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה וליויה כסלו ,האחות
ראשית של האגודה למלחמה בסרטן .סילויה אלשוילי
משמשת כמרכזת האדמיניסטרטיבית של הפרויקט.
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האחראית על 'צעדים לאיכות חיים' ® ,והסמכות
המקצועית בפרויקט זה המייעצת בנושא לאגודה
בהתנדבות ,היא פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מומחית
ברפואת משפחה ורופאת ספורט ,מנהלת המרכז
לרפואת ספורט ,המרכז הרפואי שערי צדק.

סדנאות 'מחלימים לחיים
בריאים'®
הסדנאות נועדו 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 ,אינטימיות ומיניות ,בריאות שלאחר
הטיפולים והתמודדות עם תופעות לוואי ,ביצוע פעילות

גופנית מותאמת למחלימים מסרטן ,תזונה מותאמת
בזמן המחלה ולאחריה ,ורפואה משלימה לחולים
ולמחלימים .במשך השנה מתקיימות עשרות סדנאות
ברחבי הארץ ,במרכזי התמיכה ובסניפים ,בארגונן
של מנהלות מרכזי התמיכה והעובדות הסוציאליות
המחוזיות של האגודה 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.
סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים' ® מתנהלות
באחריותה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה ,ובסיוע העובדות הסוציאליות
המחוזיות של האגודה למלחמה בסרטן.

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.
משפחות שאחד מילדיהן
מאובחן כחולה סרטן עוברות
פעמים רבות טלטלה ,ושגרת
החיים שלהן נפגעת ,בעיקר
כשכל בני המשפחה מתמקדים
בילד החולה ובטיפול בו.
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נופש המשפחות מזמן לילדים החולים ,לאחיהם
ולהוריהם כמה ימים של רגיעה והנאה בחיק המשפחה.
בנופש משתתפות משפחות יהודיות וערביות ,דתיות
וחילוניות ,עולים חדשים וותיקים ,שמגיעות מיישובי
הפריפריה בדרום ובצפון וממרכז הארץ .הילדים
ומשפחותיהם נהנים מלינה ומכלכלה מלאה במלון,
על כל מתקניו ,למשך שלושה ימים ,שכוללים בילוי
בפארק המים שפיים ותוכנית אמנותית עשירה
ומגוונת .לרשות המשפחות עומדים מתקני מתנפחים,
סרטים ,הצגות ,תחרות כישרונות צעירים וסדנאות
שונות .הפעילויות השונות כוללות סדנת הפעלות
אינטראקטיביות ,מופעים ,משחקי חברה ,הופעות
אמנים ,סדנת קרקס ולהטוטים ועוד מגוון פעילויות
לילדים שהשכיחו לרגע את קשיי המחלה.
את הנופש מלוות עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה ,לימור שרגא ,רכזת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה ו'יד להחלמה'® ,דנה רכבי הלר,
עו"ס מחוזית מרכז באגודה ומלי ויינבך ,אחראית
אדמיניסטרטיבית במחלקת שיקום ורווחה באגודה.

'ניצוץ של תקווה'® -
השלמת חומר נלמד

הכרוכה בפעילות .הפרויקטים מתנהלים בין החודשים
יוני-ספטמבר.

במסגרת פרויקט זה ,עומדים חונכים בעלי כישורים
מתאימים שהודרכו לנושא ,לרשות ילדים חולי סרטן
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.

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

פרויקט 'ניצוץ של תקווה'® נפתח מדי שנה ביולי.
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.
כ 150-סטודנטים ברחבי הארץ פועלים כל השנה
ומסייעים בהשלמת חומר לימוד לילדים הנעדרים
מבית הספר בשל המחלה והטיפולים ,במטרה לאפשר
להם שילוב קל ומהיר כשיחלימו ויחזרו למסגרת
בית הספר .הסטודנטים נמצאים בקשר ישיר עם
בית הספר ועוזרים לילדים בהתמודדות עם חומר
הלימוד שנלמד בכיתה ,אותו הפסידו בשל הטיפולים.
תגובות החונכים ומשפחותיהם של הילדים חיוביות
מאוד ,מחממות את הלב ונותנות כוח להמשך הדרך.
את הפרויקט ,אותו מממנת האגודה ,מרכזת
מיכל קהלני ,רכזת משאבי אנוש באגודה.

ליווי חברתי-לימודי
סטודנטים מלגאים המשובצים במערך התמיכה של
האגודה למלחמה בסרטן מסייעים לאנשים בודדים
חולי סרטן ,לילדים חולי סרטן ,לילדים בריאים שאחד
מהוריהם חולה בסרטן ,לאחים בריאים לילדים חולי
סרטן ,או במחלקות האונקולוגיות השונות .בפרויקט
משתתפים סטודנטים מתוכניות ! ,IMPACTשח"ק
והישג.
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

מלגת ! IMPACT

פרויקט של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
ובהתנדבות מלגאי תוכנית המלגות ! IMPACTשל
ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה (.)FIDF
גובה המלגה הוא  $ 4,000עבור כל שנת לימוד
למשך כל שנות התואר .במסגרת התוכנית ,מבצעים
הסטודנטים שעות התנדבות לקהילה ,בליווי ובהדרכה
צמודה של עובדת סוציאלית מטעם האגודה .הפעילות
נעשית בתיאום אישי בין המלגאי ובין משפחת החולה,
על פי צורכי המשפחה ותוכנית הלימודים של המלגאי.
מלגאים רבים של התוכנית מתארים את תקופת
ההתנדבות באגודה למלחמה בסרטן כתהליך של
התבגרות ,העצמה אישית ,קבלת פרופורציות לחיים
ותחושה של סיפוק והגשמה .רבים ציינו כי חשו הצלחה
על כך שלא רק הצליחו ליצור קשר עם חולה סרטן
ולסייע לו ,אלא גם התמודדו עם חששותיהם בנוגע
לקרבה רבה למחלת הסרטן.

מלגת שח"ק
מלגת שח"ק – שירות חברתי-קהילתי ,היא מלגה
המוענקת ממשרד הקליטה לסטודנטים עולים.
מטרת המלגה היא לעזור לסטודנטים לממן את
התואר הראשון ובמקביל להיקלט ולהשתלב בחברה,
באופן של פעילות ותרומה לקהילה .הסטודנטים
נדרשים לתרום  120שעות פעילות עד סוף חודש
מאי מדי שנה.

מלגת הישג
קרן הישג היא קרן מלגות לימודים ,המעניקה מדי
שנה מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים
בודדים בצה"ל .המלגה כוללת מימון שכר הלימוד
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לתואר ראשון וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום.
במסגרת התוכנית ,על הסטודנטים לבצע שעות
פעילות בהיקף של  130שעות בכל שנת לימודים.

שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי
לילדים עם גידולי מוח
ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית מתחום
הנוירו-פסיכואונקולוגיה ,עוסקת במסגרת עבודתה
במחלקת השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן,
במגוון רחב של פעילויות המסייעות בתהליך השיקום
והשילוב של ילדים המתמודדים עם גידולי מוח :ייעוץ
פסיכולוגי ראשוני לילדים החולים להוריהם ולצוותים
בקהילה ,הדרכת הורים ,אבחונים נוירופסיכולוגיים,
הדרכת סטודנטים להתמחות שיקומית וטיפול רגשי
לילדים מחלימים .במסגרת השירות פועלות שתי
מתמחות לפסיכולוגיה שיקומית העוסקות באבחון
ובטיפול במשפחות גם כן.

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.
האגודה למלחמה בסרטן מודה לחברת אל על על
אדיבותה ברכישת כרטיסי הטיסה לבני המשפחה.
במהלך השהייה ,ביקרו המשפחות בפארקים השונים
ונהנו מכניסה חינם למתקנים ולאטרקציות נוספות
באדיבות כפר הילדים .Give Kids The World
תודתנו נתונה לנציגות הכפר בארץ ולחברת
נסיעות פלסקוב על הליווי והעזרה בקיום הפרויקט,
מעל ל 20-שנה ברציפות.
הפרויקט המרגש וההדים המתקבלים מהמשפחות,
שזו לעתים החווייה המהנה האחרונה שלהם יחד
כמשפחה ,מחממים את הלב ומחזקים את חשיבותו
של הפרויקט הייחודי.
את פרויקט 'תנו לילדים את העולם' מרכזת
פרידה קורנברוט ,קלינאית תקשורת ארצית
באגודה למלחמה בסרטן.
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פרויקט 'מחשב לילד חולה סרטן'
במסגרת הפרויקט ,מעניקה האגודה במהלך כל שנת
לימודים עשרות מחשבים ניידים אישיים לילדים חולי
סרטן (מגיל תשע ומעלה) ,שאין בביתם מחשב ושאין
באפשרות משפחתם לרכוש עבורם מחשב .חלוקת
המחשבים מתבצעת בכל רחבי הארץ ,כדי לאפשר
לילדים לשחק ,ללמוד ולשמור על קשר עם חבריהם
ועם מוריהם ,גם בהיותם מרותקים למיטת חולים.
השנה (תשע"ט) הוענקו במסגרתו  42מחשבים
לילדים חולי סרטן .דיוויד מוס-רנדל ,מנהל מחלקת
המחשוב באגודה ,בסיועו של קוסטיה פסטרנק
ממחלקת המחשוב ,דאגו להתקנה של המחשבים.
כמו כן ,דואגת מחלקת המחשוב לילדים מתחת לגיל
תשע ,אשר בשל גילם הצעיר אינם זכאים לקבל
מחשב אישי נייד ,ומספקת להם במקום  -מחשב
נייח אישי משודרג.
אבנר דוד ,מנהל מחלקת המשק באגודה סייע
בחלוקת המחשבים ברחבי הארץ.
פעילות זו מתאפשרת בסיוע קרן אביגדור בן אליעזר
ז"ל וקרן פישל איסר ז"ל.

את פרויקט 'מחשב לילד חולה סרטן' מרכזת
מלי ויינבך ,אחראית אדמיניסטרטיבית במחלקת
שיקום ורווחה באגודה.

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

ימי כיף ופעילויות לילדים חולי סרטן
ולילדים שאחד מהוריהם מתמודד עם
מחלת הסרטן
לאורך השנה ,מתקיימות פעילויות לילדים חולי סרטן
ו/או לילדים שאחד מהוריהם מתמודד עם מחלת
הסרטן ,כמו לדוגמה ,אירוח בפארקי שעשועים,

מופע הפסטיגל ועוד .הפעילויות נערכות בריכוזה
של לימור שרגא ,רכזת מחלקת שיקום ורווחה ו'יד
להחלמה'®.

קבוצת 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'

®

קבוצת 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים' ממשיכה לקיים
את מפגשיה ופעילויותיה בבית מטי ,בהנחייתה של
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה ,ועו"ס ענת זכאי .הקבוצה ,שנועדה לחולים
צעירים בני  ,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 כ60-
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.

ארגון בעלי סטומה בישראל של
האגודה למלחמה בסרטן
הפעילות הנרחבת בכל הנוגע לסטומה ,נמשכת כמדי שנה
והיא כוללת בין השאר מענה טלפוני לאנשים עם סטומה ובני
משפחותיהם ,ריכוז פעילות מתנדבים עם סטומה ,קיום מפגשי
קבוצת 'צעירים עם סטומה' ,כנס שנתי של בעלי סטומה ,הפקת
ביטאון 'פתחון פה' המיועד לאנשים עם סטומה ופעילות קבוצת
אחיות סטומה.
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 של האגודה למלחמה בסרטן.
מידד גיסין ,מכהן בהתנדבות כנשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל.
אחראיות :ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה ורינה דיכל,
אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.
מרכזת :סילויה אלשוילי.

מירי זיו מעניקה תעודת הוקרה למידד גיסין,
נשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל
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שירותי ייעוץ ,הדרכה ומידע
שירות ארצי להדרכת הורים (או סבים
וסבתות) שאחד מהם חולה בסרטן

שירות ייעוץ מיני ארצי לחולי סרטן
ולבני זוגם

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 רצון
להקל על ההורים בתקופת התמודדתם המשפחתית
הקשה ,ולסייע להם במידע ותמיכה.

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'®.

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.

ייעוץ מס ארצי לחולי סרטן ,למחלימים
ולבני משפחותיהם
באחריות מחלקת שיקום ורווחה של
האגודה למלחמה בסרטן ניתנים לחולים שירותי ייעוץ
בנושאי מס ,בשיתוף לשכת יועצי המס בישראל .הייעוץ
מתקיים בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ובסניף חיפה.
הייעוץ ניתן בתיאום מראש ,בהתנדבות וללא תשלום,
למי שכבר נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית
מטעם המוסד לביטוח לאומי בעקבות מחלת הסרטן.

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.
הסיוע הינו חד פעמי ,על פי קריטריונים מוגדרים:
רפואיים וכלכליים ,עד ששירותי הקהילה והביטוח
הלאומי מתחילים לסייע.
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מוקדי המידע ואתר
האגודה למלחמה בסרטן – למען החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם
באתר האינטרנט של האגודה כ 13,000 -דפי
תוכן ,המעניקים לציבור הרחב וכן לחולים ולבני
משפחותיהם – מידע מהימן ונרחב בכל הקשור למחלות
הסרטן השונות ,לתהליכי הטיפול והשיקום ולאיכות
חיי המטופל .המידע מוצג בצורה נגישה וידידותית
בעברית ,באנגלית ברוסית ובערבית .לרשות הציבור
עומדים שירות ה'טלמידע'® ,מידעניות מרכז המידע,
כ 20-פורומים בהנחיית אנשי מקצוע ,וכן מידע בנושא
מניעה ואבחון מוקדם ,המתעדכן באופן שוטף בעמוד
הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן .לאחרונה,
נוסף מוקד ארצי חדש לכל חולי הסרטן המיועד לסיוע
במימוש זכאות במערכת הבריאות (למידע נוסף ראו
פרק 'הסברה ,מידע וקידום בריאות').

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

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

באתר האינטרנט קיימים שלושה כפתורים המשמשים
לניווט יעיל באתר' :הכפתור הוורוד' מיועד לגולשות
המעוניינות לפנות ישירות למתנדבות פרויקט 'יד
להחלמה'® ,׳הכפתור הכחול' מיועד למבקשים מידע
בנוגע לתמיכה בנושא סרטן ערמונית (קבוצות ,ייעוץ
מיני וכדומה) ו'הכפתור הכתום' מיועד לגולשים אשר
מעוניינים במידע כללי על תמיכה בחולי סרטן ובני
משפחותיהם.

קו ה'טלתמיכה' ® של האגודה מנוהל על ידי
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה .ה'טלתמיכה' ® פועל ממחלקת השיקום
והרווחה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .השיחות המגיעות ל'טלתמיכה'® מנותבות
למחלקה הכוללת מעבר לעובדות הסוציאליות ,גם
אנשי מקצוע בתחומים נוספים ,כגון :סיעוד ,שיקום,
מיניות וכד' .המענה האנושי ניתן לפונים בשפות
עברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית .באגודה קיימים גם
מוקדי 'טלמידע'® בשפות עברית ,ערבית ורוסית
וכן מרכז מידע המעניק מידע וייעוץ בנושאים שונים
(למידע נוסף על מערך המידע ראו פרק 'הסברה,
מידע וקידום בריאות').

כמו כן ,בחוברות החדשות/מחודשות בתחום סרטן
שד מודפס ברקוד  QRלסריקה באמצעות טלפון חכם,
ומיד לאחר הסריקה הפונה תועבר ישירות ל'כפתור
הוורוד' האלקטרוני של מתנדבות 'יד להחלמה'®.

מרכזי הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד'
של האגודה למלחמה בסרטן
מרכזי הפעילות והתמיכה ׳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.

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
במטה האגודה בית מטי ,גבעתיים
®

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® הפועל בבית מטי ,מטה
האגודה בגבעתיים ,הוא בית בקהילה המציע בכל שנה
למעלה מ 1,400-פעילויות לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם .במרכז קיימת גם ספרייה עם מאגר
של ספרי קריאה במגוון סגנונות מהשנים האחרונות.

®

כמו כן ,מתקיימות מגוון קבוצות תמיכה ,סדנאות,
הרצאות ופעילויות גוף ונפש.
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® בגבעתיים ,מנוהל בידי
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה למלחמה בסרטן .האחראית האדמיניסטרטיבית
של המרכז היא מלי ויינבך.

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

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® בחיפה ממשיך בפעילותו
הענפה עבור חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם עם
מגוון 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.
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על מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® בחיפה ,אחראית
עו"ס נחי פינגולד.

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

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
ע"ש רותי ורובל (שניידר) ,עפולה
לאורך השנה ,מתקיימים במרכז התמיכה 'חזקים
ביחד'® בעפולה 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.
פעילות המרכז באחריותה של דליה פלוזניק ,ובליווי
מקצועי של אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון באגודה.

פעילות מרכז התמיכה בית אידי-מעגן,
באר שבע
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שיתוף פעולה פורה מתקיים בין סניף
האגודה למלחמה בסרטן בבאר שבע ,ובין מרכז
התמיכה ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה.

קבוצות תמיכה
במרכזי התמיכה ברחבי הארץ פועלות קבוצות תמיכה
לחולי סרטן ,מחלימים ובני משפחותיהם ,כגון:
• •'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
• •קבוצה להורים שכולים שילדיהם הבוגרים (מעל
גיל  )30נפטרו ממחלת הסרטן
• •קבוצה להורים המתמודדים עם ילד חולה סרטן
(בכל הגילים)
• •קבוצה למתמודדים עם מחלות סרטן שונות
• •קבוצה לנשים מבוגרות המתמודדות עם מחלות
סרטן נשיות
• •קבוצה לבני משפחה של חולי סרטן
• •קבוצות למתמודדים עם אובדן ושכול
• •קבוצה לטיפול באמצעים אומנותיים
• •קבוצה תמיכה למחלימים ובני משפחה
• •קבוצת תמיכה לסבים וסבתות להם נכד/ה חולה

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.

פעילויות גוף-נפש

האגודה שסייעה בהקמת המרכז ובציודו ,מממנת
נסיעות חולים ומחלימים מערד ומבאר שבע ,תורמת
למימון אנשי צוות ופעילויות לטובת באי הבית ,ומפעילה
חוגים ,סדנאות וקבוצות תמיכה.

במרכזי התמיכה ברחבי הארץ מתקיימות פעילויות
אשר שמות את הדגש על הקשר שבין הגוף לנפש,
כגון :יוגה ,צ'י קונג ,פילאטיס ,פלדנקרייז ,ניה ,ריקודי
בטן ,מדיטציה ,קינסיולוגיה ,אימון פונקציונאלי ועוד.

• •קבוצת תמיכה לצעירים בני  35-20אשר איבדו
את אחד מהוריהם

סדנאות

חוגים

במרכזי התמיכה מתקיימות לאורך השנה מבחר
סדנאות בתחומים שונים ,כגון :סדנת 'תמיכה
בתנועה' ,סדנת העצמה בפלייבק ,סדנת 'דרכים
למציאת משמעות' ,טיפול קוגניטיבי-התנהגותי
(  ,)C.B.Tסדנת הבעה ויצירה ,סדנת 'בישול ,תזונה
ואורח חיים בריא' ,סדנת 'טבע תרפיה' ,סדנת 'הרפיה
ודמיון מודרך' ,סדנת תרפיה במוזיקה ,סדנת כתיבה
יוצרת ,סדנה לשיפור יכולות קוגניטיביות וסדנה
ליצירה וציור אינטואיטיבי.

מרכזי התמיכה מציעים שפע
של חוגי יצירה והעשרה ,כגון:
חוג ציור ,חוג תכשיטנות,
חוג שילוב אומנויות ,חוג
ברידג' ,חוג אגרוף ,חוג סריגה,
חוג חיזוק ועיצוב הגוף וחוג
אומנות המחט.
מתוך תערוכת ציורים של החוג לציור במרכז 'חזקים ביחד'® גבעתיים

מרכז למידה :קורסים והשתלמויות
לאנשי מקצוע
מרכז הלמידה באחריותה המקצועית של
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה .ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה
מסייעת בליווי המקצועי בכל הקורסים וההכשרות
לצוות הסיעודי והפרה-מקצועי :פיזיותרפיסטים,
קלינאיות תקשורת וכו'.

קורסים
האגודה למלחמה בסרטן מוכרת על ידי משרד החינוך
לצורך גמול השתלמות .הקורסים המקצועיים הם
במימון האגודה למלחמה בסרטן ומהווים חלק חשוב
מפעילות האגודה להכשרת אנשי מקצוע בתחום
הייחודי של טיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם.
מדובר בהכשרה ייעודית לתחום האונקולוגי ,שאינה
ניתנת במסגרת ההכשרה האוניברסיטאית.

השתלמויות קצרות מועד
הכשרות קצרות מועד בנושא האונקולוגיה במימון
האגודה למלחמה בסרטן הניתנות לאורך כל ימות
השנה ,לצוותים רב-מקצועיים במרכזים הרפואיים
ובקופות החולים.

ימי עיון וכנסים
ימי עיון וכנסים חד-יומיים המעניקים מידע והכשרה
רלוונטיים לאנשי מקצוע ,סטודנטים ,מתאמי בריאות
ועוד בנושאי האונקולוגיה.

מרכז הדרכה לסטודנטים
מרכז ההדרכה לסטודנטים נפתח בנובמבר .2017
הודרכו במרכז ארבע סטודנטיות לעבודה סוציאלית
על ידי דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה
ופדות ביר ,עו"ס שירות פליאטיבי ביתי באגודה.
הסטודנטיות סיימו את הכשרתן ביוני .2018

קבוצות עניין
במסגרת פעילות מחלקת השיקום מתקיימים
מפגשים תקופתיים של אחיות ,להן 'קבוצות עניין'
הדנות בתחום טיפולי ספציפי .על ארגון קבוצות העניין
אמונות ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה
ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול
פליאטיבי באגודה.
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שיתופי פעולה
האגודה למלחמה בסרטן מקיימת שיתופי פעולה וגיוס משאבים לאורך השנה באמצעות ארגון פעילויות
חווייתיות ואירועים לגיוס תרומות ,בנוסף לשיתופי פעולה עם חברות וארגונים.
את מחלקת שיתופי פעולה וגיוס משאבים מנהלת נעם פוזן.

קבוצת הריצה 'ביחד  -רצים למען
המאבק בסרטן' של האגודה במסגרת
מרתון ירושלים
במרץ  2019נערך מרתון 'ווינר' ירושלים הבינלאומי,
בו האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק פעיל מזה
קרוב לעשור .קבוצת הריצה של האגודה מנתה השנה
למעלה מ 700-רצים ורצות ,בגילים שונים ובכל מקצי
המרוץ .הקבוצה הורכבה מעובדי בנק מזרחי טפחות
ומעובדי מגוון חברות מענפי תעשייה שונים ,מחולים
ומחלימים מסרטן ובני משפחותיהם והציבור הרחב
שבחרו להצטרף לקבוצה ולרוץ יחד עם האגודה –
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למען העלאת המודעות לקידום המאבק בסרטן וגיוס
תרומות לתמיכה בפעילותה הענפה של האגודה.
משה וידמן ,יו"ר דירקטוריון בנק מזרחי טפחות
ומשה בר חיים ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
הנכנס ,הזניקו את משתתפי מקצה החמישה ק"מ.
נעם פוזן ,מנהלת מחלקת שיתופי פעולה העניקה את
הגביעים לזוכות במקצה המרתון .קבוצת הריצה של
האגודה הינה באדיבות ובשיתוף בנק מזרחי טפחות,
בהובלת פנינה שפרינגר וצביה לרר מהמערך לקשרי
קהילה בבנק.

מסלול משפחות והפנינג לכל
המשפחה – שביל האלות,
פארק בריטניה
באפריל  ,2019במהלך חול המועד פסח ,קיימה
האגודה למלחמה בסרטן את טיול המשפחות
המסורתי במצפה מודיעין ,בהשתתפות 1,100
משתתפים .במקביל ובמשך כל שעות האירוע,
התקיים הפנינג לילדים שכלל 'ביקור בפגודה של
מלך תאילנד' בהמחזתו של אבנר דוד ,מנהל מחלקת
המשק באגודה ,הופעה וסדנאות קפוארה של
עמותת חרדים לקצב ,סדנאות יצירה בהובלתה של
רחל אוזון ,רכזת מחלקת שיתופי פעולה באגודה,
מופע בלונים של קרמבו הליצנית ,איפור פנים,
פעילות רכבי קארטינג ושעשועון נושא פרסים
של עמותת אור ירוק .האירוע התקיים באדיבות
בנק מזרחי טפחות ,בשיתוף קק"ל ,ובהפקתו
של אלון בן שושן.

