עלייה משמעותית בשיעורי הגילוי המוקדם ,אותה
ניתן לזקוף לטובת התוכנית הלאומית ,שיזמה האגודה
בשיתוף משרד הבריאות ,לגילוי מוקדם של סרטן המעי
הגס והחלחולת 33% .מהחולים החדשים בשנת 2009
אובחנו בשלב מוקדם של המחלה ,בהשוואה ל18%-
בשנת .2000
• פועל יוצא מהגילוי המוקדם ומשיפור הטיפול בחולים,
הם שיעורי ההישרדות ,שעלו בלמעלה מ20%-
בגברים ובנשים.
• שיעורי ההישרדות בישראל גבוהים יותר בהשוואה
לממוצע מדינות ה.OECD-
• שיעורי התמותה מסרטן המעי הגס ירדו בעשור
האחרון בשיעור של  28%בגברים ו 21%-בנשים.

• שיעורי התמותה מסרטן המעי הגס בישראל ל100-
אלף נמוכים מממוצע שיעורי התמותה במדינות
ה 17( OECD-בהשוואה ל ,18.5-בהתאמה).

חודש המודעות לסרטן העור
השנה ציינה האגודה למלחמה בסרטן עשרים שנה של
פעילות שיזמה להגברת המודעות הציבורית לחשיבות
מניעת נזקי השמש ואבחון מוקדם של סרטן העור.
בפעילותה המאומצת שמה האגודה לאורך כל השנה את
הדגש על הדרכת הציבור בכל הנוגע להימנעות משהייה
בשמש בשעות המסוכנות ,לשימוש באמצעי ההגנה
שיאפשרו חשיפה 'חכמה' לשמש ,ומודעות לחשיבות
האבחון המוקדם .כמדי שנה יצאה האגודה בתקופה זו

שיעורי תמותה מסרטן המעי הגס 2009-2000
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במסע הסברה לציבור ,הפיצה חומרי הסברה בקופות
החולים ,במתנ"סים ,בבתי ספר בגני ילדים ועוד.