מכירת משלוחי מנות בחג הפורים
בפברואר  ,2019לרגל חג הפורים ,התקיים כמיטב
המסורת פרויקט מכירת משלוחי מנות ,כתרומה
לפעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן.
המארזים נמכרו למגוון חברות במשק הישראלי ,בתי
ספר וגני ילדים.
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שיתוף פעולה בין חברת אל על
והאגודה למלחמה בסרטן
'מפתח קטן ללב – שער גדול לנשמה'
חברת התעופה הלאומית אל על ממשיכה לסייע
ולתמוך בקידום פעילותה של האגודה ,ומזמינה את
קהל הנוסעים בטיסותיה לרכוש פריט ייחודי – 'מפתח
ללב שלך'  -מחזיק מפתחות מעוצב ,וזאת בעבור
תרומה לאגודה למלחמה בסרטן .הפריט מוצע
לרכישה לנוסעי אל על בלבד ,בשירותי הדיוטי פרי
במטוסי החברה ובמחיר מיוחד של עשרה דולרים.

מירה פיזיצקי ,ראש אגף שירות בטיסה בהנהלת אל על ,וגלית ישראלי ,מנהלת מכירות בטיסה,
מקבלות תעודות הוקרה ממירי זיו ,מנכ"ל האגודה

שיתוף פעולה לרגל חודש המודעות
לסרטן השד
לרגל חודש המודעות לסרטן השד ,חברת אל על
חברה לאגודה למלחמה בסרטן לפעילות אשר נועדה
לעודד את המודעות לסרטן השד במספר טיסות
של החברה .במסגרת הפעילות ,מספר טיסות של
אל על הוארו באור ורוד ,והדיילים והדיילות בטיסות
אלו לבשו עניבה ורודה וצעיף ורוד ,במקום העניבה
והצעיף הרשמיים של החברה.
בנוסף ,במהלך השהות בטיסות חולקו לנוסעים כיסויי
עיניים ממותגים עם המסר 'פקחי את העיניים' ,שוקולדים
ורודים וגלויה עם קריאה של האגודה למלחמה בסרטן
להיבדק .רגע לפני שהטיסה הראשונה במסגרת
הפעילות המריאה לברצלונה ,אירחה מירה פיזיצקי,
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ראש אגף שירות בטיסה באל על את מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן במטוס והציגה לה את
הפעילות שתתרחש במהלך הטיסה .פיזיצקי וזיו
התרגשו מאוד לפגוש את דיילת אל על גילת בראון,
מחלימה מסרטן השד .בראון סיפרה להן שזאת סגירת
מעגל מדהימה עבורה ,ושהיא מאוד מתרגשת לקחת
חלק בטיסה שמקדמת את המודעות לסרטן השד.

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ומירה פיזיצקי ,ראש אגף שירות
בטיסה בהנהלת אל על

שיתוף פעולה עם קבוצת
החברות אסתי לאודר ישראל
ורשת גולברי
כמיטב המסורת ,גם השנה נערך שיתוף פעולה עם
קבוצת החברות אסתי לאודר ישראל ,כאשר השנה,
הכריזה הקבוצה על שיתוף פעולה עם רשת גולברי.
הפעילות כללה גיוס כספים עבור האגודה למלחמה בסרטן,
במסגרתה הושקה קולקציית קפסולה ורודה ,אשר
 30%מהסכום שנאסף ממכירתה הועבר כתרומה
לאגודה .בצילומי הקמפיין לשיתוף הפעולה לקחו חלק
מספר ידועניות וביניהן אסתי גינזבורג שאף הופיעה
בשלט חוצות משותף בקיר שילוט בכביש איילון עם
קריאה לציבור הנשים ללכת ולהיבדק (למידע נוסף
ראו פרק 'הסברה ,מידע וקידום בריאות').

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ואורן רווח ,יו"ר קבוצת אסתי לאודר ישראל

שיתוף פעולה עם חברת B.unique
לרגל חודש המודעות למאבק בסרטן השד התקיים
שיתוף פעולה עם חברת ההנעלה , B.unique
במסגרתו ,החברה תרמה לאגודה למלחמה בסרטן
 20%מההכנסות על דגמי הנעליים בצבעי ורוד ,אדום
ובורדו שנמכרו בסניפיה במהלך חודש אוקטובר.

שיתוף פעולה עם חברת
ג'יימס ריצ'רדסון
במהלך חודש אוקטובר  ,2018קיימה חברת
ג'יימס ריצ'רדסון ישראל שיתוף פעולה זו השנה
השנייה ברציפות עם האגודה למלחמה בסרטן.
החברה מכרה בקו הקופות של חנויותיה בדיוטי
פרי בנתב"ג את 'קופסת ההפתעות' ,המכילה
חוברות הפעלה ,מדבקות ומוצרים לילדים .חלק
מההכנסות נתרמו לטובת המשך פעילותה הענפה
של האגודה למלחמה בסרטן.
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ספר החיים
משפחת המר
בני הזוג ברוריה ומשה (מיקי) המר ציינו במאורע
משמח את 'חתונת הזהב' שלהם ,יחד עם יום הולדתו
ה 80-של משה ,והזמינו את חבריהם לתרום למען
קידום פעילותה של האגודה ,כמתנה לחגיגתם.

׳אחותי בוורוד׳
בפברואר  2019התקיים בתיאטרון היהלום ברמת גן -
אירוע 'אחותי בוורוד'  2019של האגודה למלחמה בסרטן,
שמטרתו להעלות מודעות למאבק בסרטן השד.
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צילום :עמי ורדי

באירוע שכלל בתחילתו יריד אקססוריז ,נהנה קהל הנשים
מהרצאתה של ענת הכט פישר בנושא שפת גוף ותקשורת,
ממופע הבידור 'מיקי דוט.קום' של הבדרנית מיקי קם,
ומהופעה מוזיקלית של הרכב האקפלה קוינטה וחצי.
כל משתתפת באירוע קיבלה מתנה אישית באדיבות
החברות גולברי ,דניאלה להבי ו.SOLOORLY-

הדרכה מקצועית
מענקים לנסיעות לכנסים
ולהשתלמויות קצרות בחו"ל
האגודה למלחמה בסרטן משתתפת במימון
מענקים לנסיעות והשתלמויות בחו"ל ,לרופאים
חוקרים ועובדי בריאות אחרים בתחום הסרטן,
שעבודתם נבחרה להצגה בכנסים בינלאומיים.
•ד"ר שובל רוני ,המחלקה להשתלות מח עצם,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,עבור נסיעה לכנס של
האגודה האמריקאית להשתלות מח עצם וטיפולים
תאיים שהתקיים ביוסטון ,ארצות הברית ,בחודש
פברואר .2019
•ד"ר פאהום אברהים ,המכון לפתולוגיה וחקר הסרטן,
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור נסיעה
להשתלמות בנושא ׳פתולוגיה של מערכת השתן׳
שהתקיימה בבולטימור ,ארצות הברית ,בחודש
מרץ .2019
•ד"ר אייזיק אסף ,המכון לפתולוגיה וחקר הסרטן,
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור
נסיעה להשתלמות בנושא ׳פתולוגיה גניקולוגית׳
שהתקיימה בניו יורק ,ארצות הברית ,בין התאריכים
.1.6.2019-1.3.2019
•פרופ' לוין זמיר דיאן ,המחלקה לחינוך וקידום
בריאות ,שירותי בריאות כללית ,עבור נסיעה לכנס
עולמי בנושא ׳חינוך וקידום בריאות׳ שהתקיים בניו
זילנד ,בחודש אפריל .2019
•ד"ר אלעזרא דרור ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,עבור נסיעה לכנס עולמי לרדיותרפיה –
 - WCCשהתקיים באוסקה ,יפן ,בחודש מאי .2019
•כהן קציעה ,אחות טיפול תומך ,השירות לרפואה
פליאטיבית ,המרכז הרפואי העמק ,עבור נסיעה
לכנס הבינלאומי השנתי של ארגון  - EAPCהאגודה
האירופאית לטיפול תומך ,שהתקיים בברלין ,גרמניה,
בחודש מאי .2019
•ויצמן נועם ,פיזיקאי רפואי ,מכון שרת ,המחלקה
האונקולוגית ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,עבור
נסיעה לקורס  ESTROבנושא ׳רדיותרפיה׳ ,שהתקיים
בליסבון ,פורטוגל ,בחודש מאי .2019

•ד"ר פראג' רסקו עדי ,המחלקה האונקולוגית ,המרכז
הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא) ,עבור נסיעה
להשתלמות בנושא 'אונקולוגית שד' שהתקיימה ביוסטון,
ארצות הברית ,בין התאריכים .1.7.2019-1.6.2019

תמיכה בהשתלמויות ארוכות
•ד"ר עבד אל חליל נסאר ,המערך לכירורגיה כללית,
המרכז הרפואי רבין-בילינסון ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'מחקר קליני בניתוחי כבד ,לבלב ודרכי
מרה' ,שהתקיימה בפריז ,צרפת ,בין התאריכים
.30.6.2019-1.7.2018
•ד"ר שרון שי ,המחלקה לכירורגית פה ולסתות ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'אימונותרפיה לטיפול בסרטן ראש
צוואר' ,שתתקיים בפורטלנד ,ארצות הברית ,בין
התאריכים .30.9.2019-1.4.2019
•ד"ר גרינבוים אורי ,מחלקה פנימית והמטולוגיה,
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור נסיעה
להשתלמות ארוכה בנושא 'טיפול בסרטן באמצעות
מערכת החיסון' שתתקיים ביוסטון ,ארצות הברית,
בין התאריכים יולי -2019יולי .2021
•ד"ר חגאב אדהם ,המכון האונקולוגי ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'עמיתים קליניים ביחידת האורולוגיה
של האקדמיה' ,שתתקיים בלונדון ,אנגליה ,בין
התאריכים יוני -2019יוני  .2020המענק ניתן מקרן
שטייר לאונרד.
•ד"ר וקסמן יוליאנה ,המערך להמטולוגיה ,מרכז דוידוף
לחקר הסרטן ,המרכז הרפואי רבין-בילינסון ,עבור
נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא 'מיאלומה נפוצה
ועמילואידוזיס' ,שתתקיים בארצות הברית ,בין התאריכים
אוגוסט –2019אוגוסט  .2021המענק ניתן במסגרת
התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה מקרן
רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.
•ד"ר בנימין יובל יונתן ,המחלקה הכירורגית ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'ניתוחים אונקולוגיים לגידולים ממקור
קולורקטלי' שתתקיים בניו יורק ,ארה״ב ,בין התאריכים
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אוגוסט -2019יולי  .2022המענק ניתן במסגרת
התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.
•ד"ר חנוביץ יקטרינה ,המכון האונקולוגי ,המרכז
הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא) ,עבור נסיעה
להשתלמות ארוכה בנושא 'תת התמחות בסרטן
ריאה' ,שתתקיים באוטבה ,קנדה ,בין התאריכים
.31.8.2021-1.9.2019
•ד"ר לביא ארנון ,המחלקה האורולוגית ,המרכז
הרפואי העמק ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא 'אורו-אונקולוגיה' שתתקיים באונטריו,
קנדה ,בין התאריכים יולי -2019יוני .2021
•ד"ר לבל אייל ,המחלקה ההמטולוגית ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'מילומה נפוצה ומחלות תאי פלזמה
אחרות' ,שתתקיים בטורונטו ,קנדה ,בין התאריכים
.31.8.2021-1.9.2019
•ד"ר לינדר רויטל ,המחלקה הגניקולוגית ,הקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה
להשתלמות ארוכה בנושא 'גניקו-אונקולוגיה',
שתתקיים בטורונטו ,קנדה ,בין התאריכים -1.7.2019
.30.6.2021
•ד"ר מאנקיטה רונן ,הוספיס בית ,מכבי שירותי
בריאות ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
'רפואה פליאטיבית' ,שתתקיים בטורונטו ,קנדה,
בין התאריכים יולי -2019יולי .2021
•ד"ר מחאמיד אחמד ,מחלקת כירורגית ב' ,המרכז
הרפואי כרמל ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא 'כירורגית כבד ,לבלב ,דרכי מרה והשתלת
איברים' ,שתתקיים בניו יורק ,ארצות הברית ,בין
התאריכים יולי -2019יולי  .2021המענק ניתן במסגרת
התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר מיזל לוטן עדי ,המחלקה לכירורגיה פלסטית,
המרכז הרפואי שערי צדק ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'שחזורי שד/מיקרוכירורגיה' ,שתתקיים
בניו יורק ,ארצות הברית ,בין התאריכים יולי -2019
יולי  .2020המענק ניתן במסגרת התוכנית להכשרת
מומחים בתחום האונקולוגיה מקרן רוזנבלט ע"ש
קלייר ועמנואל רוזנבלט.
•ד"ר פרידמן-אלדר אורלי ,מחלקת כירורגית ג',
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'כירורגיה אונקולוגית של השד',
שתתקיים במיאמי ,ארצות הברית ,בין התאריכים
 .31.7.2020-18.8.2019המענק ניתן במסגרת
התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.
•ד"ר קופר ליסה ,מחלקת פנימית גריאטרית ,המרכז
הרפואי רבין-בילינסון ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'גריאטריה עם דגש על אונקולוגיה
וכירורגיה אונקולוגית' ,שתתקיים בבוסטון ,ארצות
הברית ,בין התאריכים  .30.6.2020-1.7.2019המענק
ניתן במסגרת התוכנית להכשרת מומחים בתחום
האונקולוגיה מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל
רוזנבלט.
•ד"ר שרם-שני נעה ,המכון האונקולוגי ,המרכז
הרפואי סורוקה ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא 'מחקר קליני ומעבדתי בהתמקדות על סרטן
כליה ומערכת השתן' ,שתתקיים באוטבה ,קנדה,
בין התאריכים ספטמבר -2019ספטמבר .2021
•ד"ר שובל רוני ,המחלקה להשתלות מח עצם,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'מח עצם ואימונותרפיה' ,שתתקיים
בניו יורק ,ארצות הברית ,בין התאריכים -1.7.2019
 .30.6.2021המענק ניתן במסגרת התוכנית להכשרת
מומחים בתחום האונקולוגיה מקרן רוזנבלט ע"ש
קלייר ועמנואל רוזנבלט.

סיוע בהשתלמות ארוכה של רופאים בארצות הברית
הודות לתרומה נדיבה שניתנה על ידי ידידת האגודה המסורה ,הגב' לינדה קמינוב ,האגודה תומכת בתמיכה
מוגדלת במימון השתלמות ארוכה של רופאים בתחום האונקולוגיה בארה"ב ,מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר
ועמנואל ג' רוזנבלט.
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•ד"ר מטאנס עמאד ,מחלקת נשים ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'גניקולוגיה אונקולוגית' שתתקיים
במונטריאול ,קנדה ,בין התאריכים -1.7.2019
.30.6.2021

תמיכה בכנסים והזמנת מרצה אורח
•פרופ' פסח שוורצמן ,מנהל היחידה הפליאטיבית,
המרכז הרפואי סורוקה ,קיבל סיוע בהבאת מרצה
אורח Dr. Russel K. Portenoy :מניו יורק ,ארה״ב,
לכנס השנתי של האיגוד לרפואה פליאטיבית
בישראל ,בשיתוף עמותת תמיכה ,שהתקיים בחודש
דצמבר .2018
•פרופ' מרים בן הרוש ,ראש אגף רפואת ילדים
ומנהלת המערך להמטולוגיה אונקולוגיה והשתלות מח
עצם בילדים ,בית החולים לילדים ע"ש רות רפפורט,
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,קיבלה
סיוע בהבאת מרצה אורחDr. Daniel Orbach :
מצרפת ,לכנס בנושא 'סרקומות – גידולים נדירים
בילדים' ,שהתקיים בחודש פברואר .2019
•פרופ' מירי כהן ,ראש בית הספר לעבודה סוציאלית,
אוניברסיטת חיפה ,קיבלה סיוע בהבאת מרצה
אורח Prof. Barbara Andersen :מאוהיו ,ארצות
הברית ,לכנס בנושא 'אתגרי המאה ה 21-בתחום
המחקר הפסיכואונקולוגי' ,שהתקיים בחודש מרץ
.2019
•פרופ' נטע ארז ,חברת סגל בכירה וחוקרת בחוג
לפתולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב ,קיבלה סיוע
בהבאת מרצים אורחיםProf. Lisa M. Coussens :
מפורטלנד ,ארצות הברית וProf. Michael Karin-
מקליפורניה ,ארצות הברית ,לכנס בנושא 'עקה
ודלקתיות בהתקדמות מחלת הסרטן והתפשטות
גרורות' ,שהתקיים בין התאריכים .13-16.5.2019
•ד"ר מיכאל תורג'מן וד"ר רינה רוזנברג ,המחלקה
לרפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית ,קיבלו
סיוע בתמיכה בכנס ה 15-למניעת תחלואה
ותמותה מסרטן לרופאי משפחה ,שהתקיים ב22-
במאי .2019

•פרופ' פתחיה רייסמן ,מנהל האגף לכירורגיה,
המרכז הרפואי שערי צדק ,קיבל סיוע בהזמנת
מרצה אורח ,Dr. Steven Wexner :לכנס הדו-שנתי
המקיף של איגוד הכירורגים בישראל ,שהתקיים
בין התאריכים .29-31.5.2019
•פרופ' אנג'ל פרוגודור ,הפקולטה למדעי הבריאות,
אוניברסיטת בן גוריון ,קיבל סיוע בתמיכה בכנס של
הארגון הישראלי לחקר הסרטן ( ,)ISCRשיתקיים
בין התאריכים .23-25.9.2019
•ד"ר בן ציון יהושע ,מנהל השירות לניתוחי ראש
וצוואר במרכז הרפואי סורוקה ,קיבל סיוע בהזמנת
מרצה אורח Dr. Dimitrios Colevas :מארצות
הברית ,לכינוס השנתי של החברה הישראלית
לכירורגיה ואונקולוגיה של הראש ,שיתקיים בין
התאריכים .7-8.11.2019

במה
האגודה למלחמה בסרטן מוציאה לאור את כתב העת 'במה' המיועד
לעובדי מערכת הבריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה.
בכל מהדורה נבחר נושא חדש לכתב העת ,כאשר המאמרים נכתבים
על ידי מיטב המומחים בתחום ,במטרה להקיף את הסוגיה ולקדם את
הידע בקרב אנשי המקצוע המטפלים בחולי הסרטן.
השנה ביטאון 'במה' הוקדש לסרטן העור ומלנומה.

מלגות קיץ
האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים .מקבלי
המלגות לשנה זו הם:
•אמיר נסייר ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי סורוקה.
•אורי דב אדלר ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי סורוקה.
•שיר שלוסר ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא.
•נעה הרפז ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי הדסה.
•לילי גרמנסקי ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי הדסה.
•יובל קירשנבוים ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי
יצחק שמיר (אסף הרופא).
•שי בר שירה ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי
ע"ש סוראסקי.
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ימי עיון וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק בקיומם של עשרות כנסים וימי עיון מקצועיים המתקיימים
לאורך השנה ברחבי הארץ .מתנדבי הסניפים של האגודה מאיישים דוכני הסברה בכנסים וימי עיון אלו.

כנס  EACR-AACR-ISCRלחקר הסרטן

יום עיון בנושא התמודדות נשים ערביות עם
סרטן שד בישראל וברשות הפלסטינית

באוקטובר  2018התקיים בבנייני האומה בירושלים,
בחסות האגודה למלחמה בסרטן  -הכנס המשותף
של ארגוני הסרטן :הארגון האירופאי לחקר הסרטן
( ,)EACRהארגון האמריקאי לחקר הסרטן ()AACR
והארגון הישראלי לחקר הסרטן ( .)ISCRנשיא הכנס:
פרופ' אלי פיקרסקי ,שהינו גם יו"ר ועדת המחקר של
האגודה למלחמה בסרטן .הכנס נערך בהשתתפות
ד"ר מרגרט פוטי ,מנכ"ל הארגון האמריקאי לחקר
הסרטן (  ,)AACRועסק בנושאים המרכזיים של
חקר הסרטן ,תוך התמקדות בפריצות דרך בתחום.
במהלך שלושת ימי הכינוס ,נערכו מספר מושבים
מדעיים ,בהשתתפות מומחים בעלי שם עולמי .באי
הכנס ,נהנו בנוסף מתערוכה ייחודית בשם 'הטיפול
האימונותרפי במחלת הסרטן מנקודת מבטו של
המטפל' ,אשר ביטאה באמצעים אמנותיים את
המסע הטיפולי במחלת הסרטן מנקודת מבטם של
אנשי הצוות הרפואי .התערוכה ,שגובשה יחד עם
רופאים וחוקרים ,הוקמה והוצגה באדיבות חברת
 .MSDמירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
ייצגה את האגודה בכנס.

אוקטובר  ,2018מלון גולדן קראון ,נצרת

אוקטובר  ,2018בנייני האומה ,ירושלים

מפגש משותף של החוג האורואונקולוגי
והחוג לאורולוגיה תפקודית
אוקטובר  ,2018בית מטי ,מטה האגודה ,גבעתיים
באוקטובר  2018נערכה בבית מטי ,מטה האגודה
בגבעתיים ,פגישה משותפת של החוג האורואונקולוגי
והחוג לאורולוגיה תפקודית .הפגישה עסקה בנושא
'הפגיעה התפקודית לאחר טיפולים בסרטן הערמונית -
שכיחות ,דרכים להקטנת השכיחות ,טיפול עדכני
ותחומי מחקר עתידיים'.

60

באוקטובר  2018התקיים במלון גולדן קראון ,נצרת,
יום עיון בנושא התמודדות נשים ערביות עם סרטן שד
בישראל וברשות הפלסטינית ,ביוזמת פרופ' מירי כהן,
ראש בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה,
פרופ' פייסל עזאיזה ,דיקן הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,אוניברסיטת חיפה ,פרופ' זיאד עבדין ,ראש
עמותת אלקודס לבריאות הציבור ופרופ' הדס גולדבלט,
החוג לסיעוד ,אוניברסיטת חיפה.
הועברו הרצאות בנושאים' :התמודדות נשים עם סרטן
שד בישראל וברשות הפלסטינית'' ,חוויותיהן של מחלימות
פלסטיניות מסרטן שד' ו'נשים ערביות בגליל המתמודדות
עם סרטן שד' .בהמשך ,התקיים פאנל בנושא 'מגמות
עכשוויות בפרקטיקה הפסיכואונקולוגית' ,ופאנל נוסף
שעסק בנושא 'השלכות מבוססות מחקר בתחום
הפסיכואונקולוגיה למדיניות' .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה,
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית
ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה ,ייצגו
את האגודה ביום העיון .עוד השתתפו :ד"ר רימון מנסא,
עו"ס חנאן קאסם עבד אלהדי ופרופ' מיכאל זילברמן.
הנחתה את יום העיון :לילה לחוד שופאני ,מרכזת
פרויקט וסטודנטית לתואר .PHD

הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה
ינואר  ,2019מלון דן ,אילת
בינואר  2019נערך  - ISCORTהכינוס ה 18-של האיגוד
הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה במלון דן,
אילת .הכינוס עסק השנה בנושא 'חדשנות וערך בטיפול
בסרטן' .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
העניקה את פרסי האגודה ל– 2מתמחים מצטיינים:

ד"ר ילנה צירנומורדיקוב וד"ר גלי יעקובסון מהמערך
האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא.

הקורס הבינלאומי לרדיותרפיה של בית
הספר האירופאי לאונקולוגיה ( )ESO
פברואר  ,2019כפר המכביה ,רמת גן
בפברואר  2019התקיים בכפר המכביה ,רמת גן,
הקורס הבינלאומי לרדיותרפיה של בית הספר
האירופאי לאונקולוגיה ( ,)ESOבשיתוף פעולה עם
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה ורדיותרפיה והאיגוד
הים תיכוני לאונקולוגיה ורדיותרפיה ( .)AROME
הקורס ,אותו ארגן פרופ' אברהם קוטן ,יו"ר האגודה,
עסק בחידושי הטיפול האונקולוגי המשולב בממאירויות,
כגון :סרטן שד ,סרטן ריאה ,סרטן מערכת העיכול,
סרטן ראש-צוואר ועוד .ההרצאות הועברו על
ידי מובילי דעה מישראל ומאירופה .בקורס נכחו
אונקולוגים רפואיים וקרינתיים ,גסטרואנטרולוגים,
פולמונולוגים ,אורולוגים ,כירורגים ,פיזיקאים,
חוקרים ,אחיות ,טכנאי קרינה וסטודנטים לרפואה.
האגודה למלחמה בסרטן סייעה בהגעתם של שני
מומחים בינלאומייםProf. Phillip Poortmans :
מצרפת ו Prof. Karin Haustermans -מבלגיה.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ייצגה את האגודה בקורס.

בית החולים ע"ש רות רפפורט ,הקריה הרפואית
רמב"ם.

הכנס השנתי של העמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי
יוני  ,2019אולמי אווניו ,קריית שדה התעופה
ביוני  2019התקיים באולם אווניו ,קריית שדה התעופה,
הכנס השנתי של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי.
האירוע כלל הרצאות מקצועיות ,ארוחת בוקר חגיגית
וסיור בתערוכה .השנה הוענקו פרסי העמותה
והאגודה למלחמה בסרטן ,לאחות נורית אשל ,מנהלת
אונקולוגיה ,שירותי בריאות כללית ,על פיתוח השירות,
ולאחות חני גלקופ ,מרכז שניידר לרפואת ילדים ,על
קידום הסיעוד האונקולוגי באמצעות מחקר .ליויה כסלו,
האחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן
ויו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי
בירכה את מירי זיו ,לרגל פרישתה מתפקיד
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ומינויה
לסגנית יו"ר האגודה בהתנדבות ,והודתה
בסרטון מיוחד שהכינה ,על תמיכתה לאורך
השנים בסיעוד האונקולוגי ,קידומו והתפתחותו
בישראל.

הכנס השנתי ה 30-של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים
יוני  ,2019מרום גולן
ביוני  2019התקיים הכנס השנתי ה 30 -של
האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים,
במלון קיבוץ מרום גולן .ד"ר שפרה אש ,יו"ר האיגוד
הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים בירכה בתחילת
הכנס .האגודה למלחמה בסרטן סייעה בהגעתם של
שני מומחים בינלאומייםDr. Alison Ann Bertuch :
ו Dr. Carlos Rodriguez-Galindo-מארצות הברית.
אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה,
העניקה מטעם האגודה מלגות ל–  5מתמחים
בתחום ההמטו-אונקולוגיה ילדים :ד"ר תום רוזנברג,
ד"ר אורן גולדשמיט וד"ר דנה אשכנזי ,מרכז שניידר
לרפואת ילדים וד"ר אמירה שארחנה וד"ר עדי בן זאב,
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ימי העיון של האגודה הישראלית
לפסיכואונקולוגיה בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן
במסגרת תמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן
בפעילותה של האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה,
מתקיימים ימי עיון וסדנאות לאנשי מקצוע בבית
מטי ,מטה האגודה בגבעתיים.
אחת לשנה ,מעניקה האגודה למלחמה בסרטן פרס
במסגרת האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה
למחקר מצטיין ופרויקט מצטיין ,ומסייעת בהפקת
מידעון הנשלח לכל חברי האגודה.

יום סדנאות
נובמבר  ,2018בית מטי ,מטה האגודה ,גבעתיים
התקיימו הסדנאות הבאות :סדנת מיניות ,סדנת  ACTוסדנת
אימאגו .יום הסדנאות באדיבות האגודה למלחמה בסרטן
וקרן אכפת לי לזכרה של אופירה נבון ז"ל ,רעיית נשיא
המדינה החמישי ,פסיכולוגית במקצועה ,ופעילת ציבור
בנושאי חברה ,חינוך ורווחה .הקרן נועדה למימון כנסים,
סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכואונקולוגי.
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יום עיון בנושא 'הישרדות מסרטן
לאורך החיים – אתגרי המחקר
הפסיכואונקולוגי'
מרץ  ,2019אוניברסיטת חיפה ,חיפה
במרץ  2019התקיים באוניברסיטת חיפה יום עיון של
האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה ,בשיתוף
עם אוניברסיטת חיפה ,בנושא 'הישרדות מסרטן
לאורך החיים – אתגרי המחקר הפסיכואונקולוגי'.
בירכו :פרופ' פייסל עזאיזה ,פרופסור ודיקן
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת
חיפה ופרופ' מירי כהן ,ראש בית הספר לעבודה
סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה .באירוע השתתפו
המומחים הבינלאומייםProf. Charles Carver :
Prof. Barbara Andersen, Prof. Luigi Grassi,
Prof. Yori Gidron, Prof. Youngmee Kimm,
.Prof. Verdonck-de Leeuw, Prof. Anne Bredart

כינוסים בינלאומיים
כנס בנושא שגרירים צעירים של
קואליציית האגודות למלחמה בסרטן
באירופה ()ECL
פריז ,צרפת
בין החודשים אוגוסט-ספטמבר  2018התקיים בפריז,
צרפת ,כנס בנושא 'שגרירים צעירים' של קואליציית
האגודות למלחמה בסרטן באירופה ( .)ECLהכנס ארך
שלושה ימים וכלל הרצאות בנושאים כגון' :תקשור
בריאות לצעירים'' ,תקשור סרטן באמצעות המדיה
החברתית'' ,פסיכולוגיה חברתית' ועוד .את האגודה
ייצג ד"ר דודי ביטון ,רכז הסברה באגודה.

קורס בנושא סרטן שד של הקואליציה
האירופאית למאבק בסרטן השד
( )Europa Donna
מילאנו ,איטליה
בנובמבר  2018התקיים במילאנו ,איטליה ,קורס בנושא
'סרטן שד' של הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן
השד ( .)Europa Donnaבכנס השתתפו כ 60-נשים
מרחבי אירופה ,רובן נציגות מתנדבות של ארגון אירופה
דונה בארצן ,וחלק גם התמודדו בעצמן עם סרטן שד.
ההרצאות עסקו בנושאים :׳תחלואה והחלמה מסרטן
השד׳' ,מחקרים ודרכי טיפול חדשניים' ו'גורמים להפחתת
התחלואה מסרטן השד' .במהלך הכנס ,הוצגו שיטות
חדשניות לאבחון מוקדם ולאפשרויות כירורגיות לשחזור
השד .את האגודה למלחמה בסרטן ייצגו לימור שרגא,
רכזת 'יד להחלמה'® במחלקת שיקום ורווחה של האגודה
ומיה דפני ,מתנדבת 'יד להחלמה'®.

כנס  War on Cancerשל
ארגון הסרטן הבינלאומי ( )UICC
לונדון ,אנגליה
בנובמבר  2018התקיים בלונדון ,אנגליה ,כנס
 War on Cancerשל ארגון הסרטן הבינלאומי
( .)UICCהכנס הינו חלק מסדרה של כנסים גלובליים
שמטרתם לדון בנושאים הקשורים בניהול ושליטה במחלת
הסרטן .הכנס דן בהקשר האירופאי ,והקיף נושאים רבים
הקשורים לטכנולוגיה וביוטכנולוגיה ,מחקר ופיתוח ,מידע

ונגישות למידע ,טיפול במחלה ,והקול של אנשים החולים
במחלת הסרטן ומתמודדים עם המחלה והשלכותיה.
את האגודה למלחמה בסרטן ייצגה טלי ריין-אלוני,
לשעבר מידענית במרכז המידע של האגודה.

פגישת עבודה של הקבוצה לתמיכה
בחולים מטעם קואליציית האגודות
למלחמה בסרטן באירופה ( )ECL
ברלין ,גרמניה
בנובמבר  2018התקיים בברלין ,גרמניה ,המפגש השנתי
של ראשי האגודות למלחמה בסרטן ,החברים בקואליציית
האגודות למלחמה בסרטן באירופה ( .)ECLקבוצה זו,
מפגישה בין מומחים בתחום המאבק בסרטן ,וביניהם
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,החולקים
ידע ושיטות עבודה מומלצות ,מפתחים קווים מנחים,
וחולקים מידע בכדי להעלות את המודעות לשיפור דרכי
המניעה ,האבחון והשיקום של חולי הסרטן.

הכינוס הבינלאומי של
האגודה הבינלאומית למחלות שד ))SIS
שטרסבורג ,צרפת
בדצמבר  2018התקיים הכינוס של
האגודה הבינלאומית למחלות שד
(  )SISבשטרסבורג ,צרפת .הכינוס
עסק בעדכון ביחס לאבחון וטיפול
במתמודדות עם סרטן שד .מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ייצגה
את האגודה בכינוס והעבירה הרצאה
בפני המשתתפים בנושא 'הישגי תוכנית
ממוגרפיה לאומית – הניסיון הישראלי'.

מירי זיו מרצה בפני באי הכינוס

סדנה בנושא הקוד האירופאי למלחמה
בסרטן מטעם קואליציית האגודות
למלחמה בסרטן באירופה ( )ECL
בלפסט/דבלין ,אירלנד
במאי  2019התקיימה בבלפסט ובדבלין ,אירלנד,
סדנה בנושא 'הקוד האירופאי למלחמה בסרטן' של
קואליציית האגודות למלחמה בסרטן באירופה
( ,)ECLבאירוח הארגוניםThe Irish Cancer Society :
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ו .Cancer Focus Northern Ireland-הסדנה התמקדה
בנושאי ההגנה מפני השמש ,מיטות שיזוף ,חיסון
 HPVוצריכת אלכוהול .הארגונים המארחים הציגו
את פועלם ואת האתגרים בקידום המסרים של הקוד
האירופאי נגד סרטן .את האגודה ייצגה דנה פרוסט,
מקדמת הבריאות של האגודה.

סדנה בנושא בדיקות סריקה לסרטן מטעם
קואליציית האגודות למלחמה בסרטן
באירופה (  )ECLבשיתוף Cancer Prevention
) in Piemonte (CPO Piemonteוהסוכנות
הבינלאומית לחקר הסרטן ( )IARC
בוקרשט ,רומניה
במאי  2019התקיימה זו הפעם הראשונה ,סדנה
מטעם קואליציית האגודות למלחמה בסרטן באירופה
( )ECLבבוקרשט ,רומניה ,במסגרתה השתתפו מיטב
המומחים בתחום המניעה ,הראשונית והשניונית,
בנושא 'בדיקות סריקה לסרטן' .מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן הוזמנה להשתתף בסדנה
חשובה זו תחת הכותרת ' -קידום והטמעת הקוד
האירופאי נגד סרטן במסגרת תוכניות בדיקות
סריקה לסרטן'.

פורום בנושא סרטן שד
ליסבון ,פורטוגל
ביוני  2019התקיים בליסבון ,פורטוגל ,פורום בנושא
סרטן שד בהשתתפות עמותות ,חולות ומחלימות
שארגנה חברת רוש .במפגש ,דנו המשתתפים בנושא
הטיפול בסרטן השד בשלב מוקדם בחולות ,להן סרטן
מסוג טריפל נגטיב .את האגודה ייצגו נילי קידר,
מידענית במרכז המידע של האגודה וסיון נחשון,
מתנדבת 'יד להחלמה'®.

נציגות מכל רחבי אירופה ,ובמהלכו הועברו הרצאות שדנו
בהתמודדות נשים שחלו בסרטן שד גרורתי ובשיפור
איכות חייהן .את האגודה ייצגה רונית דבי לב ,מתנדבת
'יד להחלמה'®.

הכינוס השנתי של הקואליציה האירופאית
של החולים בסרטן ( )ECPC
בריסל ,בלגיה
ביוני  2019התקיים בבריסל ,בלגיה ,הכינוס השנתי של
הקואליציה האירופאית של החולים בסרטן (.)ECPC
כמו בכל שנה ,סיפק האירוע למשתתפיו עדכון על
פעילות הקואליציה ,הישגים בשנה החולפת ,טכנולוגיות
חדשות וחילופי ידע מקצועי ולמידה משותפת של הנציגים
שהשתתפו בכינוס .את האגודה ייצג מידד גיסין ,נשיא
ארגון בעלי הסטומה בישראל ,הפועל בחסות האגודה.

הכינוס ה 14-של המרכז הבינלאומי
למניעת סרטן (NCID 2019 – )IPRI
ליון ,צרפת
ביולי  2019התקיים בליון ,צרפת ,הכינוס השנתי של
המרכז הבינלאומי למניעת סרטן (  .)IPRIמירי זיו,
סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן הוזמנה להשתתף
במפגש בו נטלו חלק נציגים ממדינות רבות ברחבי העולם.
במפגש דנו בהיבטים הקליניים של מחלות הסרטן ,תוך
שיתוף מידע על יישום תוכניות וגישות חדשות למניעת
סרטן ,ולמניעת תמותה ממחלות הסרטן.

כינוס בנושא סרטן שד גרורתי מטעם
הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן
השד ( )Europa Donna
מילאנו ,איטליה
ביוני  2019התקיים במילאנו ,איטליה ,הכינוס השני
לחולות סרטן שד גרורתי מטעם הקואליציה האירופאית
למאבק בסרטן השד ( .)Europa Donnaבכנס השתתפו
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מירי זיו עם פרופ' פיטר בויל,
ראש המרכז הבינלאומי למניעת סרטן ()IPRI

מחקר
האגודה למלחמה בסרטן ממלאת תפקיד מרכזי במימון
מחקר הסרטן בישראל .האגודה מעניקה בכל שנה
עשרות מלגות מחקר לרופאים במרכזים רפואיים
ולחוקרים במכוני המחקר ובאוניברסיטאות ברחבי
הארץ .מדובר במחקר בסיסי ,קליני ,אפידמיולוגי,
כמו גם במחקרים העוסקים בהיבטים פסיכו-
סוציאליים של מחלת הסרטן ובדפוסי ההתמודדות
של החולה ומשפחתו .בוועדת המחקר ,שבראשה
עומד פרופ' אלי פיקרסקי מהאוניברסיטה העברית,
חברים מיטב החוקרים והקלינאים ממוסדות המחקר
והרפואה בארץ .את ועדת המחקר מרכזת לילי בילר-לב,
מנהלת ועדות ופרויקטים באגודה.

מלגות לחוקרים

מענקי מחקר למצטיינים הוענקו ל:
•ד"ר אירית שפלר ,המרכז הרפואי מאיר ,שזכתה
במענק על מחקרה בנושא' :מיקרווסיקלות מתאי
סרטן הריאה :מתווכים בהפעלת תאי הפיטום
בסביבה הסרטנית'.
•ד"ר יקיר רוטנברג ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם,
שזכה במענק על מחקרו בנושא' :מתן טיפול
כימותרפי דרך האף לטיפול בגידול בקרומי המוח'.
•ד"ר נעמי פודה שקד ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
שזכתה במענק על מחקרה בנושא' :עריכה גנטית
כפלטפורמה לפגיעה מוכוונת מטרה לשם טיפול
בגידול כליה בילדים'.
•פרופ' אריאל מוניץ ,אוניברסיטת תל אביב ,שזכה
במענק על מחקרו בנושא' :תפקידם של חלבוני
הגרנולות של אאוזינופילים בסרטן המעי הגס'.

קרן למחקר בתחום איכות
הסביבה ו/או אפידמיולוגיה
ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל
ד"ר ישי עופרן ,הקריה הרפואית רמב"ם ,על מחקרו
בנושא' :זיהוי הפרופיל המולקולארי הייחודי של חולי
לויקמיה המגיבים לטיפול בכימותרפיה כבסיס לרפואה
מותאמת אישית בחולים אלה׳ .המחקר שמוביל ד"ר
עופרן ייערך במספר מרכזים רפואיים בישראל.

•ד"ר אחינעם לב-שגיא ,המרכז הרפואי הדסה
הר הצופים ,שזכתה במענק על מחקרה בנושא:
'טיפול חדשני לאטרופיה נרתיקית בנשים החולות
בסרטן שד'.
להלן רשימת מענקי המחקר שהעניקה האגודה
בשנת :2019
באמצעות

שם החוקר

שם המוסד

שם המחקר

פרופ' פנקס-קרמרסקי
רונית

אוניברסיטת
תל אביב

הפרעה לאינטראקציה בין
נוקלאולין וקולטני ErbB

ד"ר גוטפריד מיה

המרכז הרפואי
מאיר

השוואת תגובת תאי סרטן ריאות ברוס וג'נט אדלר
למיקרו-וסיקולות המופרשות מתאי לכבודה ולזכרה של
יהודית מרקוס
גזע מזנכימלים מאזור הגידול
הראשוני לעומת הנישה גרורתית

ד"ר קורח יעקב

המרכז הרפואי
ע"ש שיבא

טיפול ביולוגי לגידולים שמקורם
בתאי גרנולוזה של השחלה
באמצעות מעכבי CDK4/6

ד"ר הירשהורן ניר

המרכז הרפואי
הדסה עין כרם

אגודת הידידים
מתילציה  DNAמאפיינת תאים
בזרם הדם  :יישום קליני של מרקר ארה"ב
דם חדשני לגידולי ראש צוואר

אגודת הידידים
ארה"ב
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שם החוקר

שם המוסד

שם המחקר

פרופ' מוניץ אריאל

אוניברסיטת
תל אביב

תפקידם של חלבוני הגרנולות של
אאוזינופילים בסרטן המעי הגס

ד"ר גרוס עינב

האוניברסיטה
העברית

תפקידו של פריטין בהתפתחות
סרטן

ד"ר שפלר אירית

המרכז הרפואי
מאיר

מיקרווסיקלות מתאי סרטן הריאה:
מתווכים בהפעלת תאי הפיטום
בסביבה הסרטנית

פרופ' אייל שרה

האוניברסיטה
העברית

השפעה מתווכת-נשאים של
מעכבי היסטון דאצטילזות על
דימות של גידולים

ד"ר גרליץ גבי

אוניברסיטת אריאל הלמינה של תאי סרטן נודדים
מעורבות של אינתרלאוקין1-
בגרורות של סרטן שד מטיפוס

באמצעות

קרן בר למסדורף -
שווייץ
אגודת הידידים
ארה"ב
אגודת הידידים
ארה"ב

פרופ' אפטה רון

אוניברסיטת
בן גוריון

ד"ר רוזובסקי אורי

המרכז הרפואי
רבין-בילינסון

התפקיד של רנ"א מעגלי בפתוגנזה אגודת הידידים
ארה"ב
של לויקמיה לימפוציטית כרונית

ד"ר דהן רוני

מכון ויצמן למדע

שיפור פעילות תרופות אימונוטרפיות
ע״י קישור לקולטנים של Fc

ד"ר קלוטשטיין מיכאל

האוניברסיטה
העברית

אנטיגנים אשך-סרטן כסמנים
ספיציפים לתאי גידול וכמתווכים
של אי-יציבות גנומית

ד"ר רוטנברג יקיר

המרכז הרפואי
הדסה עין כרם

מתן טיפול בטקסול  /ציספלטין דרך
האף לטיפול בגידול בקרומי המוח

פרופ' פרידלנדר צבי

המרכז הרפואי
הדסה עין כרם

אגודת הידידים
ההשפעה של מניפולציה בתתי
אוכלוסיות נאוטרופילים על יעילותן ארה"ב
של כימותרפיה ואימונותרפיה
בסרטן הריאה

ד"ר גלוק איריס

המרכז הרפואי
ע"ש שיבא

מיטוב הפסקת עישון בחולי סרטן
ראש צוואר באמצעות טיפול רב
מערכתי

פרופ' בחנאשוילי מרי

המרכז הרפואי
ע"ש שיבא

השתתפות של  p53בדגרדציה
של  RNAמיטוכונדריאלי

TNBC
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אגודת הידידים
ארה"ב

לינדה קמינוב -
אגודת הידידים ארה"ב

שם החוקר

שם המוסד

שם המחקר

באמצעות

ד"ר צחורי שגיא

המרכז הרפואי
קפלן

פענוח התפקיד של מסלול
ה- lysyl tRNA synthetase-
די-אדנוזין טטרפוספאט -
 Nudt2 hydrolaseבמלנומה

אגודת הידידים
ארה"ב

ד"ר ולד אורי

המרכז הרפואי
הדסה עין כרם

אפיון השינויים האימונולוגיים
הנגרמים במזותליומה פלאורלית
כתוצאה מטיפול בכימותרפיה.
שלב ראשון בדרך לתכנון מושכל
של טיפולים במשלב כימו-אימוני
למחלה

אגודת הידידים
ארה"ב

ד"ר פרידמן-מורבינסקי
דינורה

אוניברסיטת
תל אביב

זיהויי מטרות חדשות לטיפול
אימונתרפי בגליובלסטומה

אגודת הידידים
ארה"ב

ד"ר פביאן עידו דידי

המרכז הרפואי
ע"ש שיבא

טיפול באלקטרופורציה עבור
רטינובלסטומה במודל ארנבת

ד"ר בר יאיר

המרכז הרפואי
ע"ש שיבא

תרביות רקמה של סרטן ריאה
כמודל לטיפולי מישלב של
כימותרפיה ואימונותרפיה

ד"ר עברון אלה

המרכז הרפואי
קפלן

קרינה מונעת לשד נגדי לנשאיות חברת גולברי
מוטציה ב בי.אר.סי.אי אשר
מקבלות קרינה לשד החולה

ד"ר צח ליאור

המרכז הרפואי
ע"ש שיבא

אגודת הידידים
מודל ביולוגי להדמייה מוחית
הממפה תגובת גידולי מוח לקרינה ארה"ב

ד"ר ברנשטיין מולכו רינת

המרכז הרפואי
ע"ש שיבא

פרופ' חודק אמיליה

המרכז הרפואי רבין הבסיס הגנטי של מיקוזיס
פונגואידיס משפחתי
קמפוס בילינסון

היפוך הסיווג הרצפטורי של
גידולי סרטן שד במהלך הישנות
המחלה :המנגנון המולקולרי
וההשלכות הטיפוליות

אגודת הידידים
ארה"ב

לינדה קמינוב -
אגודת הידידים
ארה"ב
אגודת הידידים
ארה"ב

פרופ' פישלזון צבי

אוניברסיטת
תל אביב

איפיון פעילות רעילה של פפטידים אגודת הידידים
ארה"ב
מימטיים של מורטלין על תאיי
לימפומה ולויקמיה

פרופ' קרין נתן

הטכניון

תאים רגולטורים מסוג CCR8+

כבקר אימונולוגי במלנומה
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שם החוקר

שם המוסד

שם המחקר

באמצעות

פרופ' ליבני יואב

הטכניון

ננו-נשאים פולימריים חדשניים
מעוטרי אפטמרים להכוונת
תרופות כימותרפויטיות לתאי
סרטן במתן פומי

אגודת הידידים
ארה"ב

ד"ר לב-שגיא אחינעם

המרכז הרפואי
הדסה הר הצופים

טיפול בFractional CO2 laser-

חברת אסתי לאודר

ד"ר שרויאר נעמי

אוניברסיטת חיפה

הישימות של תכנית התערבות
ברפוי בעיסוק לשיפור השתתפותן
בפעילויות יומיומיות של נשים עם
סרטן שד

חברת גולברי

ד"ר רון-הראל נגה

הטכניון

איפיון הפעילות המטבולית של
תאי  Tבעכבר זקן למציאת
מנגנונים חדשים לשיפור היעילות
של אימונותרפיה בזקנים

אגודת הידידים
ארה"ב

ד"ר פולק רינה

המרכז הרפואי
הדסה עין כרם

איתור מוקדם של חולים בסיכון
לפתח הפרעות אנדוקריניות
בעקבות טיפול במעכבי נקודות
בקרה חיסונית

ד"ר ברודאי לימור

אוניברסיטת
תל אביב

מידול האונקוגן EML4-ALK

ד"ר שמעוני-סבג אריאל

המרכז הרפואי
ע"ש שיבא

גישה תרפויטית חדשה בסרטן
לבלב :ניצול של השינויים
המטבוליים הגורמים לעמידות
לקרינה

ד"ר עופרן ישי

הקריה הרפואית
רמב"ם

מחקר ארצי רב מרכזי פרוספקטיבי קרן ישראל יעקב
מפאזה שניה לבחירת החולים בעלי ולילה אלתר ז"ל
הפרוגנוזה הטובה מתוך
קבוצת הסיכון ה'בינונית' בלויקמיה
מילואדית ,ע"י הערכה מוקדמת
של הלשד ביום החמישי לטיפול,
וזיהוי הפרופיל המולקוליר הייחודי
של חולים אלה כאמצעי חדשני
לבניית תוכנית טיפולית מותאמת

לתסמיני אטרופיה נרתיקית
בנשים החולות בסרטן שד  -מחקר
השוואתי ,אקראי ,מבוקר פלצבו

באורגניזם סי אלגנס

אגודת הידידים
ארה"ב

שם החוקר

שם המוסד

שם המחקר

באמצעות

ד"ר גדות מורן

המרכז הרפואי
ע"ש שיבא

אפיון ההבדלים בין כמות ומידת
השבטיות של תאי ה T-התוך
גידוליים בין תתי סוג שונים של
סרטן כליה והקשר להתפתחות
גרורות

לינדה קמינוב -
אגודת הידידים
ארה"ב

פרופ' גולדצוויג גיל

האקדמית
תל אביב-יפו

מצוקה בקרב קשישים מחלימים
מסרטן :מודל ׳תלות הדדית׳ של
מצוקה ,תקווה ותמיכה חברתית

ד"ר להט גיא

המרכז הרפואי
ע"ש סוראסקי

אקסוזומים ממקור שומן
מעודדים גידולי סרטן קיבה ע"י
אונקוסטטין  -מכניזם אפשרי
לגרורות בחלל הצפק

ד"ר פודה שקד נעמי

המרכז הרפואי
ע"ש שיבא

עריכה גנטית כפלטפורמה
לפגיעה מוכוונת מטרה לשם
טיפול בגידול ע"ש ווילמס

ד"ר ברקן דלית

אוניברסיטת חיפה

השראת תרדמת של תאי סרטן
השד ע"י הפיכתם לתאי רקמה
נורמלים

אגודת הידידים
ארה"ב

פרופ' מודן-מוזס דלית

המרכז הרפואי
ע"ש שיבא

השמנה ,דיכאון ועקה כרונית
לאחר החלמה מממאירות של גיל
הילדות

אגודת הידידים
ארה"ב
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קרנות מיועדות שנתרמו
לאגודה למלחמה בסרטן
•קרן 'אכפת לי' לזכרה של אופירה נבון ז"ל ,למימון כנסים ,סדנאות
וימי עיון בתחום הפסיכואונקולוגי.