שיעורי היארעות ותמותה מתוקננים לגיל בארצות נבחרות בעולם2008 ,
Australia

נתונים מרשימים פורסמו במסיבת העיתונאים של
האגודה לרגל חודש המודעות לסרטן העור ואבחונו
המוקדם לשנת :2012
• הישג ברמה הגלובלית  -ירידה של כ 30%-בשיעורי
ההיארעות של מלנומה של העור בנשים יהודיות
ויציבות בגברים ,בישראל.
• בעולם  -עדיין נרשמת עלייה בשיעורי ההיארעות
של מלנומה.
• בתחלואה במלנומה ממוקדת של העור  -שלב אבחון
ראשוני ביותר ,המאפשר סיכויי ריפוי גבוהים ביותר  -חל
גידול משמעותי לאורך השנים ,הן בקרב גברים יהודים
והן בקרב נשים יהודיות ,כלומר ,שיפור משמעותי
בשיעורי האבחון המוקדם.
• שיעורי ההישרדות ממלנומה חודרנית לחמש
שנים נמצאים בעלייה ,לא נמצאו הבדלים בשיעורי
ההישרדות בין גברים לנשים.
• שיעורי התמותה בקרב יהודים ירדו בעשור האחרון .בשיעורי
התמותה ניתן להבחין במגמות יציבות בקרב גברים וירידה של
 56%בקרב נשים יהודיות .גם את המגמות האלו ניתן לזקוף
לפעילותה היזומה של האגודה בשני העשורים האחרונים -
שהביאו לעלייה בשיעורי הגילוי המוקדם של המחלה.
המאמצים המשולבים שהופעלו ביוזמת האגודה למלחמה
בסרטן  -מסעות ההסברה ובדיקות במאות תחנות
בדיקה ,שהציבו קופות-החולים ברחבי הארץ ,הביאו
לתוצאות חשובות אלה במניעת המחלה ,כמו גם
באבחונה המוקדם ,המאפשר ריפוי .כמו כן ,הדיווח על
הירידה במספר המקרים החדשים ,שלא נצפית עדיין
במדינות רבות בעולם המערבי ,בהן שיעורי ההיארעות
גבוהים ועדיין בעלייה  -מרשים ביותר.
נשים יותר מגברים בישראל ,הפנימו את המסר של
ההתנהגות "חכמה בשמש" ואת חשיבות האבחון
המוקדם והן אכן חולות פחות ,ואצלן גם שיעורי
התמותה מהמחלה בירידה עצומה.
בהשוואה למדינות העולם ,לפי דיווחי הסוכנות הלאומית
לחקר הסרטן ( )IARCשל ארגון הבריאות העולמי לשנת ,2008
ישראל נמצאת במקום ה 18-בעולם מבחינת היארעות
מלנומה חודרנית של העור ,אחרי אוסטרליה ,מדינות
סקנדינביה ,מדינות מערב אירופה ,קנדה וארה"ב.
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פרויקטים ותוכניות מחקר לגילוי
מוקדם
האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים או למחקרים
בתחום הגילוי המוקדם .במסגרת פעילות הוועדה לגילוי
מוקדם אושרו השנה למימון הפרויקטים הבאים:
• פרופ' נדב דוידוביץ' מאוני' בן גוריון בבאר-שבע בנושא
"ידע ,עמדות ופרקטיקות כלפי סרטן שד וממוגרפיה,
כחסם אפשרי לשימוש במבחני סקר לסרטן שד בקרב
נשים ממוצא אתיופי בישראל".
• פרופ' אורה פלטיאל מהאוניברסיטה העברית וד"ר
דינה יפה מהמרכז הרפואי הדסה בנושא "היענות לקווים
מנחים לגבי ביצוע חוזר של בדיקות דם סמוי כבדיקת
סקר לגילוי מוקדם של מעי הגס  -תמונה ארצית".
• ד"ר אפרת דגן מאוני' חיפה בנושא "אבחון טרום לידתי
( )PNDוטרום השרשתי ( )PGDלמוטציות בגנים ."BRCA1/2
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שיקום ורווחה
ימי עיון לחולים ,מחלימים ובני זוגם

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

ימי עיון ארציים

יום עיון לחולים עם גידולים נוירואנדוקרינים
התקיים באמצע נובמבר  2011בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית ד"ר סימונה
גרוזינסקי-גלסברג ,מרכזת המרפאה לגידולים
נוירואנדוקרינים במרכז הרפואי רבין-בילינסון .יום העיון
נפתח בדברי ברכה של מנכ"ל האגודה ,מירי זיו ,ולאחר
מכן ניתנו הרצאות בתחום כגון אבחון ,טיפול וגנטיקה
של גידולים נוירואנדוקרינים ,חידושים ועדכונים בתחום
ועל הטיפול הכירורגי בחולה עם גידולים נוירואנדוקרינים.
הרצו בהתנדבות :פרופ' דוד גרוס ,ד"ר אשר שלמון
ופרופ' דורון קופלמן .יום העיון התקיים באדיבות חב'
נובארטיס.