•קרן ע"ש רבקה דרור ,אסתר וליאון ארדיטי ומרים ושלמה חסיד,
לצרכי מחקר מחלת הסרטן ורכישת מכשירים רפואיים.

•קרן 'קלור' ע"ש צ'ארלס קלור ז"ל ,לסיוע בתחזוקת ושדרוג המעון
ע"ש סר צ'ארלס קלור בגבעתיים.

•קרן המטה המשותף לבקרת איכות.
•קרן מכספי עיזבון משה וולף ז"ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.

•קרן ע"ש מטי  -מטילדה רקנאטי ז"ל ,למימון תוכניות וסיוע בתחום
המאבק במחלת הסרטן.

•קרן לזכרה של לורה וייסמן ז"ל ,למימון טיפול בילדים חולי סרטן,
אשר הוקמה ומנוהלת בידי נכדתה ,ניקול ראידמן.

•הקרן ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט לתוכנית להכשרת אונקולוגים.

•קרן ע"ש בלה ולטר ז"ל ,למימון מחקרים ושיפור הטיפול בילדים
חולי סרטן.

•קרן ע"ש רוני יודסין ז"ל ,הוקמה בידי בעלה מאיר יודסין ,למתן
מלגות מחקר.
•קרן ע"ש בועז אדר ז"ל הוקמה בידי שמעון ויעל אדר ,לזכר בנם
בועז ,למימון מענקי מחקר.
•קרן ע"ש ישראל יעקב אלתר ז"ל למימון מענק מחקר שנתי
למחקר מצטיין בתחום איכות הסביבה ו/או אפידמיולוגיה.
•קרן ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל ,להפעלת מרכז תמיכה
לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם.
•קרן ע"ש לאה ואליהו ארבל ז"ל ,למימון תוכניות השתלמות לעובדים
במקצועות פרא-רפואיים המטפלים בחולי סרטן.

•קרן מכספי עיזבון לווה מינה מרגוט ז"ל ,לתמיכה בחקר הסרטן.
•קרן ע"ש לנדי גרטרוד ז"ל ,באמצעות אגודת הידידים בלונדון,
לתמיכה בפעילות טיפול פליאטיבי ביתי תומך (הוספיס-בית),
לזכרה של רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל.
•קרן מרים ובנימין סטנטון ,הוקמה בידי מרים ובנימין סטנטון
מאנגליה ,לתמיכה בחקר הסרטן.
•קרן ע"ש לאה ויוסף סלומון ז"ל ,מעיזבון יוסף סלומון ז"ל ,למימון
מלגות לחקר הסרטן.
•קרן ע"ש שרלוטה קולבר ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של המנוחה על
פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.

•קרן ע"ש חיה ונפתלי בלוך ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של המנוחה על
פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.

•קרן ע"ש יהודית קליינברגר ז"ל ממינכן ,למימון מענקי מחקר.

•קרן ע"ש בר-למסדורף ,מנוהלת בידי מנהלי עיזבונו של
ד"ר בר-למסדורף בשווייץ ,למימון מענקי מחקר.

•קרן ע"ש אנטה צ'רנה ז"ל ,הוקמה מעיזבונה למימון פעילות למען
ילדים חולי סרטן.

•קרן ע"ש דינה וזלמן גולדברג ז"ל ,לעידוד המחקר לסטודנטים
ולרופאים צעירים בתחום האונקולוגיה ,במחלקה האונקולוגית,
הקריה הרפואית רמב"ם.

•קרן ע"ש תמר רודיך ז"ל ,הוקמה בידי בנה אילן רודיך ,למימון
תוכניות הוספיס והוספיס בית (תוכניות מיוחדות).

•קרן ע"ש רעיה (רלה) גולומבו ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של
רעיה (רלה) גולמבו ז"ל  -לזכר ראובן ומאיר גולמבו ואמם סוניה גולמבו;
לזכר מרים גרשטר והוריה רפאל גרשטר ורעיה (רלה) גרשטר-גולמבו
לבית קפלנוביץ; לזכר סוניה לב ,בעלה יוסף ובנותיהם כסניה
ואביגיל אשר נספו בשואה ולזכר יוסף גולמבו ודינה קפלנוביץ.
•קרן מכספי עיזבון שמעון ואירמה גרוס ז"ל ,לחקר הסרטן.
•קרן ע"ש רונית גרינפס ז"ל ,לפרויקטים מיוחדים.
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•קרן מכספי עיזבון אתל כהן ז"ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.

•קרן ע"ש מרים אווה שרוני (שטרן) לבית לנג ז"ל ,הוקמה בידי
בעלה אברהם שרוני ,לתמיכה בפעילויותיה של האגודה.
•קרן

ע"ש בלינקו אסתר ז"ל ,למען ילדים חולי סרטן.

•קרן ע"ש מרים שער שלזינגר ז"ל ,למען ציבור חולי הסרטן.
•קרן ע"ש רוטשטיין אברהם ז"ל ,למימון מענקי מחקר.
•קרן ע"ש שטייר לאוניד ,למימון מענקי השתלמות באנגליה.
•קרן ע"ש קדרון יוסף ויהושע ,עבור ספרות מקצועית בתחום
מחלת הסרטן.

רישום ומעקב
הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן

בשנים האחרונות ,בעזרת מסד הנתונים שנצבר
במסגרת הקונסורציום ,נעשו שיתופי פעולה ,בהם:

שיעורי התחלואה בסרטן השד ובסרטן השחלה
בישראל הם מהגבוהים בעולם ,ונובעים בחלקם
משכיחות גבוהה של מוטציות בגנים BRCA1/2
באוכלוסייה בארץ.

1.1שיתוף הפעולה עם פרופ' דוד קלסן ,לשעבר
מנהל השירות לממאירויות של מערכת העיכול,
מרכז הסרטן סלואן קטרינג ( )SKMCCבארה"ב,
שבמסגרתו אושרה למימון בקשת מחקר שהוגשה
ל– Lustgarten Foundationלמחקר משותף הכולל
את הקונסורציום עם  ,SKMCCמרכז באסרל
 .BRCA 1/2המחקר מתבצע ע"י ד"ר טליה גולן,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ופרופ' אפרת לוי-להד,
המרכז הרפואי שערי צדק .בנוסף הוגשה כבר
בקשת המשך למחקר .NCI

המכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של מחלות
הסרטן ממשיכים בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי
בנושא הגנטיקה של סרטן השד והשחלה בישראל.
את הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת לוי-להד
מהמרכז הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו  12מרכזים
רפואיים :שיבא ,רמב"ם ,רבין-בילינסון ,תל אביב
ע"ש סוראסקי ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,שערי צדק,
יצחק שמיר (אסף הרופא) ,גליל ,בני ציון והעמק.
במסגרת הקונסורציום נערך מחקר בראשות
פרופ' לוי-להד ופרופ' מארי קלייר-קינג מאוניברסיטת
וושינגטון בסיאטל .במהלך המחקר נבדקו יותר מ660-
נשים נשאיות של מוטציות בגנים  BRCA1וBRCA2-
בישראל ובארצות הברית .המחקר ,שזכה לפרסום
מדעי בכתב עת יוקרתי ,הראה כי גורמים משפחתיים
עשויים להשפיע באופן משמעותי על הסיכון לסוג
הממאירות הספציפי בנשאיות של המוטציות.

2.2תוכנית 'הסיכוי שבסיכון' שממשיכה בפעילותה.
תוכנית זו הוקמה בעזרת תרומה של משפחת
דמביצר וקרן  NCFלהעלאת המודעות לנשאות
ל BRCA1/BRCA2-כחלק מהתוכנית ,ניתן למצוא
באתר האגודה את שאלון 'סיפור משפחתי' ,שנועד
על מנת לסייע בבירור נטייה תורשתית לסרטן שד
ושחלה במשפחה .במסגרת הפעילות ,האגודה
הפיקה עלונים בנושא חשיבות הבירור הגנטי
לסרטן שד ושחלה תורשתי ,ובנושא חשיבות
הבירור הגנטי עבור גברים לתסמונת סרטן שד
ושחלה תורשתית ומחלות אחרות .את העלונים
ניתן למצוא בשפות עברית ,ערבית ,אנגלית ורוסית.

על מנת לאפשר איסוף נתונים אחיד ,הוקם בחסות
האגודה למלחמה בסרטן מסד נתונים ייעודי ()database
ממוחשב המאפשר מעקב רציף ואחיד אחר כל
הפרמטרים הקליניים והגנטיים של נשאיות בישראל.
המסד הוקם בהשתתפות פרופ' אפרת לוי-להד,
פרופ' איתן פרידמן ,פרופ' בלה קאופמן ,פרופ' עוזי בלר,
פרופ' מירי סקלייר-לוי וגב' עינת לוי.

3.3ביוזמת פרופ' איתן פרידמן ,מייסד היחידה
לאונקוגנטיקה במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל
השומר ,הוחל בביצוע בדיקה אונקוגנטית לכלל
הקהילה היהודית באורוגוואי ,ללא מימון ישראלי
כלשהו ,של המוטציות השכיחות בנשים יהודיות.
עד כה נבדקו במסגרת זו  215נשים כשהמטרה
להגיע ל 3,000-נשים.

למסד הנתונים הישראלי הוכנסו כבר נתוניהן של
למעלה מ 7,840-נשאים ונשאיות .האגודה תומכת
בפעילות הקונסורציום ,סייעה במימון רכישת תוכנה
ומסייעת במימון תקן למתאמות מחקר המרכזות
את הפעילות.

4.4הושלם איסוף נתונים מהקונסורציום בנושא 'הסיכון
לחלות בסרטן הרחם לאחר כריתת שחלות מקטינת
סיכון' ביוזמתו של פרופ' איתן פרידמן ,מייסד היחידה
לאונקוגנטיקה במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל
השומר .המאמר בנושא פורסם בעיתון .Cancer
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5.5ביוזמת ד"ר שני פאלוך ,מנהלת המכון האונקולוגי,
המרכז הרפואי שערי צדק ,מדינת ישראל תהיה
אחד מאתרים של המחקר למניעת סרטן בנשאיות
 – BRCA/1מחקר  ,BRCA-Pהכולל חוקרים ממספר
אתרים באירופה ובארצות הברית .המחקר צפוי
להתחיל בהמשך השנה.

שדרוג פרוטוקול ארצי בלוקמיה
לימפטית חריפה בילדים
בישראל כמו בעולם ,שואפים להגיע להחלמה של כלל
הילדים החולים ,ולמצוא לכל ילד את הטיפול המתאים
לו ,על פי סוג הלוקמיה הייחודי לו ודרגת הסיכון שלו,
כדי לאפשר סיכויי החלמה מרביים.
האגודה ממשיכה לסייע במימון ,באיסוף ובעיבוד
נתונים של ילדים חולים בלוקמיה לימפטית חריפה,
המטופלים בפרוטוקול ארצי .הפרוטוקול הארצי
הינו זרוע ייחודית של הפרוטוקול הגרמני .BFM
העיבודים הסטטיסטיים מבוצעים באמצעות המחלקה
לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית ,במימון
האגודה .את הפרוטוקול מרכזים ד"ר שרה אליצור
ופרופ' שי יזרעאלי.
מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול ,לפני כעשרים שנה,
ביוזמתה של פרופ' רינה זייצוב ז"ל ,התבטלו ההבדלים
בשיעורי ההישרדות של ילדים חולי לוקמיה שטופלו
במרכזים השונים .כך גם התבטלו ההבדלים בשיעורי
ההישרדות של ילדים יהודים וערבים.
בעשור האחרון פותחו שיטות לאבחון מדויק יותר של
תאי לוקמיה ,המאפשרות להפחית מאינטנסיביות
הטיפול בקבוצת חולים עם סיכון נמוך להישנות
המחלה ולחסוך מהם סיכון של נזקי טיפול ארוכי טווח,
ובמקביל ,לאתר את קבוצת הילדים החולים בסיכון
גבוה ,שלהם נדרש טיפול אינטנסיבי החיוני להצלת
חייהם .האגודה למלחמה בסרטן קיבלה על עצמה
לסייע בקידום הנושא עד שיעילותו הוכחה .האגודה
סייעה בשדרוגו העדכני של הפרוטוקול הישראלי
ומימנה תקני טכנאים לבדיקות בטכנולוגיות חדשות
לאבחון שרידים מינימליים של המחלה Minimal
 ,)MRD ( Residual Diseaseולקליטת דגימות מח
עצם .שדרוג זה מאפשר להעניק לילדים החולים
בישראל את הטיפול המתקדם והעדכני ביותר .כיום,
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הודות להשקעה משמעותית זו ,הטכניקה התבססה
וכלולה בסל התרופות והטכנולוגיות בישראל.

השתתפות מחלקות לאונקולוגית
ילדים בישראל בטיפול בילדים עם
רבדומיוסרקומה וסרקומות אחרות,
על פי פרוטוקול אירופי
האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים
נוטל משנת  2006חלק פעיל בפרוטוקול האירופי
ברבדומיוסרקומה ,בריכוזה של ד"ר שפרה אש ,מנהלת
היחידה לאשפוז יום אונקולוגי ,מרכז שניידר לרפואת
ילדים ויו"ר האיגוד הישראלי להמטו-אונקולוגיה ילדים.
האגודה למלחמה בסרטן מממנת לנציגים הישראלים
המשתתפים ביישום פרוטוקול זה שתי נסיעות בשנה
להשתתפות בישיבות של האיגוד .השנה סייעה האגודה
במימון נסיעה נוספת לפתולוג .בנוסף לשלוש הנסיעות,
אושר סיוע לחצי תקן מתאמת מחקר ,רבע למרכז
הרפואי ע"ש שיבא ורבע לקריה הרפואית רמב"ם.

הרישום הלאומי לסרטן הפועל במסגרת
המרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד
הבריאות בסיוע האגודה למלחמה בסרטן
הרישום הלאומי לסרטן הוא גורם חיוני המאפשר
הערכת תוכניות התערבות ותכנון מערך אונקולוגי .מאז
הקמתו בשנות ה ,60-בסיוע האגודה למלחמה בסרטן,
מתקיים שיתוף פעולה פורה בין הרישום הלאומי
לבין האגודה ,ובכל שנה נרשמים חולים חדשים
המתווספים למאגר.
לבקשת פרופ' תמי שוחט ,אשר סיימה את תפקידה
ובמקומה מכהנת מאז אפריל  2019פרופ' ליטל קינן-בוקר
(למידע נוסף ראו פרק 'עדכונים וברכות') ,מסייעת
האגודה למלחמה בסרטן גם השנה במימון תקן
לבקרת האיכות של הרישום הלאומי לסרטן ולתגבורו.
האגודה למלחמה בסרטן התקינה בעבר מערכות
מחשוב במכונים האונקולוגיים ,במטרה לשפר את
איכות הנתונים ומאגרי רישום הסרטן .נתוני החולים
מהמכונים האונקולוגיים מועברים בכל שנה ליחידה
לרישום סרטן במשרד הבריאות ,בהתאם לפורמט

שהוגדר וגובש על ידי הוועדה לרישום ומעקב של
האגודה .במסגרת הדיווחים השוטפים ,המכונים
נדרשים לדווח את נתוני שלב המחלה בעת האבחון,
וכן מידע ביחס לתאריך פטירת החולים ולסיבת המוות.
רשמות הסרטן משתתפות בפעילויות ההכשרה
השנתיות בנושא הרישום והמידע הרפואי בתחום
מחלות הסרטן.
למימוש הפרויקט ,האגודה מממנת תקני רשמות
סרטן ומעקב ב 15-מרכזים אונקולוגיים ברחבי הארץ:
פוריה ,ברזילי ,רבקה זיו ,גליל ,קפלן ,שערי צדק,
מאיר ,יצחק שמיר (אסף הרופא) ,סורוקה ,הדסה
עין כרם ,שיבא ,רמב"ם ,תל אביב ע"ש סוראסקי,
וולפסון והלל יפה.

פרויקט הקמת מאגר מוטציות ישראלי  -מאמ"י
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת במימון פיילוט
לפרויקט מאמ"י  -מאגר מוטציות ישראלי.
לאור הצורך שהתעורר לאיסוף מידע ולימוד ,על
המתרחש בישראל בתחום הטיפול המותאם אישית
והחשיבות הרבה לאיסוף המידע הנ"ל ,הוקם מסד
נתונים בין מחלקתי ורב-מרכזי בישראל ,על פי
מודל דומה שהוקם לאחרונה ב - ASCO -האיגוד

האמריקאי לאונקולוגיה .למטרה זו ,מימנה האגודה
את הבאתו של פרופ' ריצ'ארד שילצקי ,שעומד
בראש הפרויקט ב.ASCO-
מסד הנתונים מכיל את נתוני הריצוף הגנומי ,פרטי
הטיפול והתוצאות הקליניות .מאגר הנתונים מסייע
והינו כלי בלמידה והבנת הקשר בין הפרופיל הגנטי
והטיפול המותאם אישית .הכוונה היא שהבנה זו
תקדם ותשפיע מהר ככל הניתן על איכות הטיפול
בחולי הסרטן בישראל ובעולם כולו ,באמצעות למידת
עמיתים ,שיתוף פעולה והפצת מידע.
עבור יישום הפרויקט הוקמה מערכת אוטונומית,
שיודעת לקבל באמצעות מייל תוצאות של בדיקות
גנטיות שונות ,ובאופן עצמאי מכניסה אותן למאגר
נתונים ממוחשב .באמצעות שליחת מייל ,יודעת
המערכת להזין את הנתונים למאגר המידע.
הפרויקט עתיד לכלול מרכזים רפואיים ורופאים אשר
יהיו מעוניינים להצטרף לפרויקט ,שהנתונים שיתקבלו
בו יהיו שקופים לכל.
את הפרויקט יזמו ומובילים פרופ' תמר פרץ,
מנהלת מכון שרת ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם
וד"ר אלברט גרינשפון ,מכון שרת ,המרכז הרפואי
הדסה עין כרם.
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מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים
מסורים ונמרצים בכ 70-סניפים הפרוסים ברחבי
הארץ .מתנדבי האגודה פועלים ויוזמים במהלך השנה
פעילויות בקהילה המקומית לטובת חולי הסרטן,
המחלימים ,ובני משפחותיהם ולקידום מטרות
האגודה למלחמה בסרטן .בין הפעילויות ,כנסים,
ימי עיון ,הרצאות ,דוכני הסברה ,יוזמות לקידום
הבריאות בקהילה ,פרויקטים לתמיכה וסיוע לחולים
ולמחלימים ,גיוס משאבים ומגוון מופעים ואירועים
שהכנסותיהם קודש למאבק במחלת הסרטן .חלק
מאירועים אלה הפכו ברבות השנים למסורת.
את מחלקת הסניפים של האגודה מנהלת שיר בוטל-צור.

יום הסרטן הבינלאומי
ב 4-בפברואר מצוין בישראל וברחבי העולם יום הסרטן
הבינלאומי .סניפי האגודה ברחבי הארץ יזמו אירועים
ופעילויות לציון המאורע ,שמטרתו לאחד את העולם
סביב קידום המאבק במחלות הסרטן ,בדרך חיובית
ומעוררת השראה .במסגרת האירועים ,נערכה פעילות
ארצית לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ,כחלק
משיתוף פעולה בין אשכולות הפיס לסניפי האגודה,
בה המתנדבים חילקו חומרי הסברה לציבור הרחב
והשיבו על שאלות הקהל .מטרת הפעילות הינה
להעלות מודעות בקרב בני הנוער למניעת סרטן,
באמצעות אימוץ אורח חיים בריא והימנעות מגורמי
סיכון .הפעילות ,המתוכננת להתרחב בשנה הבאה,
התקיימה בחמש ערים שונות ברחבי הארץ.

מכירה וחלוקת משלוחי מנות
לקראת חג הפורים ,האגודה למלחמה בסרטן מזמינה
ארגונים ,מוסדות ואת הציבור הרחב לרכוש משלוחי
מנות כתרומה למאבק במחלת הסרטן .מתנדבי
הסניפים מסייעים במכירת משלוחי המנות ,ובנוסף,
יוזמים חלוקת משלוחי המנות ,אותם גייסו באמצעות
תרומות ,במחלקות האונקולוגיות ,במטרה לשמח
את החולים בשמחת החג.
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'יום המעשים הטובים'
באפריל  2019התקיימו ברחבי הארץ אירועי 'יום
המעשים הטובים' .מתנדבי הסניפים נטלו חלק
באירועים השונים באמצעות הקמה של דוכני הסברה
והתרמה לפעילות האגודה .בנוסף ,תלמידים ,חניכי
תנועות נוער ומתנדבים מהציבור הרחב נרתמו ביום
זה לסייע לפעילות האגודה ,עם מגוון יוזמות מבורכות
שכללו שיפוץ וטיפוח גינות של סניפים ,הקמה של
דוכני יד שנייה ותרומת סכום הכסף שנאסף לטובת
האגודה.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
לאורך השנה ,מתנדבים רבים משתתפים במבצע
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' – פרויקט אותו
מקיימת האגודה מדי שנה ,לקראת ימי החורף הקרים,
במטרה לחמם את אלפי חולי הסרטן המתמודדים
עם המחלה והטיפולים .הפרויקט נערך במרכזים
®
רפואיים ,במרכזי התמיכה והפעילות 'חזקים ביחד'
של האגודה ובמעון ע"ש צ'ארלס קלור .במסגרת
המבצע השנתי ,נקרא הציבור הרחב לסרוג פריטי
לבוש ולהעביר אותן כתרומה לחולים.
בד בבד ,מתקיימים במתחמי הסניפים השונים חוגי
סריגה ,בהשתתפות מחלימות ומתנדבות אשר סורגות
כובעים וצעיפי צמר המחולקים לחולים במחלקות
האונקולוגיות.

הרצאות ,ימי עיון וכנסים
לאורך כל ימות השנה ,מתקיימים ברחבי הארץ ימי
עיון ,ירידי קידום בריאות ,כנסים מקצועיים והרצאות
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן .במהלך אירועים
אלו ,מעמידים מתנדבי הסניפים דוכני הסברה ומידע,
משיבים על שאלות ומחלקים לקהל המשתתפים
חומרי הסברה בשפות שונות ,בכל הקשור למחלות
הסרטן ,דרכי המניעה והאבחון המוקדם.
במטרה לרענן את הידע ולהקנות כלים מקצועיים
למתנדבים ,עורכת האגודה מספר ימי עיון מקצועיים

בשנה עבור המתנדבים בסניפים ,בהם מועברות
הרצאות העוסקות בכל תחומי ההתנדבות.

פעילויות ואירועים להעלאת
המודעות למחלת הסרטן
לאורך השנה ,מציינת האגודה למלחמה בסרטן
חודשים וימים מיוחדים להעלאת המודעות למחלות
הסרטן השכיחות .מתנדבי הסניפים לוקחים חלק
פעיל במהלך האירועים להעלאת המודעות ,כמו
לדוגמה ,ארגון והפקת 'המשט הוורוד' שנערך בחודש
המודעות למאבק בסרטן השד ,בהשתתפות חולות
ומחלימות ,ויוזמות נוספות.

אירועים בחגים ומועדים
לקראת החגים ,מגיעים מתנדבי האגודה לביקורים
במחלקות האונקולוגיות בכל הארץ ,במטרה להעלות
חיוך על פניהם של החולים המאושפזים.
החגים והמועדים מצוינים באמצעות אירועים חגיגיים
במתחמי הסניפים ,בהשתתפות חולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם ,וכוללים הרמת כוסית ,ברכות ,שירי
חג וחלוקת תעודות הוקרה למתנדבים מצטיינים.

'הקש בדלת'

®

באוקטובר  2018קיימה האגודה למלחמה בסרטן את
מבצע 'הקש בדלת'® ,בשיתוף בתי הספר ,תנועות
הנוער ,הרשויות המקומיות וארגונים נוספים
המסייעים להתרמה הארצית .במסגרת המבצע,
הנערך השנה בפעם ה 58-במספר ,יצאו עשרות
אלפי תלמידים ומתנדבים לבתי התושבים במטרה
לגייס תרומות למען החולים ונגד המחלה .בסיום
המבצע ,התקיימו אירועים עירוניים לסיכום 'הקש
בדלת'® בהם חולקו תעודות הצטיינות לתלמידים
שנטלו חלק בעשייה המבורכת.

קופות התרמה
מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן מעודדים בתי עסק
רבים ברחבי ישראל להציב בהם קופת התרמה של
האגודה ,אליהן תורמים הלקוחות המגיעים לבצע
רכישה במקום .המתנדבים מקפידים לאסוף ולרוקן
את תרומות הציבור מקופות אלו ,לאורך כל השנה.

פעילויות וערבי התרמה
לאורך השנה נערכים ברחבי הארץ אירועי התרמה
למען פעילות האגודה למלחמה בסרטן .האירועים,
המתקיימים ביוזמת מתנדבים ,רשויות מקומיות,
ארגונים ומוסדות שתומכים במטרות האגודה ,כוללים
כיבוד ,דוכני מכירה ,תערוכות ,הופעות מוזיקליות,
הרצאות ,מופעי סטנדאפ ועוד.

תמיכה בחולים
במסגרת פעילות הסניפים ,המתנדבים מפנים חולים
לאנשי מקצוע רלוונטיים ,ובנוסף ,תומכים ומסייעים
להצלחת פעילויות ,חוגים וסדנאות הנערכים במתחמי
הסניפים ובקהילה לאורך השנה.

'חכם בשמש'

®

מדי שנה בחודש יוני ,מצוין בישראל שבוע המודעות
לסרטן העור וגילויו המוקדם .בשבוע זה ,מקימה
האגודה דוכני הסברה בשיתוף המתנדבים ,שמסבירים
לציבור על חשיבות הבדיקה לגילוי מוקדם .במהלך
החודש ,נערכות פעילויות 'חכם בשמש'® לילדים ובני
נוער ,בליווי חומרי הסברה רלוונטיים ופינות יצירה,
בכדי להעניק להם מידע הכרחי על התנהגות 'חכמה
בשמש'® לקראת הקיץ.

מתנדבים במרכזים רפואיים
מתנדבי האגודה מסייעים לחולי סרטן הפונים למרפאה
האונקולוגית ,בכל הקשור להתמודדות עם קשיי
הבירוקרטיה ,המהווים חלק משגרת ההתמודדות
עם המחלה .במסגרת ההתנדבות ,קולט המתנדב
את החולה החדש ומסייע לו בהכוונה ליחידתו .לאורך
התהליך ,המתנדב שומר על קשר עם החולה ומהווה
אוזן קשבת עבורו ועבור משפחתו בשעתם הקשה.

לפרטי קשר של סניפי
האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ
ראו עמ' 104
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מבצע 'הקש בדלת'® 2018
מבצע 'הקש בדלת'® ה58-
של האגודה למלחמה בסרטן
מבצע ההתרמה השנתי שאותו מובילים אלפי מתנדבי האגודה המסורים בסניפים ובקהילה ברחבי
הארץ ,מהווה מקור מימון חשוב לפעילויות הרבות של האגודה למלחמה בסרטן.
גם השנה ,יצאו עשרות אלפי בני נוער ,תלמידי בית הספר ,חניכי תנועות הנוער יחד עם מתנדבי האגודה
לפקוד את בתי תושבי ישראל.

טקס פתיחת מבצע
'הקש בדלת'® ה 58-בבית הנשיא
באוקטובר  2018התקיים בבית הנשיא בירושלים ,טקס
לפתיחת שנת הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן
ומבצע 'הקש בדלת'® ה .58-הטקס המרגש נערך
במעמד נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין ורעייתו
נחמה ז"ל* ,פרופ' אליעזר רובינזון ,לשעבר נשיא
ארגון הסרטן הבינלאומי ויו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה ,ד"ר מרגרט פוטי,
מנכ"ל הארגון האמריקאי לחקר הסרטן ( ,)AACR
פרופ' אלי פיקרסקי ,יו"ר ועדת המחקר של האגודה,

* ראו מסגרת על נחמה ריבלין ז"ל
בפרק עדכונים.
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ילדים ובני נוער המתמודדים עם מחלת הסרטן
ובני משפחתם ,וכן מתנדבי האגודה מכל הארץ.
הטקס התקיים בהנחייתה של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,שגם סקרה את פעילותה
של האגודה ואת תרומתה לעלייה בשיעורי ההישרדות
ולירידה בשיעורי התמותה בישראל .האירוע כלל קטע
שירה של הזמרת רוחמה רז שהתמודדה עם מחלת
הסרטן ,קטע מוזיקלי של נגן הכינור יניר אל דורות
וברכה מרגשת של הנערה אסיל אבו אלניל ,בת 15
מהגליל בשם תלמידי ישראל ,שסיפרה על התגייסותה
לסייע במבצע 'הקש בדלת'®.
נשיא המדינה ריבלין אמר בטקס" :נחמה ואני מודים
על הזכות שניתנה לנו לפתוח את שנת הפעילות
של האגודה למלחמה בסרטן .את המבצע שהפך
למסורת ישראלית ,מבצע 'הקש בדלת'® .כל ישראל
®
ערבים זה בזה .למדנו בתלמוד ,מבצע 'הקש בדלת'
הוא מופת של ערבות הדדית .כולנו מאוחדים בקרב
כנגד האויב המשותף ,הסרטן שלדאבוננו מכה
ומתפרץ לדלתות כל שבט ושבט בחברה .הסרטן
שאינו מבדיל בין יהודי ,מוסלמי או נוצרי בין גברים
לנשים ,בין גדולים לקטנים .הסרטן שאינו מרחם
על עשירים כמו על עניים ,לא מדלג על המרכז ולא
על הפריפריה .כולנו מאוחדים ונחושים להיאבק בו

ובראש ,אנשי האגודה למלחמה בסרטן ,הרופאים
והחוקרים ,שנלחמים בו יומם ולילה".

צילום :ישראל הדרי

ד"ר מרגרט פוטי ,מנכ"ל הארגון האמריקאי לחקר
הסרטן ( )AACRהייתה אורחת הכבוד בטקס בבית
הנשיא ובנאום אוהד ישראל בטקס אמרה כי:
"המחויבות של החוקרים ,הרופאים ושאר נותני שירות
בתחום הבריאות בכל התחומים של מחלת הסרטן -
אקדמיה ,תעשייה ,ממשל ,ארגוני חולים וארגונים
ללא כוונות רווח ,כגון האגודה למלחמה בסרטן ,וכן
התמיכה האיתנה של הציבור במדיניות שלנו ,מהוות
הבטחה עצומה לשינוי המסלול של קבוצת המחלות
ההרסניות הנקראות סרטן".
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מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת מבצע
'הקש בדלת'® ה58-
באוקטובר  2018נערכה בבית מטי ,מטה
האגודה בגבעתיים ,מסיבת העיתונאים המסורתית
לרגל פתיחת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת'® של
האגודה למלחמה בסרטן ,בה פורסמו נתונים
מעודכנים על מחלת הסרטן בישראל ,בשיתוף
משרד הבריאות וכן מחקרים חדשים.

במסיבת העיתונאים השתתפו ד"ר אבי מגיד ,מרצה
מהמחלקה לניהול מערכות בריאות ,המרכז האקדמי
פרס ,פרופ' אלי פיקרסקי ,יו"ר ועדת המחקר של
האגודה ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
פרופ' זהר לוי ,יו"ר החוג למחלות ממאירות באיגוד
לגסטרואנטרולוגיה ופרופ' ליטל קינן-בוקר ,מנהלת
המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות.

קמפיין בהשראת ניל ארמסטרונג " -צעד קטן לאדם ,צעד גדול לאנושות"
לקראת מבצע 'הקש בדלת'®
לרגל מבצע 'הקש בדלת'® ,עלתה האגודה למלחמה בסרטן בקמפיין חדש אשר כלל סרטון שהופק
בהתנדבות על ידי משרד הפרסום גיתם  BBDOותיאר מפגש מרגש בין שני תלמידים המשתתפים
במבצע עם תורם אשר פותח להם את דלת ביתו .המסר המוביל של הקמפיין הוא" :בשבילכם זהו
צעד קטן .בשביל מאות אלפי חולי סרטן ומחלימים  -זהו צעד ענקי" .הקמפיין ,שעלה בערוצי הדיגיטל,
בפייסבוק ,ביוטיוב ובאינסטגרם ,הופק בהתנדבות בסיוע צוות נרחב  -במאי :יואב אור ,צלם :קובי
בכר ,תאורן :פליקס סולומון ,ארט :ציקי בקרמן ,קייטרינג( R2M :הדליקטסן) ,הפקה :צפי טוכמן,
הפקה בפועל :מיכל מריאן ,הפקת פוסט :מתן אביב ,מיאלמה בית הפקות Mialma Production
 .Houseכמו כן ,המלבישה מירה כרמלי ,שהחלימה מסרטן השד התנדבה לסייע ,הקריין גל נדיבי
תרם את קולו בהתנדבות ,והשחקנים המתנדבים היו עמיר חכם ,עדילי בן ארי וגור בן יעקב.
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טקס חגיגי לסיכום מבצע 'הקש בדלת'® ה58-
ושנת הפעילות 2018
במרץ  2019התקיים בתיאטרון גבעתיים טקס סיכום
מבצע 'הקש בדלת'® ה 58-ושנת הפעילות ,2018
בהנחייתה של שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים
באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® .הטקס נערך
במעמד פרופ' אברהם קוטן ,יו"ר האגודה ,ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,רן קוניק,
ראש עיריית גבעתיים ,חברי הוועד המנהל ,שותפים
לעשייה ,תורמים וחוקרים ,ובהשתתפות תלמידי
ומורי בתי הספר ומתנדבי האגודה מכל רחבי הארץ.
במסגרת האירוע ,נפרדו מתנדבי ועובדי האגודה
מפרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
שקיבל מגן הוקרה מליאון רקנאטי ומירי זיו על פועלו
רב השנים למען המאבק בסרטן .פרופ' רובינזון ביקש
לפרוש מתפקידו לאחר  47שנות התנדבות ,מהן 23
שנים כיו"ר האגודה .בטקס ,צוינו הישגיו הרבים של
פרופ' רובינזון ,ועל היותו איש מדע וחוקר ,שכל חייו
הוקדשו למען החברה והאדם הסובל ,איש מופת
ודמות שהביאה כבוד לרפואה ולרופאים בישראל.
בכל שנה נבחרים לקראת הטקס ,מספר בתי ספר
מצומצם אשר מסמלים מצוינות בהתרמה .לאחר שקלול
מורכב של נתוני תוצאות ההתרמה ,שיתוף הפעולה
עם רכזי המבצע והמתנדבים ,והמוטיבציה והיצירתיות
במהלך פעילות ההתרמה ,נבחרו בתי הספר הבאים:

79

דין וחשבון ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ 2 0 1 9

מקיף ח'  -אשדוד ,מקיף ו' ע"ש קוהל  -באר שבע,
כצנלסון – גבעתיים ,הרב תחומי עמל ליהמן – דימונה,
חטיבת ביניים היובל  -מבשרת ציון ,תיכון מקיף
ג'  -ראשון לציון ,תיכון בליך  -רמת גן ,חטיבת ביניים
רימון – רעננה ,בית הספר אל לגיה  -אל לגיה ,חטיבת
הביניים אבן סנא  -כפר קרע ,בית הספר הממלכתי
ג׳  -מג'אר ,חטיבת הביניים מעיליא  -מעיליא ,בית
הספר אביטל  -מועצה אזורית גולן ,תיכון אזורי
מגידו  -מגידו ,אולפנת בני עקיבא סגולה  -קריית
מוצקין ,המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר.
כמדי שנה ,חולקו תעודות מטעם האגודה ,לחוקרים
מבטיחים ומצטיינים לשנת  .2018פרופ' אלי פיקרסקי,
יו"ר ועדת המחקר של האגודה העניק את התעודות
לחוקרים .תעודות הוקרה הוענקו גם לח"כ אייל בן ראובן,
לח"כ איתן כבל ולח"כ יהודה גליק ,על הנחישות
וההתמדה בקידום החוק לאיסור פרסום ושיווק של
מוצרי טבק ועישון שאושר במליאת הכנסת .החוק
המעודכן נועד לרסן ולצמצם את שיווקם האגרסיבי
של מוצרי העישון הממכרים ,בעיקר בקרב בני נוער
וצעירים (למידע נוסף ראו פרק 'הסברה ,מידע וקידום
בריאות׳).
בטקס צוינו שיתופי הפעולה של האגודה עם החברות
הבולטות במשק הישראלי :בנק מזרחי טפחות ,לו
ולאגודה מספר פרויקטים שהפכו במרוצת השנים
למסורת – מסלול המשפחות בחול המועד פסח וקבוצת
הריצה המשותפת לבנק ולאגודה במסגרת מרתון י-ם
הבינלאומי; רשת סופר-פארם ,המקיימת פעילויות
מגוונות למאבק בנזקי החשיפה לשמש ,פעילויות
שהוכחו כמצילות חיים; חברת אל על המפעילה
את פרויקט 'מפתח קטן ללב – פתח גדול לנשמה'
בטיסותיה ,במסגרתן ,מחזיק מפתחות בעיצוב ייחודי
של מיכל נגרין מוצע למכירה ,כאשר כל ההכנסות
מוקדשות למען פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
כמו כן ,קיימה החברה פעילות ייחודית במסגרת
חודש המודעות למאבק בסרטן השד ,שנועדה לעודד
את המודעות למחלה; קבוצת דור אלון שאפשרה
לציבור הקונים לתרום בקופות הרשת במסגרת מבצע
ההתרמה 'הקש בדלת'®.
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השנה ,סיימו את תפקידם חמישה יושבי ראש ורכזי
סניפים ,שהוזמנו לבמה לקבל תעודות הערכה על
התנדבותם רבת השנים למען קידום מטרותיה של
האגודה למלחמה בסרטן :אברהם פורת ,יו"ר סניף
ראש העין ,טובה בר ,רכזת סניף רמת גן ,מירי ראודניץ,
יו"ר סניף רמת השרון ,רות אברמוביץ ,יו"ר סניף
®
ראשון לציון ועדנה לזמי ,רכזת מבצע 'הקש בדלת'
במועצה האזורית שער הנגב.
האגודה מודה לעיריית גבעתיים ולראש העיר מר רן קוניק
על חיזוק שיתוף הפעולה המתקיים לאורך השנים,
ולתיאטרון גבעתיים על הכנסת האורחים האדיבה.
הופיעו בהתנדבות :שלי בן נון ,אמנית בחול ,ולהקת
המרכז לפלמנקו בהובלת ליאת רז.
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ידידי האגודה בחו"ל
ידידי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי העולם – בארצות הברית ,בגרמניה ,בשווייץ ,בהולנד ובבריטניה – ממשיכים
בתמיכתם המסורה באגודה למלחמה בסרטן ומקדמים בהתמדה ובנחישות את המאבק העיקש בסרטן.
אנו מוקירים ומעריכים סיוע זה עד מאוד ,שכן תרומות מהתפוצות מאפשרות לאגודה לרשום הישגים
משמעותיים בקידום המחקר ,בתמיכה בחולים ,בפיתוח אמצעי טיפול ,בשיקום ובשיפור איכות החיים של
החולים והמחלימים ,ובקידום המאבק במחלות הסרטן בישראל בכל החזיתות.

ארצות הברית
בפגישה השנתית של אגודת הידידים בארצות הברית
( )ICA-USAב ,2018-נבחר מחדש מר ברוס קופל
) )Bruce Koppelלכהונה שמינית כיו"ר הדירקטוריון.
לתפקיד גזבר ומזכיר הדירקטוריון נבחר שוב
מר פיטר בראון ) ,)Peter D. Brownיחד עם חברי
הוועד המנהל הבכירים רוי אפל (,)Roy N. Apple
לקסי אוורסה (  ,)Lexye Aversaארתור בנג'מין
( ,)Arthur E. Benjaminדינה פרימן (,)Deena Freeman
פיליס מלמן (  )Phyllis Melmanוסטיבן מלמן
( )Steven Melmanשנבחרו שוב גם הם.

תואר ארבעת הכוכבים של
Charity Navigator
אגודת הידידים בארצות הברית גאה בקבלת תואר
'ארבעת הכוכבים' של  - Charity Navigatorהגוף
העצמאי הגדול ביותר להערכת עמותות בארה"ב .כמו
כוכבי מישלן במסעדות ,כך גם ארגוני צדקה שואפים
לזכות בדירוג גבוה על פועלם .הניקוד שקיבלה האגודה
הוא למעשה  96.66מתוך  100בסך הכול .כמו כן,
 Charity Navigatorחשף שסך כל אחוזי ההוצאות של
אגודת הידידים על תוכניות ושירותים שהינה מעניקה,
עומד על  .90.6%במילים אחרות ,מכל דולר שנתרם,
למעט ישירות למענק מחקר ,כמעט  91סנט משמשים
למימון מענקי מחקר הממומנים באמצעות תרומות.

 – HOPE & HEROESארוחת הצהריים
השנתית ותצוגת אופנה לחברי
האגודה למלחמה בסרטן בארה"ב
כמיטב המסורת ,אגודת הידידים בארצות הברית
ערכה את ארוחת הצהריים השנתית לחבריה במלון
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 Four Seasons Resortשבפאלם ביץ' ,ביום חמישי,
ה 31-בינואר .2019 ,האירוע הושק עם יריד קניות
שכלל ספקים ומכירה פומבית של פריטים יוקרתיים
כגון כרטיסים לשבוע האופנה בניו יורק וטיול בן שבוע
לאיטליה.
ארוחת הצהריים כללה תצוגת אופנה מרהיבה
על המסלול עם מעצבים יוצאים מן הכלל כמו
אן פונטיין ,אחמד קוטור ומספר בגדי גברים מאופנת
 .Visitor & Natural Blueבין הספקים הייתה
דניאלה אורטיז ,מעצבת האביזרים והתיקים היוקרתית.
כל הספקים תרמו חלק מהכנסותיהם לאגודת
הידידים .המשתתפים נהנו מאירוע אחר הצהריים
גדוש בעניין ,כיף ובידיעה שאגודת הידידים בארצות
הברית מימנה מענקי מחקר בנושא סרטן במדינת
ישראל ,הודות לתמיכתם.
בתוכנית הוצגה אייקון האופנה איריס אפפל (.)Iris Apfel
הפעם ,בנוסף להכרת התודה על היותה יו"ר בכירה
( ,)GRAND CHAIRאגודת הידידים בארה"ב העניקה
למעצבת הפנים הבינלאומית המפורסמת ,אשת
העסקים ,השחקנית והדוגמנית ,מענק מחקר על
שמה ולזכר בעלה המנוח של איריס ,קארל.
במשך יותר משישה עשורים ,בנתה איריס אפפל
קריירה עשירה בתחומי הטקסטיל ועיצוב הפנים
(כולל שיפוצים בבית הלבן) ולאחרונה ,אף פנתה
לתחום האופנה עם תכשיטים וקו הלבשה Ready to
 .Wearאיריס ידועה במשקפיה המשעשעים ובסגנון
האופנתי הנועז שלה .אגודת הידידים בארה"ב הייתה
גאה לארח אותה כחלק מהאירוע.
להצלחת האירוע חברו לאיריס אפפל גם עו"ד פטסי ספרו
ופמלה הייגר-פולני ( & Esq. Patsy Sparrow
 )Pamel Higer–Polaniכיו"ר שותפות של האירוע,

וחברת הוועד המנהל הוותיקה והידועה של אגודת הידידים
בארצות הברית ,בפאלם ביץ' ,גייל וורת' (,)Gale Worth
כיו"ר כבוד .חברי הוועד המנהל של האגודה בארצות
הברית תרמו מענק מחקר כהוקרה לזכרו של לזלי ספרו,
בעלה המנוח של יו"ר השותפה פטסי ספרו ,והוקירו
את יו"ר השותפה פמלה הייגר-פולני עם מענק מחקר
לזכר בעלה המנוח ,ד"ר אהרון לי הייגר.
ג'נט וברוס אדלר (  )Janet & Bruce Adlerתרמו
אף הם מענק מחקר .אדם ,אחיו של הגזבר ומזכיר
הדירקטוריון פיטר בראון ) ,)Peter D. Brownתרם

בוני גדסון ,יו"ר שותפה לאירוע צהריים ,פאם פולני,
מרילין זווילינגר ,חברת דירקטוריון אליסה קופפרברג

מענק מחקר לרגל חתונת הזהב של פיטר וננסי.
בהמשך למענקי המחקר שמומנו השנה ,גם מאירוע
ארוחת הצהריים השנתית ימומנו מחקרים נוספים
בתחום הסרטן בישראל .כמו כן ,מומנו בנדיבות מענקי
מחקר על ידי ננסי ופיטר בראון ,ברוס והדי קופל,
ארתור א .בנג'מין ,קרן ע"ש משפחת צ'ייס דייויד ורודה,
קלייר לוין ,רכבי בראמאן ,קורט סילביה וקבוצת הניהול
של סיליביה וולת'/ג'יי פי מורגן ,סטיבן ופיליס מלמן
וקרן ע"ש משפחת מלמן ,לי והארווי ל .פופל,
ג'אן וילינגר ורוברט שפיגל.

גזבר ומזכיר דירקטוריון אגודת הידידים בארה"ב,
פיטר בראון ,יו"ר כבוד ארוחת צהריים איריס אפפל,
אליזבת תומפסון

גרציאנו וגיגי דורנטה

חברת דירקטוריון ננסי בראון ,דיליין גולד ,סגניות נשיא אגודת
הידידים בארה"ב דינה פרימן ומרגוט שטיין

עיצובים של אן פונטיין

עיצובים של אחמד קוטור
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לקסי אוורסה ואיליין קיין,
סגניות נשיא אגודת הידידים ארה"ב

מארה שיינוק ,סגנית נשיא אגודת הידידים ארה"ב,
ארתור בנג׳מין ולואיס פופ

מייק מקגאן ,מנהל אירוע אגודת הידידים

נשיא דירקטוריון אגודת הידידים ארה"ב ברוס קופל
ואשתו הדי

קארי פאנד ,איירה פבריקנט ,צ'לסי מנהיימר ,אליזבת וויליאמס,
יו"ר שותפה לאירוע הצהריים פטסי ספרו ,בתה של פטסי ,גניפר קליין-אייזלר,
קריסטין סקורזה ,מיסטי בביקה ,גנה הופנברג
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טרייסי קרוסו

יו"ר כבוד וחברת דירקטוריון גייל וורת ,לואיס פופ,
מוד קוק

סגנית נשיא אגודת הידידים בארה"ב פיליס מלמן ,אדית שטיין ,ברברה וג׳ים
סדובסקי ואיירין מילין

משחק הגולף השנתי העשירי
ביום שני ,ה 8-באפריל ,2019 ,נפגשו תומכי האגודה
במועדון הגולף  Boca Rio Golf Clubשבבוקה רטון,
למשחק הגולף השנתי העשירי .האירוע נוהל על ידי
הגזבר ומזכיר הדירקטוריון של אגודת הידידים בארצות
הברית פיטר בראון וחברת הדירקטוריון וילמה מוני
כיו"ר שותפים ,יחד עם סטיב ופיליס מלמן כיו"ר
כבוד ,וכלל ארוחת צהריים ,ארוחת ערב ,פרסים,
הגרלה ומכירה פומבית.
המנצחים ברוטו עם  60נקודות היו דייויד בייקר
( ,)David Bakerטניון סטורטזה (,)Tanyon Sturtze
דין הוגאן ( )Dean Hoganוג'יי .פי פאוורס (.)JP Powers
המנצחים נטו היו מארק גולדברג (,)Marc Goldberg
בת' גולדברג (  ,)Beth Goldbergג'ון וקוטיס

ג'ון האמיל ,סגן נשיא אגודת הידידים בארה"ב
סטיב מלמן ,ג'ים סדובסקי ,מארק גליק

הנקי ואן דן בומן ,זאק הוביס ,מרדית ובארי שניידר

(  )J o h n Va k o u t i sו ב ט ס י ק א ר פ ו ק ו ט י ס
(.)Betsy Karp Vakoutis
הזוכה בהגרלת ה 1,000$ -היה בוב גורדון
( ,)Bob Gordonאותם תרם בחזרה לאגודת הידידים.
הספונסרים  Excell Auto Groupהביאו לאירוע
מכוניות פאר לתצוגה ובנוסף ,תרמו בנדיבות מכונית
מפוארת לסוף השבוע עבור המכירה הפומבית.
ההכנסות מהטורניר משמשות למימון מענקי מחקר,
הודות לתומכי הגולף הראשיים בילי וברני מרכוס
) ,)Billi & Bernie Marcusג'נט וברוס אדלר (Janet
 ,)& Bruce Adlerוילמה וצ'רלס מוני ( & Wilma
 )Charles Mooneyוננסי ופיטר בראון ( & Nancy
.)Peter Brown

גלן גוליש קורא את הניוזלטר של
אגודת הידידים בארה"ב

לורי מוראלס ,ברברה פיירביירן ,גבריאל לי ולי פופל
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דן פלורשיימר ,חבר דירקטוריון דייויד גסנר ,ג'ואן גנסר,
ברלי פלורשיימר

צ׳רלס מוני ,קרן אגר ,יור גולף ,יו"ר ושותפה אירוע גולף,
חברת דירקטוריון וילמה מוני ,ג׳וזף פלמינג

מענקי נסיעה
לינדה ר .קמינוב ,תומכת מסורה ונאמנה של האגודה,
תרמה למימון מענקי נסיעה להשתלמויות ארוכות בארה"ב
מקרן רוזנבלט ) )Rosenblatt Foundationללימודים
מתקדמים ארוכי טווח בארצות הברית כחלק מהתוכנית
להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה The Claire and
.E.G. Rosenblatt Oncologist Exchange Program
מענקי נסיעות להשתלמויות ארוכות לשנת
 2018-19הוענקו ל:
•ד"ר וקסמן יוליאנה ,המערך להמטולוגיה ,מרכז
דוידוף לחקר הסרטן ,המרכז הרפואי רבין-בילינסון,
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בוב קיטס ,בוב גורדון ,גרג קיטס ,בוב קרקוב

שלטים על המגרש הזכירו לשחקני הגולף את נושא היום

עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא 'מיאלומה
נפוצה ועמילואידוזיס' ,שתתקיים בארצות הברית.
•ד"ר בנימין יובל יונתן ,המחלקה הכירורגית ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'ניתוחים אונקולוגיים לגידולים ממקור
קולורקטלי' ,שתתקיים בניו יורק ,ארצות הברית.
•ד"ר מחאמיד אחמד ,מחלקת כירורגית ב' ,המרכז
הרפואי כרמל ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא 'כירורגית כבד ,לבלב ,דרכי מרה והשתלת
איברים' ,שתתקיים בניו יורק ,ארצות הברית.
•ד"ר מיזל לוטן עדי ,המחלקה לכירורגיה פלסטית,
המרכז הרפואי שערי צדק ,עבור נסיעה להשתלמות

ארוכה בנושא 'שחזורי שד/מיקרוכירורגיה' ,שתתקיים
בניו יורק ,ארצות הברית.

שד במהלך הישנות המחלה :המנגנון המולקולרי
וההשלכות הטיפוליות'.

•ד"ר פרידמן-אלדר אורלי ,מחלקת כירורגית ג',
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'כירורגיה אונקולוגית של השד',
שתתקיים במיאמי ,ארצות הברית.
•ד"ר קופר ליסה ,מחלקת פנימית גריאטרית ,המרכז
הרפואי רבין-בילינסון ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא 'גריאטריה עם דגש על אונקולוגיה וכרורגיה
אונקולוגית' ,שתתקיים בבוסטון ,ארצות הברית.
•ד"ר שובל רוני ,המחלקה להשתלות מח עצם,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא 'מח עצם ואימונותרפיה' ,שתתקיים
בניו יורק ,ארצות הברית.
בנוסף ,האגודה קיבלה תרומה מיוחדת לשני מענקי
מחקר מהגברת לינדה ר .קמינוב:
•המענק הראשון הוענק לד"ר איריס גלוק ,המרכז
הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר ,עבור מחקר בנושא:
'מיטוב הפסקת עישון בחולי סרטן ראש-צוואר
באמצעות טיפול רב מערכתי'.

ד״ר רינת ברנשטיין מולכו (מימין) ,שקיבלה מענק מחקר מהאגודה יחד עם צוות המחקר

גרמניה
ברלין

אגודת הידידים בברלין ,בהובלת מר מייקל זיידן
( ,)Michael Zehdenממשיכה להשקיע מאמצים רבים
למען רווחתם של ילדים החולים בסרטן.
האגודה ממשיכה במאמצים להשיג תרומות כדי
להמשיך ולתמוך בפרויקט 'ניצוץ של תקווה' ® ,
יוזמה ייחודית במסגרתה מעמידה האגודה לרשות
ילד חולה סרטן ,הנעדר מהלימודים בשל הטיפולים,
סטודנטים וחונכים מוסמכים המסייעים לו בהשלמת
החומר הלימודי בבית הספר .בעזרת הפרויקט ,עוזרים
החונכים לילדים להישאר מעודכנים ובאותה רמה של
חבריהם לכיתה על אף קשיי המחלה (למידע נוסף
על 'ניצוץ של תקווה'® ,ראו פרק 'שיקום ורווחה').

ד"ר איריס גלוק ,שקיבלה מענק מחקר מהאגודה

•המענק השני הוענק לד"ר רינת ברנשטיין-מולכו,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר ,עבור מחקר
בנושא' :היפוך הסיווג הרצפטורי של גידולי סרטן

מינכן
במשך למעלה מעשור ,אגודת הידידים במינכן ,בהובלתה
של הגברת אניטה קמינסקי ( )Anita Kaminski
המסורה ,רושמים לזכותם הישגים המסייעים בשינוי
חייהם של אנשים המאובחנים עם סרטן.
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פרנקפורט
אגודת הידידים בפרנקפורט ,בראשות יושבת הראש
המסורה ,הגברת אורנה קנוך ( ,)Orna Knoch
ממשיכים להעניק את תמיכתם באמצעות ארגון
אירועים ,המיועדים לסייע לחולי סרטן בישראל.
האגודה ממשיכה לגייס כספים עבור סיוע לפרויקט
'ניצוץ של תקווה'® ,הפועל למען מאות ילדים חולים
שמצטרפים לפרויקט במהלך השנה (למידע נוסף
על 'ניצוץ של תקווה'® ,ראו פרק 'שיקום ורווחה').

של ורה וג'ק אקרמן ז"ל הוצב במרכז המידע שממוקם
בבית האגודה בגבעתיים .דף עם כיתוב מעוצב בקליגרפיה
המתאר את סיפור חייהם המרגש התווסף ל'ספר החיים'
של האגודה .טקס גילוי לוח הכבוד נערך במרץ 2019
במרכז המידע של האגודה ,במעמדם של אפוטרופוסי
הצוואה פטרישיה ופיטר זייטלין ,שהעבירו את התרומה
בשמם של ורה וג'ק אקרמן ז"ל.

בריטניה
אגודת הידידים בלונדון ,בראשות הגברת ורד אהרון
הנמרצת ,ממשיכים להעניק את תמיכתם הבלתי
מסויגת באמצעות ארגון אירועים המיועדים
לתמוך בחולי סרטן בישראל .גזברי האגודה,
מר מרטין פייזנר ומר ג'ונתן מוריס ,מטפלים בתרומה
מצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל .התרומה מיועדת למימון
פעילותו של השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה
(הוספיס בית) לזכרה של רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל,
אשר נושא את שמה של המנוחה – שירות פליאטיבי
ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן.
בשנת  2018קיבלה האגודה תרומה נדיבה מצוואתם
של ורה וג'ק אקרמן ז"ל .מרבית התרומה הוקצתה
לתפעול מרכז המידע של האגודה ,וחלק ממנה למחלקת
השיקום והרווחה של האגודה .לוח כבוד הנושא את שמם

הולנד
אגודת הידידים בהולנד ,בראשותו של מר בוב דרייק
(  )Bob Drakeהמסור ,ממשיכה לסייע במאמצים
לממן מענקי מחקר שיעניקו תקווה לחולי סרטן
בישראל ומסביב לעולם.

שווייץ
טקס במרכז המידע של האגודה
במעמד פטרישה ופיטר זייטלין
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אגודת הידידים בשווייץ ,בראשותו של ד"ר רונלד פריד
(  )Dr. Ronald Friedהמסור ,ממשיכים בהתמדה
במאמציהם לסייע במימון מענקי מחקר הסרטן
של האגודה ,שיעניקו תקווה לחולי סרטן בישראל
וגם ברחבי העולם.

המעון לחולי סרטן
ע"ש סר צ'ארלס קלור
של האגודה למלחמה בסרטן
מעון קלור הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת
 ,1976הודות לתרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור ז"ל,
ומתוחזק בסיוע קרן קלור .המעון ממוקם בגבעתיים,
בצמוד לבית מטי ,בית האגודה ,במבנה המוקף גינה
מטופחת ומופעל על ידי האגודה למלחמה בסרטן.
במעון קלור שוהים במהלך השבוע חולי סרטן
מהפריפריה המטופלים במכונים האונקולוגים של
המרכזים הרפואיים הגדולים באזור המרכז .המטופלים
המתאכסנים במעון מוסעים בכל בוקר לטיפולים
במרכזים הרפואיים ובחזרה ,בליווי מתנדבים ,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.
במהלך השנה טופלו במעון  730מטופלים.

של צוות מעון קלור ,שמחכה לך עם חיוך רחב
כשאתה חוזר מאוחר מטיפול ,עייף וסחוט ,ומעמיד
עבורך חדר אוכל עם ארוחות חמות ,והכל באהבה
ובסדר מופתי .פתאום בגיל  65אפילו הצלחתי ללמוד
לשחק שחמט ,בזכות חוג השחמט שפועל במקום,
לצד חוגים נוספים כמו התעמלות ,קבוצת תמיכה
ופעילויות רבות ומבורכות אחרות שמתקיימות
במסגרת מרכז 'חזקים ביחד'® של האגודה הפועל
במקום .היחס שקיבלנו לאורך כל שהותנו במעון
השאיר אותי ואת חבריי פעורי פה".

לרשות השוהים במעון עומדות שתי עמדות מחשב
עם חיבור לאינטרנט ,המאפשרות להם לשמור על
קשר עם הבית ולהתעדכן בנעשה בארץ ובעולם.
כמו כן ,קיימת במקום ספרייה ,לרווחת המטופלים,
שהולכת וגדלה בזכות תרומות מגורמים חיצוניים
ותרומות של השוהים במעון .הספרייה כוללת ספרים
בעברית ,רוסית ,אנגלית וספרדית .לאחרונה ,שלב
נוסף בשדרוג המעון הסתיים ,עם שיפוץ חדר התרבות
והשירותים של המעון ,שנעשה באדיבות קרן קלור.
בין החולים ששהו השנה במעון קלור היה גם
רחמים יעקב ,מורה לחינוך גופני מהיישוב קדומים
שבשומרון" :אין לי מילים לתאר את הסיוע והתמיכה
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הוספיס בית  -שירות פליאטיבי ביתי
ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל
השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן
הוא שירות הוספיס הבית הראשון בישראל ,אשר
הוקם על ידי האגודה בשנת  .1989מטרת השירות
להעניק מענה מיטבי ולאפשר איכות חיים טובה
ככל האפשר ,לחולים שמחלתם נמצאת בשלב
מתקדם ומעוניינים להישאר בבתיהם ,יחד עם
משפחתם בסביבתם התומכת .השירות מהווה
גם מקום הדרכה לצוותים רב-מקצועיים בתחום.
השירות פועל ממשרדי שירות טיפול פליאטיבי ביתי
הממוקמים בהוספיס האשפוזי ב'בית פרידמן' ,שהוקם
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן במרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,תל השומר .השירות נותן מענה למטופלים
המתגוררים באזור המרכז (במרחק של עד  30ק"מ
מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר) ,ומתאים גם
לחולים בטיפול אונקולוגי פעיל הסובלים מתסמינים
קשים וזקוקים להקלה בסבלם.
ההפניה לקבלת שירות הוספיס-בית של האגודה
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 ביותר של עובדי המקצוע,
ביחס למסגרות דומות ,המוכרים רשמית כמומחים
בתחום הפליאטיבי .עבודת הצוות הבינתחומי ,נעשית
בהובלת המנהל הרפואי ,ד"ר אלכסנדר ולר ,והאחות
האחראית ,שרי כהן .יש לציין את תרומתם החשובה
של מתנדבי השירות הפליאטיבי הביתי ,המלווים את
החולים ואת בני משפחותיהם.
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
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לזכרה של רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל ,לסיוע במימון
פעילותו של שירות טיפול פליאטיבי ביתי של
האגודה למלחמה בסרטן ,אשר החל משנת 2015
נושא את שמה של המנוחה.
צוות השירות הפליאטיבי ביתי ממשיך בפעילותו להדרכת
אנשי מקצוע בטיפול הפליאטיבי .הצוות מקיים הדרכות
והרצאות בקורסים לאחיות קהילה העוסקות בטיפול
פליאטיבי ומהווה שדה קליני עבור אחיות הלומדות בקורס
על-בסיסי באונקולוגיה .כמו גם ,קורס לאחיות מומחיות
קליניות בסיעוד פליאטיבי .כמו כן ,הצוות פועל בהכשרת
סטודנטים לעבודה סוציאלית ובהרצאות הניתנות ע"י
אנשי מקצוע בתחומי הבריאות לקהל הרחב ,הנערכות
בבית האגודה למלחמה בסרטן ומחוץ לו .חלק מהצוות
משולב בעבודה מחקרית בנושא 'מיניות בקרב חולים
הנמצאים במצב מחלה מתקדם' ,בשיתוף מחלקת
שיקום ורווחה באגודה .בנוסף ,מקיים הצוות הבינתחומי
פרויקט מוסרט המלווה חולים הנוטים למות ,בשיתוף
ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה.
השירות הפליאטיבי ביתי עבר בהצלחה את מבדק
האיכות של משרד הבריאות וקיבל על כך תעודה מאשרת.

השירות הפליאטיבי הביתי של
האגודה למלחמה בסרטן ממשיך להיות הגורם
המוביל בארץ בתחום זה .מדובר במצוינות
המתבטאת ברמת הטיפול המקצועי בחולי
הסרטן ובבני משפחותיהם בביתם ,כמו גם
בהדרכת הגורמים המקצועיים מכל תחומי
מקצועות הבריאות ,המעוניינים בהעשרת
הידע בתחום הפליאטיבי.
מתוך הכרה בחשיבות קיומם של שירותים
אלו ,האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה
לסייע במימון פעילותם של שירותי הוספיס
בית ברחבי הארץ.

יושבי ראש 'הקש בדלת'

®

להלן רשימת האישים שכיהנו בתפקיד יושב ראש 'הקש בדלת'® מטעם האגודה למלחמה בסרטן בישראל.
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992

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

- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
– 2016
– 2017
- 2018
- 2019

בני גאון ז"ל ,מנכ"ל כור תעשיות
עמנואל גיל ,נשיא אלביט
דוד וינשל ,מנכ"ל חברת הביטוח מגדל
יאיר המבורגר ,מנכ"ל חברת הביטוח שילוח הראל
יעקב פרי ,נשיא ומנכ"ל סלקום
גליה מאור ,מנכ"ל בנק לאומי
שלמה נחמה ,מנכ"ל חברת אריסון השקעות,
ויו"ר דירקטוריון בנק פועלים
קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא העולמי של חברת
'קומברס טכנולוגי'
לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון ערוץ 10
שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
מוזי ורטהיים ז"ל ,יו"ר חברת קוקה קולה ישראל
ישראל מקוב ,מנכ"ל טבע תעשיות פרמצבטיות
אביגדור קפלן ,יו"ר דירקטוריון חברת הביטוח כלל
בני שטיינמץ ,איש עסקים
חיים כצמן ,יו"ר חברת הנדל"ן המניב גזית-גלוב
דיוויד פרנקלין ,יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל סוגת תעשיות בע"מ
אפי רוזנהויז ,נשיא ומנכ"ל שופרסל
הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י וסגן נשיא ארגון כי"ח העולמי
דוד ויסמן ,יו"ר ונשיא קבוצת 'אלון'
צבי נטע ,יו"ר 'קבוצת מכשירי תנועה'
יהודית יובל רקנאטי ,יו"ר קבוצת גנדיר ,נט"ל,
יזמית ופעילה חברתית
פרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל ונשיא הכבוד של
האגודה למלחמה בסרטן
פרופ' אליעזר רובינזון ,לשעבר יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
ונשיא ארגון הסרטן הבינלאומי
ליאורה עופר ,יו"ר מליסרון
סר רונלד כהן ,מייסד ויו"ר פורטלנד טראסט
פרופ' אברהם קוטן ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
אונקולוג ,רדיותרפיסט
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עיזבונות והנצחות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה ,ובדרך
זו עוזרים בהמשך פעולותיה – למען החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם.
•עיזבון אנגל אלפרד ז"ל – רמת גן
•עיזבון גרוס יהודית ז"ל – תל אביב
•עיזבון זפט אילנה ז"ל – פתח תקווה
•עיזבון כהן שושנה ז"ל – חיפה
•עיזבון פלון דורותי ז"ל – רמת השרון

•עיזבון קלרמן אריקה ז"ל – רמת גן
•עיזבון רוזנטל ליליאן ז"ל – נתניה
•עיזבון שוויצר לביאה ליזל ז"ל – חיפה
•עיזבון שרף רוזה ז"ל – ירושלים

הנצחות
ניתן להנציח אדם באמצעות תרומה לאגודה למלחמה בסרטן על ידי אזכור שמו על הלוח המהודר המוצב
בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור במטה האגודה בגבעתיים ,או על ידי הצבת לוח הנצחה במרכזים הרפואיים
ברחבי הארץ .מתרומה מיועדת לא נלקחת תקורה כלשהי.
למידע נוסף ניתן לפנות לדפנה דריהם ,רכזת עיזבונות והנצחות :טל ,03-5721677 :פקס03-7322780 :
דואר אלקטרוניDafnad@cancer.org.il :

לוח ההנצחה בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים
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רשימת חברי ועדות - 2019
האגודה למלחמה בסרטן
חבר חדש מסומן ב*-

חבר שמסיים את תפקידו מסומן ב**-

ועד מנהל
פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .קוטן*
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
גב' מ .זיו*
פרופ' א .דורסט**
פרופ' א .לויצקי
עו"ד מ .מטלון
פרופ' מ .מיטלמן
מר צ .נטע
פרופ' י .קלאוזנר*
פרופ' ב .רגר

נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג ,רדיותרפיסט
יו"ר לשעבר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,איש ציבור
ס .יו"ר ,סוציולוגית של הרפואה ,מנכ"ל לשעבר
כירורג  -אונקולוג
מדען ,חתן פרס ישראל
איש ציבור
פנימאי ,המטולוג
איש ציבור
כירורג  -אונקולוג
מדענית

מועצה מייעצת
פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .קוטן
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
גב' מ .זיו*
גב' ר .שטרית
פרופ' ר .אפלבוים
ד"ר י .בלשר
פרופ' מ .בן-הרוש
פרופ' ד .בן-יהודה
פרופ' ר .ברגר
ד"ר מ .ברהום
פרופ' ב .ברנר
פרופ' מ .גוטמן
ד"ר מ .דור
פרופ' ע .וולף
פרופ' י .ויץ

נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג ,רדיותרפיסט
יו"ר לשעבר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,איש ציבור
ס .יו"ר ,סוציולוגית של הרפואה ,מנכ"ל לשעבר
אשת ציבור
אונקולוג
יו"ר הר"י לשעבר
המטו-אונקולוגית ילדים ,הקריה הרפואית רמב"ם
דיקאן הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה
העברית ,המטולוגית ,המרכז הרפואי הדסה
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
מנהל המרכז הרפואי לגליל
אונקולוג ,דוידוף -המרכז הרפואי רבין
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא
יועץ רפואי ראשי ,משרד הבריאות
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
מדען

פרופ' ג .זידאן
פרופ' א .זליגסון
ד"ר ס .זרקא
פרופ' ח .טבנקין
פרופ' י .יצחק
פרופ' י .ירדן
פרופ' א .ישראלי
פרופ' י .כהן
פרופ' ש .לביא
פרופ' א .לובין
פרופ' א .לויצקי
פרופ' ש .ללצ'וק
פרופ' מ .מיטלמן
מר צ .נטע
פרופ' ש .סלוין
פרופ' י .סקורניק
פרופ' א .עזיזי
פרופ' מ .ענבר
פרופ' ר .קטן
פרופ' י .קלאוזנר
פרופ' ב.רגר
פרופ' ו .רוטר
פרופ' ג .רכבי
ד"ר מ .רימון
מר מ .שטרית
פרופ' י .שיינפלד
ד"ר מ .שטיינר
פרופ' מ .שלזינגר
פרופ' ש .שניבאום
פרופ' מ .שני

אונקולוג ,המרכז הרפואי זיו
המטולוג
מנהל המרכז הרפואי זיו
רופאת משפחה
רדיולוג
מדען ,מכון ויצמן ,חתן פרס ישראל,
יו"ר ועדת המחקר לשעבר
המדען הראשי של משרד הבריאות
אונקולוג
מדענית
רפואה גרעינית
מדען
כירורג
פנימאי ,המטולוג
איש ציבור
המטולוג
כירורג
דרמטולוגית
אונקולוג
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי צדק
כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
אונקולוגית ,מדענית
מדענית
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
כירורג ,המרכז הרפואי המשפחה הקדושה
שר האוצר והפנים לשעבר
פנימאי ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,מרפאת לין
מדען
יו"ר החברה הישראלית למחלות שד
לשעבר ,כירורג
מומחה מדיניות בריאות ,גרטנר
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ד"ר י .אלקלעי
פרופ' ג .רנרט

יועץ האגודה לגילוי מוקדם סרטן העור ,דרמטולוג
חבר ויועץ האגודה לאפידמיולוגיה ובקרת
סרטן ,אפידמיולוג

פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .קוטן
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
גב' מ .זיו*
מר ד .אגמון
השופט ס .אדלר
פרופ' ר .אורדע
פרופ' י .אורגלר
מר א .אזרזר
גב' י .אלון
פרופ' א .אמבון
גב' י .אפרון
פרופ' ר .אפלבוים
גב' ש .אקרשטיין
פרופ' ר .ביאר
מר ש .בירן
ד"ר י .בלשר
פרופ' ג .בן ארי
פרופ' מ .בן-הרוש

נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג ,רדיותרפיסט
יו"ר לשעבר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,איש ציבור
ס .יו"ר ,סוציולוגית של הרפואה ,מנכ"ל לשעבר
איש ציבור
נשיא בית הדין הארצי לעבודה לשעבר
יו"ר החברה למחלות שד לשעבר
יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
יו"ר סניף דימונה
יו"ר סניף חולון
מנהל המרכז הרפואי זיו לשעבר
אשת עסקים
אונקולוג
אשת עסקים
מנהל הקריה הרפואית רמב"ם לשעבר
עו"ד
יו"ר הר"י לשעבר
כירורג
מנהלת ביה"ח לילדים והמטו-אונקולוגית
ילדים ,הקריה הרפואית רמב"ם
דיקאן הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה
העברית ,המטולוגית ,המרכז הרפואי הדסה
מנהל חברות
איש ציבור
איש עסקים
רפואה פנימית ,טכניון
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
מנהל המרכז הרפואי לגליל
אונקולוג ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין
מנהל המרכז הרפואי וולפסון לשעבר
אשת ציבור
איש עסקים
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא
איש עסקים

חבר נאמנים

פרופ' ד .בן-יהודה
מר ר .בן-שאול
פרופ' ח .בן-שחר
ד"ר ש .בציא
פרופ' ר .בר
פרופ' ר .ברגר
ד"ר מ .ברהום
פרופ' ב .ברנר
ד"ר י .ברלוביץ
גב' ע .בר-שלום
מר מ .גאון
פרופ' מ .גוטמן
מר ע .גיל
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מנהל המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
פרופ' ר .גמזו
מנהל בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' מ .גרין
פרופ' א .דורסט** כירורג  -אונקולוג
איש ציבור
מר ב .דותן
יועץ רפואי ראשי ,משרד הבריאות
ד"ר מ .דור
שחקן
מר א .דר
כירורג ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
פרופ' א .הלוי
מנהל המרכז הרפואי רבין לשעבר
ד"ר ע .הלפרן
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
פרופ' ע .וולף
איש ציבור
מר ד .ויינשל
מדען
פרופ' י .ויץ
אונקולוג ,המרכז הרפואי זיו
פרופ' ג' .זידאן
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .זליגסון
מנהל המרכז הרפואי זיו
ד"ר ס.זרקא
אונקולוג
פרופ' ס .חייצ'וק
גב' נ .חילו -מונייר יו"ר ועדות תכנון טיפול בילד ומשפחתו
רופאת משפחה
פרופ' ח .טבנקין
רופא משפחה
פרופ' י .יודפת
מדען ,מכון ויצמן ,חתן פרס ישראל,
פרופ' י .ירדן
יו"ר ועדת המחקר לשעבר
המדען הראשי
פרופ' א .ישראלי
אונקולוג
פרופ' י .כהן
השופט מר א .כרמי איש ציבור
מדענית
פרופ' ש .לביא
מנהל המרכז הרפואי ברזילי
ד"ר ח .לוי
מדען
פרופ' א.לויצקי
כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
איש ציבור
מר ד .לויתן
מנכ"ל בנק לאומי לשעבר
גב' ג .מאור
איש ציבור
ד"ר מ .מודעי
פרופ' ש .מור יוסף מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה
איש ציבור
עו"ד מ .מטלון
פנימאי ,המטולוג
פרופ' מ .מיטלמן
יו"ר ועדת הלסינקי לשעבר ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ז' .מישל
איש ציבור
מר י .מקוב
אשת ציבור
גב' ל .מרידור
פרופ' ע.מרימסקי אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
איש ציבור
מר ש .נחמה
איש ציבור
מר צ .נטע

אונקולוג
פרופ' א .סולקס
כירורג
פרופ' י .סקורניק
אונקולוג ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
פרופ' א .סלע
איש ציבור
מר ע .ספיר
אשת ציבור
גב' ע .סרוג'י
נשיאת כבוד סניף חיפה
גב' ר .סקר
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
אונקולוג
פרופ' מ .ענבר
איש ציבור
מר ע .ערן
איש ציבור
ד"ר י .פטרבורג
גינקו-אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
פרופ' ב .פיורה
מנהל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
פרופ' ש .פנחס
מנכ"ל גאון אחזקות לשעבר
מר ש .פרמינגר
מנהל המרכז הרפואי פוריה לשעבר
ד"ר י .פרבשטיין
כירורג
פרופ' ב .פרוינד
שר המדע והטכנולוגיה לשעבר
מר י .פרי
אונקולוגית ,מנהלת מכון שרת ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ת .פרץ
איש ציבור
מר י .צ'חנובר
ד"ר ד .צ'רניחובסקי כלכלן רפואי
אונקולוגית
פרופ' ב .קאופמן
מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
פרופ' א .קוקיה
אונקולוג
פרופ' ר .קטן
שחקנית
גב' ל .קניג
מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
מר א .קפלן

כירורג
פרופ' י .קלאוזנר
מנהל רפואי ,המרכז הרפואי מעייני הישועה
פרופ' מ .רביד
גב' ד .רבין-פילוסוף אשת ציבור
מדענית
פרופ' ב .רגר
המטולוג
פרופ' י .רואו
עו"ד ,אשת ציבור
עו"ד ת .רווה
מנהל הקריה הרפואית רמב"ם לשעבר
פרופ' מ .רווח
מדענית
פרופ' ו .רוטר
כירורג-שד ,המרכז הרפואי המשפחה הקדושה
ד"ר מ .רימון
המטולוג
פרופ' ג .רכבי
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל
פרופ' ג .רנרט
פנימאי ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' י .שינפלד
פרופ' פ .שוורצמן רפואת המשפחה בבאר שבע
אונקולוגית ,מרפאת לין
ד"ר מ .שטיינר
שר האוצר והפנים לשעבר
מר מ .שטרית
אשת ציבור
גב' ר .שטרית
אשת ציבור
גב' ד .שטרן
יו"ר מועצת המנהלים ,אסותא מרכזים רפואיים
פרופ' י .שמר
פרופ' מ .שלזינגר מדען
יו"ר סניף ירושלים
עו"ד א .שמחה
מכון גרטנר
פרופ' מ .שני
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ע .שני
פרופ' ש .שניבאום כירורג ,יו"ר החברה הישראלית למחלות שד
לשעבר
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חבר ועדה
משנת

ועדה למניעה וגילוי מוקדם
פרופ' ל .קינן-בוקר
ד"ר ר .ברנר
ד"ר א .אבו-חאטום
פרופ' נ .דוידוביץ*
ד"ר י .וולפיש*
פרופ' מ .כרמון**
פרופ' ע .לביא
ד"ר ר .ליבוביץ-עמית
פרופ' ז .לוי
ד"ר ד .מרגל
ד"ר ט .סלע**
ד"ר ת .סלע
ד"ר ג .עמיאל
ד"ר י .פוגלמן**
ד"ר ח .ריאד
פרופ' ג .רנרט
פרופ' ש .שניבאום

מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
משרד הבריאות
אונקולוג ,המרכז הרפואי וולפסון
קולון ורקטום ,המרכז הרפואי העמק
ניהול מערכות בריאות,
אוניברסיטת בן גוריון
רופא משפחה ,שירותי בריאות כללית
כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי צדק
גניקואונקולוג ,המרכז הרפואי כרמל
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
אורו-אונקו' ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
דימות שד ,המרכז הרפואי הדסה
אורולוג ,הקריה הרפואית רמב"ם
שירותי בריאות לאומית
כירורגיה המרכז הרפואי כרמל
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל,
יועץ האגודה לגילוי מוקדם
כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

ועדה לרישום ומעקב
2010

ד"ר ב .סילברמן

מנהלת הרישום הלאומי לסרטן

2017
2016
2019

פרופ' ד .גפן*
פרופ' ל .קינן-בוקר

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
משרד הבריאות
מנהלת תפעול מערך אונקולוגי,
הקריה הרפואית רמב"ם

2019
2009
2010
2017
2017
2014
2016
2010
2017
2015
2013
2014

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים
פרופ' א .דורסט**

כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי צדק

גב' מ .זיו*

ס .יו"ר ,סוציולוגית של הרפואה,
מנכ"ל לשעבר
דימות השד ,המרכז הרפואי רבין
ראש אגף סיעוד בקהילה לשעבר,
שירותי בריאות כללית
אחות מפקחת אונקולוגיה,
המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פסיכו-אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז
הרפואי רבין
אונקולוגיה ,אסותא מרכזים רפואיים
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי צדק
חטיבת רפואה ,לאומית שירותי בריאות
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

ד"ר א .גרובשטיין
ד"ר ד .וייס
גב' א .מולר
פרופ' ב .עוזיאלי
ד"ר ש .פרי
ד"ר ר .פפר
פרופ' ר .קטן
פרופ' א .קיטאי
פרופ' ס .שטמר
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חבר ועדה
משנת

יו"ר -
2013
יו"ר -
2019
2013
2010
2017
2013
2013
2010
2016
2015
2010

א .קרן

יו"ר -
2014
2019
2014
2014

ועדת מחקר
פרופ' א .פיקרסקי קלינאי ,מדען ,המרכז הרפואי הדסה יו"ר -
2013
משרד הבריאות ,לשכת המדען הראשי 2018
ד"ר ע .אלון
2019
מדען ,אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר מ .אלקבץ*
חוקרת סרטן ,אוניברסיטת תל אביב 2013
פרופ' ע .בן ברוך
2009
פרופ' ח .גוטמן** כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
2016
פרופ' מ .גולדברג מדענית ,האוניברסיטה העברית
פרופ' ג .גולדצוויג* מדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית 2019
ת"א-יפו
2015
המטולוג ,הקריה הרפואית רמב"ם
פרופ' א .דן
2016
פרופ' ש .יזרעאלי המטו-אונקולוגיה ילדים,
המרכז הרפואי שניידר
עבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה 2013
פרופ' מ .כהן**
2016
מדעי החיים ,אוניברסיטת בר אילן
פרופ' ס .כהן
כירורגית שד ,אסותא מרכזים רפואיים2015 ,
פרופ' ד .לב
אשדוד
2016
מדען ,אוניברסיטת בר אילן
ד"ר א .לבנון
2018
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' מ .לוטם
2009
פרופ' א .ליבנה** מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה,
אוניברסיטת בן גוריון
אונקולוגית ,המרכז הרפואי יצחק שמיר 2015
פרופ' א .סלע
2015
חוקר סרטן ,האוניברסיטה העברית
פרופ' ר .עקילאן
2018
פרופ' ר .סצ'י-פאינרו מדענית ,אוניברסיטת תל אביב
2019
פרופ' א .פלטיאל* המטולוגיה ,בריאות הציבור,
המרכז הרפואי הדסה
2016
אונקוגנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .פרידמן
2007
פרופ' ב .קאופמן אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא
ונציגת ציבור החולים
2016
מיקרוביולוגיה ,אימונולוגיה וגנטיקה
ד"ר א .רובין
אוניברסיטת בן גוריון
2009
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל
פרופ' ג .רנרט**
2015
ד"ר ר .שטראוסמן מדען ,מכון ויצמן

חבר ועדה
משנת

תת-ועדת מחקר לנושאים פסיכואונקולוגים
פרופ' מ .כהן**
פרופ' ג .גולדצוויג*
גב' ש .אלון
ד"ר ו .דילבר
ד"ר א .נחשוני
ד"ר א .רוזנגרטן

פסיכואונקולוגיה ,אוניברסיטת חיפה יו"ר -
2013
מדעי ההתנהגות ,המכללה האקדמית יו"ר -
2019
ת"א-יפו
פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר 2017
סיעוד אונקולוגי ,אוניברסיטת בן גוריון 2015
פסיכואונקולוג ,המרכז לבריאות הנפש גהה 2013
אונקולוגית ,המרכז הרפואי שערי צדק 2015

ועדה מייעצת למסרטנים סביבתיים
ד"ר א .שטרן
פרופ' מ .ברחנא
ד"ר ש .ברנר
ד"ר ת .ברמן
ד"ר ס .גלברג
פרופ' א .גרוטו
ד"ר א .וינר
גב' ל .חאג יחיא
גב' ד .כהן
פרופ' י .כהן
מר מ .לויטה
פרופ' י .לרמן
ד"ר א .מצנר
ד"ר א .נאמן
ד"ר ל .פושנוי
מר א .פרדו
ד"ר א .פריאל
פרופ' ל .קינן-בוקר
ד"ר ש .קנדל
ד"ר ש .רייכר
ד"ר י .שחם
פרופ' ט .שלזינגר

מנהל המרכז להערכות סיכונים ,חבר 1998
יו"ר 2014 -
מכון גרטנר
יחידה לרישום סרטן במשרד הבריאות 2003
לשעבר
1990
יועץ בנושא איכות ובריאות הסביבה
שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות 2018
2008
ראש אגף קרינה ורעש,
המשרד להגנת הסביבה
2008
משנה למנכ"ל משרד הבריאות
2004
הקריה הרפואית רמב"ם
כימיה ותכשירי הדברה ,משרד החקלאות 2017
1999
משרד הבריאות
2003
אונקולוג
1995
פיזיקאי ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
2002
ראש המרכז לרפואה תעסוקתית,
שירותי בריאות כללית
2010
ראש תחום מדע ,לשכת מדען,
המשרד להגנת הסביבה
1995
מומחה קרינה
2006
רופאה ראשית ,משרד התמ"ת
1998
המרכז לאיכות הסביבה
מדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון 2004
2010
מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
משרד הבריאות
שדות אלקטרו-מגנטיים ,נחל שורק 2002
2018
מנהל תחום הערכת סיכונים,
משרד הבריאות
מומחית למסרטנים ,רופאה ראשית 1994
של שירות עובדי המדינה
1987
פיזיקה גרעינית ,נחל שורק

חבר ועדה
משנת

ועדה להדרכה מקצועית
פרופ' ע .וולף
ד"ר ר .ברנר
פרופ' ג .בר-סלע
ד"ר ה .גולדברג
פרופ' א .דואק
פרופ' א .ניסן*
ד"ר י .עופרן
ד"ר ר .רוזנברג
ד"ר ע .שרון

אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
אונקולוג ,המרכז הרפואי וולפסון
אונקולוג ,המרכז הרפואי העמק
אונקולוגית ,אסותא מרכזים רפואיים,
חיפה
כירורגית ראש צוואר ,מרפאת לין
כירורג-אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
המטולוג ,הקריה הרפואית רמב"ם
רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית
יחידת השד ,המרכז הרפואי רבין

יו"ר -
2013
2017
2017
2010
2015
2019
2015
2013
2017

ועדת השתלמויות חו"ל וכינוסים
פרופ' ר .ברגר

ד"ר ל .אלדור
ד"ר ת .אלוייס
ד"ר ש .אש
פרופ' ג' .בניאל**
ד"ר מ .בראון
ד"ר ע .גבר
גב' י .דרייר
פרופ' ט .לוי*
פרופ' א .סולקס
פרופ' ע .פישמן
ד"ר א .שלמון

יו"ר -
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2013
בריאות השד ,הקריה הרפואית רמב"ם 2013
2013
כירורגית שד ,המרכז הרפואי קפלן
אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי שניידר 2017
2009
אורולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
פסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה 2015
רפואת משפחה ,המרכז הרפואי רבין 2015
2017
מנהלת הסיעוד ,דוידוף-המרכז
הרפואי רבין
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי וולפסון 2019
2013
אונקולוגיה
2015
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
2010
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

ועדת ביקורת ומאזן
פרופ' י .אורגלר

יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר

מר נ .גור
גב' נ .דרור
מר ד .לויתן
מר י .שחק

איש ציבור
מנכ"ל בריטיש אירופה לשעבר
איש ציבור
רו"ח

ועדת השקעות
פרופ' ר .אלדור**
פרופ' ר .עפר*

המרכז הבינתחומי הרצליה
אוניברסיטת תל אביב

יו"ר -
1993
2001
2014
2002
2005
יו"ר -
2000
יו"ר -
2018
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מר צ .הופמן
מר י .טויטש
מר ע .ספיר
מר ש .פרמינגר

כלכלן
אי.בי.אי
דירקטור בחברות
מנכ"ל חברת ERN

חבר ועדה
משנת

2009
2005
2000
2010

ועדת עדכון

עתודת מומחים לעדכון חומר הסברה ,למתן הרצאות ,למענה
בתקשורת וכדומה

עור
ד"ר א .אבינוח
פרופ' א .אינגבר
ד"ר י .אלקלעי
ד"ר א .אמיתי
פרופ' ר .ברגמן
ד"ר ל .גלעד
ד"ר א .הרמן
ד"ר ר .וולף
פרופ' א .וינקלר
פרופ' א .חודק
ד"ר ג .טאובר*
פרופ' מ .לוטם
ד"ר מ .לנדאו
ד"ר ד .מימוני
ד"ר א .מילר*
מגר' א .מרום
פרופ' ג .מרקל*
ד"ר נ .נתנזון
ד"ר א .סקופ
ד"ר ד .עדאל
ד"ר פ .פבלוצקי
ד"ר י .פפו
ד"ר י .צילינסקי
פרופ' ל .רוזנברג
ד"ר א .רשפון
פרופ' י .שכטר
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2001
פתולוגיה ,המרכז הרפואי וולפסון
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם
2001
דרמטולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
2014
דרמטואונקולוגיה ,דוידוף-המרכז
הרפואי רבין
דרמטולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2001
2007
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
עין כרם
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי וולפסון 2014
2005
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא 2007
2001
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
2019
עור ,המרכז הרפואי רבין
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
2012
עור ,המרכז הרפואי וולפסון
2006
המרכז הרפואי רבין
2019
עור ,אסותא מרכזים רפואיים
2004
ע .בכיר למנהלת אגף הרוקחות,
משרד הבריאות
2019
מדען ,המרכז הרפואי שיבא
2005
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2012
עור ,המרכז הרפואי שיבא
2009
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
2004
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
כירורגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר 2001
2001
פלסטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
2002
פלסטיקה ,המרכז הרפואי סורוקה
2014
גילוי מוקדם סרטן העור ,המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

ריאות

חבר ועדה
משנת

2009
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר א .אלון
2015
מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר א .און
2001
מכון ריאות ,המרכז הרפואי קפלן
פרופ' א .אלירז
2001
מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר י .בן-דב
כירורגית חזה ,המרכז הרפואי שיבא 2014
ד"ר א .בן-נון
2001
ריאות ,הקריה הרפואית רמב"ם
ד"ר ל .בסט
2013
יחידת הריאה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר י .בר
2005
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
ד"ר מ .גוטפריד
כירורגית חזה ,המרכז הרפואי הדסה 2009
ד"ר ע .יזהר
מומחית ריאות ,המרכז הרפואי סורוקה 2015
ד"ר א .לזרב
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2008
ע"ש סוראסקי
2014
פרופ' ח .נחושתן אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
2009
כירורגית חזה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר מ .סאוטה
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר 2001
ד"ר א .סיחון
כימיה פתולוגית ,המרכז הרפואי שיבא 2004
פרופ' ב .סלע
2014
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
פרופ' נ .פלד
2003
מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר מ .קרופסקי
2001
ריאות ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' מ .קרמר
כירורגית חזה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2016
ד"ר ר .קרמר
2014
ריאות ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' י .שוורץ
ע"ש סוראסקי
2001
הדמיה ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר ד .שחם

מערכת העיכול
פרופ' ד .אדרקה
ד"ר א .אידלביץ
ד"ר י .אילן
פרופ' ג .אמיר
פרופ' ר .אפלבוים
פרופ' נ .ארבר
ד"ר א .בני
ד"ר ע .בנימינוב
פרופ' ב .ברנר
ד"ר ר .גבע
ד"ר ט .גולן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
גסטרו ,המרכז הרפואי קפלן
פנימית ,המרכז הרפואי הדסה
פתולוגיה דרכי העיכול,
המרכז הרפואי הדסה
אונקולוגיה
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
הדמיית מערכת עיכול,
המרכז הרפואי מאיר
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
גסטרו ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2013
2013
2001
2009
2015
2005
2001
2009
2005
2014
2014

חבר ועדה
משנת

2001
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' פ .גרייף
2015
גסטרו ,המרכז הרפואי העמק
פרופ' א .גרלנק
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר א .הוברט
2006
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
ד"ר נ .וולך
2015
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר נ .וסרברג
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי רבין 2001
פרופ' י .ניב
2001
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי
פרופ' צ .פיירמן
הלל יפה
אונקו-גנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא 2001
פרופ' א .פרידמן
כירורג מעי גס ,המרכז הרפואי כרמל 2014
ד"ר ב .פרסון
2001
אחות סטומה ,המרכז הרפואי תל
גב' ר .ציפרשטיין
אביב ע"ש סוראסקי
2005
כירורג ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ח .קשתן
2005
פרופ' א .ריבקינד כירורגיה ,המרכז הרפואי הדסה
2014
ד"ר ע .שחם-שמואלי אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא
2014
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ס .שטמר
2006
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ע .שני
2001
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

שד
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי קפלן 2017
ד"ר ד .אגוזי
2006
כירורגית ,מרכז השד,
ד"ר ת .אלוייס
המרכז הרפואי קפלן
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן
ד"ר נ .בן-ברוך
2012
אונקולוגית רדיותרפיה,
ד"ר מ .בן דוד
המרכז הרפואי שיבא
2012
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי
ד"ר י .ברנע
תל אביב ע"ש סוראסקי
2001
כירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' מ .גוטמן
אונקולוגיה ,אסותא מרכזים רפואיים2004 ,
ד"ר ה .גולדברג
חיפה
2008
כירורגיה ,המרכז הרפואי העמק
פרופ' ד .הרשקו
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא 2007
פרופ' א .וינקלר
2018
אונקולוגיה ,יחידת השד,
ד"ר א .זוננבליק*
המרכז הרפואי תל אביב
2003
ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
פרופ' ר .ירושלמי אונקולוגית ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2012
2014
עו"ס ,המרכז הרפואי קפלן
גב' ג .כהן
2007
כירורגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר ו .כץ
ושירותי בריאות לאומית
2012
כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי צדק
ד"ר ע .כרמון

חבר ועדה
משנת

מומחית שד ,המרכז הרפואי סורוקה 2015
ד"ר א .לזרב
2004
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר א .ניסן
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן
ד"ר א .עברון
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי צדק 2014
ד"ר ש .פאלוך
2004
כירורגיה ,אסותא מרכזים רפואיים
פרופ' מ .פפא
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2008
ד"ר ג' .פריד
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ת .פרץ
2001
פרופ' ב .קאופמן אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2001
אחות שד ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר א .קדמון
2001
כירורגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר מ .קורץ
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא 2002
ד"ר ח .קפלן
בריאות השד ,המרכז הרפואי יצחק שמיר 2014
ד"ר ת .קרני
2002
פתולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
פרופ' מ .קרנר
2009
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר ש .ריזל
2014
פרופ' ש .שניבאום כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

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

אורולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי זיו
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי הדסה
אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
אורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
אורולוגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
סיעוד
אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
אורולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
אורולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
יו"ר ,אונקולוג ,רדיותרפיסט
אורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
אורולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2008
2002
2009
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2015
2001
2014
2001
2015
2009
2001
2013
2004
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חבר ועדה
משנת

נוירו-אונקולוגיה
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל
ד"ר פ .בוקשטיין
אביב ע"ש סוראסקי
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל
ד"ר ד .בלומנטל
אביב ע"ש סוראסקי
ד"ר א .טליאנסקי נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר צ .כהן
המטו-אונקולוגיה ילדים ,בית החולים
ד"ר ד .לוין
דנה לילדים
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' א .לוסוס
נוירולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר ש .מימון
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ט .סיגל
עבודה סוציאלית ,המרכז הרפואי שיבא
גב' ר .סיט
רדיותרפיה ,אסותא מרכזים רפואיים
ד"ר ר .פפר
ד"ר צ .צוק-שינא נוירו-אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי תל
פרופ' צ .רם
אביב ע"ש סוראסקי
פרופ' צ .רפפורט נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
נוירופסיכואונקולוגיה,
ד"ר מ .שדה
האגודה למלחמה בסרטן
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ר .שפיגלמן
גב' מ .שרעבי-דיין

2008
2008
2014
2015
2014
2014
2002
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2009
2002
2001

עבודה סוציאלית ,המרכז הרפואי שניידר 2014

ילדים
המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז
פרופ' י .יניב
הרפואי שניידר
המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז
ד"ר ר .אלחסיד
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
פרופ' מ .בן-הרוש המטו-אונקולוגית ילדים ,הקריה
הרפואית רמב"ם
המטו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז
גב' פ .חוסיין
הרפואי הדסה
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שניידר
ד"ר מ .מיכוביץ'
לילדים
פרופ' ס .פוסטובסקי המטו-אונקולוגית ילדים ,הקריה
הרפואית רמב"ם
רדיותרפיה ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין
פרופ' א .פניג
אורתופדיה אונקולוגית ,המרכז הרפואי
ד"ר י .קולנדר
תל אביב ע"ש סוראסקי
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי
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2001
2009
2001

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי
גב' ע .קליין
שניידר לילדים
פרופ' י .קפלושניק המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז
הרפואי סורוקה
חוקר סרטן ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ג .רכבי
המטו-אנקולוגית ילדים ,המרכז
פרופ' ע .תורן
הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,קופת חולים מאוחדת
ד"ר נ .רמו
נוירו-פסיכואונקולוגיה ילדים,
ד"ר מ .שדה
האגודה למלחמה בסרטן

2014
2009
2014
2001

2015
2002
2001
2004
2002
2001

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

סיעוד אונקולוגי ,המרכז הרפואי שיבא 2001
מרפאת כאב ,הקריה הרפואית רמב"ם 2004
2004
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ברזילי
2009
שירות פליאטיבי ,דוידוף-המרכז
הרפואי רבין
הוספיס בית ,האגודה למלחמה בסרטן 2001
2002
הוספיס בית ,באר שבע
2014
אחות ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין
2001
פסיכואונקולוגיה ,דוידוף-המרכז
הרפואי רבין
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2014
2001
שירות פליאטיבי ,המרכז הרפואי
שערי צדק
סיעוד אונקולוגי ,המרכז הרפואי שיבא 2014
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי צדק
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי צדק 2015
רפואת המשפחה ,אוניברסיטת בן גוריון 2001

גינקואונקולוגיה

2014
2001

חבר ועדה
משנת

ד"ר א .בן אהרון
פרופ' ע .בלר
פרופ' ג .בן-ברוך
ד"ר ד .גריסרו
פרופ' א .כהן
ד"ר ח .לבבי
ד"ר ע .לביא

גינקואונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2013
2008
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי
שערי צדק
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא 2001
2007
גינקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
2005
גינקולוג ,המרכז הרפואי מאיר
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין 2004
גינקואונקולוג ,המרכז הרפואי כרמל 2007

פרופ' ט .לוי
פרופ' א .לוי-להד
פרופ' ד .מאירוב
פרופ' ת .ספרא
ד"ר א .עמית
פרופ' ע .פישמן
פרופ' א .פניג
ד"ר ר .פפר
גב' א .קחתא
ד"ר ש .ריזל

חבר ועדה
משנת

גינקואונקולוגיה המרכז הרפואי וולפסון2001 ,
יו"ר החברה לגינקואונקולוגיה לשעבר
2001
גנטיקה ,המרכז הרפואי שערי צדק
גינקולוגיה ופריון ,המרכז הרפואי שיבא 2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2007
ע"ש סוראסקי
2014
גינקואונקולוגיה ,הקריה הרפואית
רמב"ם
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר 2001
2001
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי רבין
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק 2015
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2001

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

2001
2001
2001
2016
2001
2001
2004
2002
2009
2004
2005
2001
2001

תרופות
פרופ' ד .אדרקה
פרופ' א .גביזון
ד"ר ד .גולדשטיין*
פרופ' ע .וולף
פרופ' נ .חיים
ד"ר ט .טישלר
פרופ' א .ליבנה
פרופ' א .סולקס

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
אונקולוגיה
מיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון
אונקולוגיה

2004
2001
2017
2014
2001
2001
2001
2001

פרופ' מ .ענבר
פרופ' ס .שטמר
פרופ' ע .שני

חבר ועדה
משנת

2001

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2009
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

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

המטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
המטולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
אונקולוגיה
המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז
הרפואי וולפסון
דיקאן הפקולטה לרפואה,
האוניברסיטה העברית ,המטולוגית,
המרכז הרפואי הדסה
בנק הדם ,הקריה הרפואית רמב"ם
לימפומה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
המטולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
המטולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
המטולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
המטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
המטולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
השתלות ,הקריה הרפואית רמב"ם
המטולוגיה ,המרכז הרפואי שערי צדק
המטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
המטולוגיה ,אסותא מרכזים רפואיים

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

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

2001
יו"ר ,אונקולוג ,רדיותרפיסט
רדיותרפיה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2001
2009
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי זיו
2001
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי הדסה
2009
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי סורוקה
2009
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא
2001
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי סורוקה
רדיותרפיה ,דוידוף -המרכז הרפואי רבין 2001
רדיותרפיה ,אסותא מרכזים רפואיים 2001
2015
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2004
ע"ש סוראסקי
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חבר ועדה
משנת

אורתופדיה
אורתופדיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר נ .אוחנה
אורותופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' י .ביקלס
ע"ש סוראסקי
אורתופדיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
ד"ר ד .כץ
גידולי עצם ורקמה רכה ,המרכז
ד"ר ד .לוין
הרפואי דנה לילדים
אורתופדיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ב .ליברמן
אורתופדיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
ד"ר נ .מאושר
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר ג .מוזס
ע"ש סוראסקי
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' מ .סלעי
ע"ש סוראסקי
אורתופדיה ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר ע .פייזר
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר י .קולנדר
ע"ש סוראסקי

2009
2007
2014
2014
2014
2002
2002

ד"ר א .גלוק
פרופ' א .דואק
פרופ' ג .זיו
ד"ר א .חפץ
ד"ר א .חפץ
ד"ר ג .מהרשק
ד"ר ה .סלע
ד"ר א .פופוביצר
פרופ' ר .פיינמסר
פרופ' ד .פליס
גב' פ .קורנברוט
ד"ר א .רונן

2002
2009
2014

2002
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי מאיר
ראש-צוואר ,הקריה הרפואית רמב"ם 2014
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי תל אביב 2015
ע"ש סוראסקי
2014
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי שיבא
2015
ראש-צוואר ,מרפאת לין
ראש-צוואר ,הקריה הרפואית רמב"ם 2014
ראש -צוואר ,אסותא מרכזים רפואיים 2015
2005
אוניברסיטת תל אביב
2002
אונקולוגיה
2002
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי הדסה
ראש-צוואר ,דוידוף ,המרכז הרפואי רבין 2013
2002
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי רבין
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי תל אביב 2002
ע"ש סוראסקי
שיקום הדיבור ,האגודה למלחמה בסרטן 2001
2014
שירות ראש-צוואר ,המרכז
הרפואי לגליל

פסיכואונקולוגיה
ד"ר ש .אלון
פרופ' ל .ביידר
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פרופ' ר .יעקובי
פרופ' מ .כהן
פרופ' ש .כרמל
גב' ד .לולב
ד"ר א .נחשוני
ד"ר ש .פרי

2002

גידולי ראש-צוואר
פרופ' ד .אופיר
ד"ר ס .בלאן
ד"ר א .גוטפלד

ד"ר מ .בראון

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר 2014
2002
פסיכואונקולוגיה ,אסותא מרכזים
רפואיים

חבר ועדה
משנת

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי
שערי צדק
החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
החוג לעבודה סוציאלית,
אוניברסיטת חיפה
המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה,
אוניברסיטת בן גוריון
פסיכואונקולוגיה ,הקריה
הרפואית רמב"ם
פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
פסיכואונקולוגיה ,דוידוף-המרכז
הרפואי רבין

2007
2002
2004
2002
2014
2014
2002

הדמיה
פרופ' ע .אבן-ספיר רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי
הדמיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
ד"ר א .אנג'ל
הדמיה ,מכון מור מאר
ד"ר י .בר-זיו
הדמיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' מ .גומורי
ד"ר א .גורפשטיין הדמיה ,המרכז הרפואי רבין
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר ד .גרושר
הדמיה ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' מ .גרייף
ע"ש סוראסקי
רפואה גרעינית ,הקריה
פרופ' א .ישראל
הרפואית רמב"ם
הדמיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר מ .כהן
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר א .משעני
הדמית שד ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר ת .סלע
פרופ' מ .סקלייר-לוי הדמית שד ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר י .קראוס
הדמיה ,מכבי שירותי בריאות
ד"ר מ .רוזין
הדמיה
ד"ר מ .שפירא

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

רפואה משלימה
פרופ' א .רובינזון
פרופ' ד .אדרקה
ד"ר נ .אסנה
פרופ' ע .בן-אריה
ד"ר ג .בר-סלע
ד"ר ל .גולדשטיין
ד"ר י .זיו-נר
ד"ר ע .כספי

יו"ר לשעבר
2002
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה משלימה ,מנהל המרכז הרפואי ברזילי
2014
רפואת משפחה ,מרכז לין
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2004
2008
פרמקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי שיבא 2002
2006
רפואה משלימה ,דוידוף-המרכז
הרפואי רבין

ד"ר ש .לב-ארי
ד"ר י .מיימון
פרופ' ש .פינטוב
ד"ר מ .פרנקל
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן
ד"ר א .שיף
ד"ר ל .שכטר

חבר ועדה
משנת

מחקרים ברפואה משלימה ,המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי
יצחק שמיר
רפואה משלימה ,כללית שירותי בריאות
יו"ר ,אונקולוג ,רדיותרפיסט
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי צדק
פנימית ,המרכז הרפואי בני ציון
מכבי טבעי ,מכבי שירותי בריאות

2008
2008
2002
2012
2002
2002
2007
2002
2004
2004
2019
2004
2017
2008
2009
2008
2004
2009
2004

אנדוקרינולוגיה
ד"ר א .בר-און
ד"ר ס .גרוזינסקי
ד"ר ח .גולן
פרופ' ד .גרוס
פרופ' צ .דיקשטיין
ד"ר ת .הורן
ד"ר מ .וויס
פרופ' ע .וולף
פרופ' ג' .זידאן

אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי כרמל
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי
יצחק שמיר
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי
יצחק שמיר
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי
יצחק שמיר
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי זיו

ד"ר א .שלמון

אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא 2005
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה 2005
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רבין 2005
2005
איזוטופים ,המרכז הרפואי מאיר
2005
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
2014
אנדוקרינולוג ,המרכז הרפואי לין
2005
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי
2008
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
ומשרד הבריאות

יועצים

מניעת סרטן
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי
פרופ' נ .ארבר
תל אביב ע"ש סוראסקי
רפואת ספורט ,קופת חולים מאוחדת
ד"ר י .ירום
אפידמיולוגיה ,בריאות הציבור,
פרופ' כ .שלום*
אוניברסיטת חיפה
דיאטן ,מכון וינגייט
מר י .להב
בריאות הציבור ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר ח .לוין
פרופ' נ .קונסטנטיני רפואת ספורט ,המרכז הרפואי שערי צדק
פרופ' ל .קינן-בוקר מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
משרד הבריאות
רפואת ספורט ותזונה
מר י .קרני
רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה,
פרופ' ג .רנרט
המרכז הרפואי כרמל
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
פרופ' ת .שוחט
לשעבר
דיאטנית
ד"ר נ .שפירא

ד"ר א .כהן
פרופ' י .ליאל
ד"ר ש .מכליס
ד"ר מ .מלול
פרופ' ב .עוזיאלי
ד"ר א .רובינשטוק
פרופ' נ .שטרן

חבר ועדה
משנת

2014
2008
2014
2008
2005
2005

עו"ד י .חורש
קסלמן & קסלמן
נ .עינבר
ח .ריקה

יועץ משפטי ,ש .הורוביץ ושות'
רואי חשבון
דוברת האגודה ויועצת תקשורת
מבקר פנים

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

הנהלה ומנהלי מחלקות
מ .זיו
מ .בר חיים
ש .אלבוים
ש .בוטל-צור
ל .בילר-לב
א .דוד
מ .דמארי
ר .עידן
נ .פוזן
ד .מוס-רנדל
עו"ס א .שפירא

מנכ"ל עד תאריך 30.6.2019
מנכ"ל מתאריך 1.7.2019
חשבת
®
מנהלת מחלקת סניפים ורמ"ט ׳הקש בדלת׳
מנהלת ועדות ופרויקטים
מנהל מחלקת משק
מנהלת מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות
מנהלת מחלקת משאבי אנוש
מנהלת מחלקת שיווק ושיתופי פעולה
אחראי שירות מערכות מידע
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה

2005
2014
2005
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האגודה למלחמה בסרטן (ע"ר)
רשימת הסניפים
משרד ראשי ומטה האגודה למלחמה בסרטן בית מטי – לזכרה של מטילדה רקנאטי
רביבים  ,7גבעתיים ,ת.ד ,437 .מיקוד 5310302
טל ,03-5721616 :פקס03-5719578 :
שעות וימי פעילות :א'-ה' 7:30 ,עד 16:00
מטה הסניפים ו׳הקש בדלת׳

®

מנהלת מחלקת סניפים ומבצע ׳הקש בדלת׳ – גב' שיר בוטל-צור
®

שעות וימי פעילות :א'-ה  7:30עד 16:00
טל ,03-5721699 :פקס03-5732327 :
מיילhagite@cancer.org.il :

מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית  -מר פאתן ג'טאס
המרכז לבריאות האישה בבית החולים האיטלקי
ת.ד  20064נצרת 1615001
שעות וימי פעילות :ב' עד ו'  8:30עד 14:30
טל ,04-6550655 :פקס04-6467507 :
נייד פאתן ג'טאס050-5366762 :
מיילsabrenb@cancer.org.il :

פעילות החברה הערבית בדרום
המחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע
רכזת  -גב' עלאא אבו עייש
טל08-6271228 :
מנהלת סניפי צפון – גב' תמר פינקלשטיין-הדר
מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה  -מרכז הפעילות והתמיכה ע"ש קלייר
ועמנואל ג' רוזנבלט בבית אהרון ואולגה רוזנפלד ,אהרון רוזנפלד  25בת גלים ,חיפה
שעות וימי פעילות :א'-ה' 8:00-16:00
טל ,04-8511712 :נייד ,050-2099418 :פקס153-4-8511712 :
מיילtamarf@cancer.org.il :
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אילת

מתנדבת  -גב' נורה ביטון ,נייד050-4442144 :
מתנדבת  -גב' חנה דדון ,נייד050-4343442 :

אבן יהודה

רכזת  -גב' חן אלקיים ,טל09-8344268 :

אום אל פאחם

רכזת  -גב' ימאמה אבו עביד
המרכז הבריאותי אום אל פאחם ,שכונת אלג'בארין ,אום אל פאחם
טל04-6889784 :

אופקים

יו"ר – מר רפי בטיטו ,נייד052-2965604 :
הרב קוק ,מקלט מס'  ,42אופקים
שעות וימי פעילות :א' אחה"צ 15:00-19:00
ג'  10:00-12:00אחה"צ 16:00-19:00

אשדוד

יו"ר  -מר משה בנאי
ת.ד 5061 .ויצמן פינת יצחק הנשיא ,רובע ב' ,אשדוד
שעות וימי פעילות :ימים א' ,ד' ,10:00-13:00 :אחה"צ17:00-19:00 :
טל08-8563863 :
נייד משה בנאי050-7813625 :

אשקלון

יו"ר – מר שמעון זיו ,נייד052-5590400 :

באר שבע

יו"ר – מר משה קליינמן
רכזת – גב' יעל קוזיול
המחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע
שעות וימי פעילות :א' עד ה' 8:00-16:00
טל ,08-6271228 :פקס08-6286003 :
נייד משה קליינמן052-4709009 :
snif_beer7@cancer.org.il

בית שאן

יו"ר – גב' רחל דדון
רכזת – גב' פנינה לוינס
מועדון לב אל לב ,יעקב מכלוף  ,55בית שאן
שעות וימי פעילות :יום א'  ,16:00-18:00יום ג' 10:00-12:00
טל ,04-6060338 :נייד רחל דדון050-6264485 :
נייד פנינה לוינס050-7350267 :
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בית שמש

מתנדבת  -גב' שולה אלבליה ,נייד054-4629252 :

בת ים

יו"ר – גב' יהודית מנצור ,נייד054-6203660 :
מיילsimba1001@walla.co.il :

גבעתיים

יו"ר – גב' דליה סולקין
ויצמן  ,47מיקוד  ,5337209גבעתיים
שעות וימי פעילות :יום ג' 10:00-14:00
טל03-5712606 :

דימונה

יו"ר – מר אברהם אזרזר
יציאת אירופה  ,1דימונה ,ת.ד ,429 .ליד קופת חולים ד'
טל08-6551658 :
שעות וימי פעילות :א' עד ה'  ,9:00-13:30יום ג' 16:00-19:00
מיילica-dimona@cancer.org.il :

הרצליה

יו"ר  -ד"ר פיליפ חלאבין ,מתנדבת  -גב' שוש אידסיס
ז'בוטינסקי  ,3-5הרצליה
נייד פיליפ חלאבין052-3896103 :
נייד שוש אידסיס052-6032087 :
טל09-8953097 :
מיילICA-Hertzlia@cancer.org.il :
שעות מענה טלפוני :יום ג' 09:00-10:00

הוד השרון

יו"ר  -גב' אלישע חיה ,נייד052-7497744 :
בית המתנדב ,ז'בוטינסקי  ,6פינת שביל התיכון ,הוד השרון

זכרון יעקב

יו"ר  -גב' דבורה פלדש
מרכז קהילתי ,דרך שרה  ,3זכרון יעקב
נייד דבורה פלדש050-6896767 :

חדרה

יו"ר – גב' רבקה קרן
רכזת – גב' שוש קריצ'מן
מתנ"ס בית אליעזר ,השיזף  ,7חדרה (בתיאום מראש)
נייד רבקה קרן054-2471168 :
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חולון

יו"ר – גב' יונה אלון ,נייד050-5808080 :
עין יהב  ,4חולון
טל03-5033122 :

מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה
מרכז הפעילות והתמיכה ׳חזקים ביחד׳ ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט
®

יו"ר  -מר בני ברנשטוק ,רכזת – גב' נעמי כפרי
בית אהרון רוזנפלד ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט
אהרון רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה.
טל ,04-8511715/7 :פקס04-8511716 :
שעות וימי פעילות :יום א' עד ה' 8:00-16:00
מיילlioram@cancer.org.il :

טבריה

יו"ר  -גב' דליה קוקוש סלוצקי ,נייד050-2819533 :
לשכת הבריאות המחוזית ,אלחדיף ( 40ת.ד ,)639.טבריה
טל04-6792579 :
שעות וימי פעילות :ב' 10:00-12:00

טירת כרמל

יו"ר  -גב' סילבי כהן ,נייד052-5273311 :
רכזת  -גב' רותי מויאל ,נייד052-6800908 :
אלמוג  ,2טירת הכרמל

יקנעם עלית

יו"ר-מר ויקטור מורד ,נייד052-8744866 :
רכזת – גב' ורד רוזלס ,נייד ורד רוזלס052-5413679 :

ירוחם

טל08-6551658 :

מתחם האגודה למלחמה בסרטן בירושלים
מרכז הפעילות והתמיכה ׳חזקים ביחד׳® ע"ש ישראל יעקוב ולילה אלתר
משרדי האגודה ע"ש יצחק קוקיא
יו"ר  -עו"ד אתיה שמחה ,רכזת – גב' רותי בן גיאת
יד חרוצים  ,3תלפיות ,ירושלים
שעות וימי פעילות :יום א' עד ה' 8:00-16:00
טל ,02-6233599 ,02-6256721 :פקס02-6256497 :
מיילaguda_jeru@cancer.org.il :
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כפר יונה

יו"ר  -גב' ישראלה רוזן
רמב"ם  ,9בניין פיקוח ומשטרה ,כפר יונה
טל09-8942499 :
נייד ישראלה רוזן052-4455005 :

כפר סבא

רכזת  -גב' מרים ללוש
זאב גלר  ,4כפר סבא
טל09-7603795 :
פקס09-7453284 :
נייד מרים ללוש054-4429441 :
מיילIca-kfarsaba@cancer.org.il :

כרמיאל

יו"ר  -גב' אבלין דסה
בניין נעמת ,חבצלת  ,1כרמיאל
טל04-4611516 ,04-9081491 :
נייד אבלין דסה054-4611516 :
מיילevelyn.dassa6@gmail.com :

מג'אר

רכז  -מר עאטף עבד (אבו בסאם)
כביש ראשי ,בניין מחלקת תברואה ת.ד  ,419מג'אר ,מיקוד 2012800
טל04-6782442 :

מ.א זבולון

יו"ר  -גב' רונית שפטניצקי
נייד רונית שפטניצקי052-5812121 :

מגדל העמק

יו"ר  -מר שלום פרץ
רכזת  -גב' איריס מוסקוביץ בלאו
חיל האוויר  ,2מגדל העמק
מרכז טיפוח וחן 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ומרכז פאות אזורי
שעות וימי פעילות (בתיאום מראש) :ימים א' ו-ב'
טל04-6440254 :
נייד שלום פרץ054-7911281 :
נייד איריס מוסקוביץ בלאו052-8087416 :
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מודיעין

יו"ר  -מר מוטי סיטון ,נייד050-8320057 :

מעלות-כפר ורדים

יו"ר  -מר רפי ויצמן ,נייד052-7633300112 :

מצפה רמון

טל08-6551658 :

נצרת

טל04-6550655 :

נצרת עילית

יו"ר  -מר אלכס גדלקין
רכזת  -גב' בלוריה לאופר ,נייד052-8271400 :

נתניה

רכזת  -גב' חן אלקיים
רמז  ,13קומה  ,8נתניה
טל ,09-8344268 :פקס09-8846279 :
שעות וימי פעילות :א'-ה' 8:00-16:00
מיילhen@cancer.org.il :

סחנין

רכז  -מר תופיק חלאילה ,נייד054-7602230 :
שכונה צפונית ,ת.ד  ,4057סחנין ,מיקוד 3081000

עכו

יו"ר -גב' סוניה שקד
רכזת – גב' סוזי פרץ
מתנ"ס בית קדם ,פנקס  ,12עכו
שעות וימי פעילות :ב' ו-ד' בין השעות  16:00עד 18:30
טל ,04-9916698 :נייד סוניה שקד052-2819979 :
נייד סוזי פרץ052-8860643 :

עפולה

יו"ר  -מר אהרון יוסף
רכזת  -גב' פנינה אלמקייס
מתחם בית פוזנק ,עליית הנוער  ,12גבעת המורה
שעות וימי פעילות :יום ב' 10:00-12:00
טל04-6401545 :
נייד פנינה אלמקייס050-7324075 :
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ערד

יו"ר – ד"ר דני שור
רכזת  -גב' תרצה גולדמן מרגליות
חן  12/6ת.ד ,523 .ערד
טל08-9958810 :
נייד ד"ר דני שור052-3595925 :

פרדס חנה  -כרכור

יו"ר – גב' אורלי מנג'ם
זכריה  ,17פרדס חנה
שעות וימי פעילות (בתיאום מראש):
ב'  08:00-12:00ג' 17:00-18:00
ה' 08:00-12:00
נייד אורלי מנג'ם054-5654360 :

פתח תקוה

יו"ר  -מר חיים אליהו
רכז  -מר אריה שילה
לשכת הבריאות ,אחד העם  ,31קומה ב' ,פתח תקוה
טל03-9346196 :
נייד חיים אליהו052-3516091 :
נייד אריה שילה050-7509060 :

צפת

יו"ר  -גב' שולמית גנון
רכזת  -גב' שוש אלפנדרי
נייד שולמית גנון052-3738762 :

קדימה-צורן

מתנדבת  -גב' פאני אשר
נייד052-2216957 :

קריית אונו

מתנדבת  -גב' צביה האוז
נייד054-3050356 :

קריית אתא

יו"ר – גב' בת שבע יהב
נייד052-2375804 :

קריית ביאליק
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יו"ר  -מר סמי בניסטי
רכזת  -גב' מירי קלמפנר

רכזת חוגים  -גב' בקי שני
בית חן ,קרן היסוד  ,66קרית ביאליק
טל ,04-8659269/270 :פקס04-7743217 :
נייד סמי בניסטי052-2692752 :
נייד מירי קלמפנר052-2617140 :
נייד בקי שני052-2791933 :
שעות וימי פעילות :א'-ה' ( 16:30-18:30בתיאום מראש)
קריית חיים

יו"ר – גב' שרה מורגנשטרן ,טל04-8726903 :

קריית טבעון

יו"ר  -גב' אילנה שמואלי ,נייד050-2849756 :

קריית ים

יו"ר – גב' ברכה ארז ,נייד052-3901846 :

קריית מוצקין

יו"ר  -מר מוטי דגן
רכזת  -גב' אילנה מאור
רכזת רווחה  -גב' מרגלית מן
מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון  ,76קריית מוצקין
טל04-8732161 :
נייד מוטי דגן052-4869861 :
מיילm.r.dagan123@gmail.com :

קריית שמואל

רכזת  -גב' נעמי כפרי ,טל04-8511715 :

קריית שמונה

רכזת  -גב' שוש רייכנטל
שעות וימי פעילות :יום א'17:00-18:00 ,
יום ד' 17:00-19:00
טל04-8511712/5 :

ראש העין

יו"ר  -גב' חוה שיקיאר
רכזת  -גב' גליה מיטל
מתנ"ס לב אפק ,אפיקים  ,2ראש העין
נייד גליה מיטל052-4042066 :
נייד חוה שיקיאר052-2781324 :
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ראשון לציון

יו"ר  -מר מתי רוזנטל
טרכטנברג  ,18ראשון לציון
נייד מתי רוזנטל050-7753043 :
שעות וימי פעילות :יום ב'10:00-12:00 ,

רחובות

יו"ר  -מר מוטי ברק
קרוננברג ( 1חוויות שווייץ) ,רחובות
טל ,08-9495806 :נייד :מוטי ברק 052-4238341

רמלה

יו"ר  -גב' חן צרפתי
מתחם הידידות ,אברהם הלל  ,6רמלה
נייד חן צרפתי054-8157815 :

רמת גן

רכזת  -גב' מירי בניטה
נייד מירי בניטה054-6542800 :

רמת הגולן

יו"ר  -גב' מיכל נאור
רכזת  -גב' ורד משעלי
יחידת הבריאות ,מ.א .גולן
שעות וימי פעילות :בתיאום מראש
נייד מיכל נאור050-5341738 :
מיילMichalN@megolan.org.il :

רמת השרון

יו"ר  -גב' מורן גדליהו
רכזת – גב' מירה לביא ,נייד054-6663774 :

רעננה

יו"ר – גב' אורה שני ,נייד052-8656505 :
רכז  -מר ילי קרליך
טל09-7745942 :

שערי תקווה

מתנדבת  -גב' ציפי עורקבי
נייד ציפי עורקבי052-2502554 :

תל אביב

רכזת  -גב' רויטל קלמפרר
טל03-5721642 :

משרד ראשי

גבעתיים ,רח‘ רביבים 7
ת.ד ,437 .מיקוד 5310302

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

תמיכה ומימון מחקרים בתחום הסרטן

•

ייזום והפעלת תוכניות לגילוי מוקדם

•

מתן שירותים רפואיים בבתי חולים ובקהילה

•

רכישת ציוד רפואי חדשני ומתוחכם לאבחון מוקדם ולטיפול

מנהלת מחלקת סניפים

•

סיוע בהקמה ,בהרחבה ובשיפוץ מחלקות לאבחון ,טיפול ,אשפוז ורווחה

ומבצע ‘הקש בדלת‘®

•

שיר בוטל-צור

הפעלת מגוון תוכניות לשיקום ולרווחת חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם

•

הפעלת תוכניות הדרכה לצוות המקצועי המטפל בחולי סרטן

•

הסברה לציבור הרחב לגבי חשיבות המניעה והגילוי המוקדם

•

קידום זכויות חולים ומחלימים מסרטן ,לשיפור איכות חייהם ולרווחתם

טל03-5721616 :
פקס03-5719578 :
מטה הסניפים ו‘הקש

בדלת‘®

טלפון03-5721699 :
פקס03-5732327 :
מחלקת שיקום ורווחה

®

טלמידע

®

בית מטי ,לזכרה של

טלמידע

מטילדה רקנאטי

שירות מידע טלפוני

בשפה הערבית

גבעתיים ,רח‘ רביבים 7

1-800-599-995

1-800-36-36-55

טל03-5721678 :

טלמידע

®

טלתמיכה

®

מעון קלור

בשפה הרוסית

סיוע נפשי ראשוני לחולי סרטן

גבעתיים ,רח‘ רביבים 7

1-800-34-33-44

1-800-200-444

מיקוד 5310302
טל03-5721623/4/7 :

האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים
‘ניצוץ של

תקווה’®

גבעתיים ,רח‘ טייבר 12
מיקוד 5341802
טל03-5732166/7 :
מחלקת תרומות

גבעתיים ,רח‘ רביבים 7
טל1-800-35-46-46 :

אתר האגודה למלחמה בסרטן www.cancer.org.il

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