הכנס הארצי השנתי של ארגון
בעלי סטומה בישראל
התקיים באמצע נובמבר  2011בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .הכנס נפתח בדברי ברכה
של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה .לאחר מכן התקיימו הרצאות
על סיבוכים ארוכי טווח במנותחי סטומה ,שלמות הגוף
והנפש ,פעילות ארגון "צעירים עם סטומה" וחידושים
ועדכונים ממערכת הבריאות .הרצו בהתנדבות :ד"ר
יהודה קריב ,דבורה רייכר ,יעל סיגל ומידד גיסין .לקראת
סיום ,העביר הסטנדאפיסט ערן מורי ,אתנחתא קומית
קצרה .יום העיון התקיים באדיבות חב' פילטל-קונווטק,
קולפלסט ישראל ,נאופרם-הוליסטר ,וביו-מד.
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יום עיון בנושא סרטן הריאה
התקיים בסוף נובמבר  2011בכפר המכביה ברמת
גן בהנחיית פרופ' עפר מרימסקי ,מנהל היחידה
לאונקולוגיה של שלד ורקמה רכה ,אחראי תחום סרטן
ריאה במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי תל אביב .יום העיון
נפתח בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,ולאחר
מכן ניתנו הרצאות על עדכונים וחידושים בטיפול בחולי
סרטן ריאה ,בדיקת  ,PET CTהטיפול הכירורגי בסרטן
הריאה ,בדיקת  PET CTבסרטן הריאה ,הטיפול התומך
בחולי סרטן ריאה מתקדם ורפואה משלימה לחולי סרטן
ריאה .הרצו בהתנדבות :ד"ר מיה גוטפריד ,ד"ר אלון
בן נון ,פרופ' אורה ישראל ,ד"ר שושנה קרן-רוזנברג
וד"ר יאיר מימון .יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא גידולי מוח
התקיים באמצע פברואר  2012בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .את היום פתחה מנכ"ל
האגודה ,מירי זיו ,בדברי ברכה ולאחר מכן נערכו הרצאות
בנושא מבוא לגידולי מוח  -אפידמיולוגיה ,אבחון ,דיון
בסוגיית הסיכון בשימוש במכשירים סלולאריים ,הטיפול
בגידולי מוח שאינם מסוג גליובלסטומה ,אופציות טיפוליות
בגליובלסטומה  -עבר ,הווה ועתיד ,שימור תפקודי של
חולים בניתוחי מוח .הרצו בהתנדבות :ד"ר פליקס
בוקשטיין ,ד"ר דרור לימון ,ד"ר ליאור צח ופרופ'
צבי רם .בסוף יום העיון נערך פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים באדיבות חב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי סרטן המעי הגס
התקיים לרגל חודש המודעות למחלה באמצע חודש
מרץ  2012בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,בהנחיית ד"ר עינת שחם-שמואלי ,מנהלת
השירות לגידולי מערכת העיכול במרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי .את היום פתחה מנכ"ל האגודה ,מירי
זיו ,בדברי ברכה ,ולאחר מכן נערכו הרצאות על גורמי

סיכון ,מניעה גנטיקה ומנגנון התהוות המחלה ,הטיפול
בסרטן מעי גס מתקדם ,הטיפול בסרטן מעי גס ממוקם
והתמודדות עם תופעות הלוואי של הטיפולים .הרצו
בהתנדבות :פרופ' דן אדרקה ,ד"ר אילה הוברט ,ד"ר
ברוך ברנר וד"ר אלכסנדר בני .בסיום היום נערף פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי לימפומות

וCLL-

מלנומה ,טיפול חדשני מכוון מטרה במלנומה גרורתית,
וטכנולוגיות חדשות בטיפול במלנומה מתקדמת .הרצו
בהתנדבות :ד"ר אוסקר הרמן ,פרופ' חיים גוטמן,
ד"ר מיכל לוטם ופרופ' יעקב שכטר .יום העיון התקיים
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי סרטן הכליה ושלפוחית השתן
התקיים בסוף יוני  2012בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים בהנחיית פרופ' אבישי סלע ,מנהל
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי אסף הרופא .את היום
פתחה מנכ"ל האגודה ,מירי זיו ,בדברי ברכה ולאחר מכן
התקיימו הרצאות על עדכונים וחידושים בטיפול בסרטן
הכליה ושלפוחית השתן ,הטיפולים הניתוחיים בסרטן
הכליה ושלפוחית השתן ,טיפול תומך בעקבות תופעות
לוואי והתמודדות עם תפקוד מיני בקרב חולי סרטן כליה
ושלפוחית שתן .הרצו בהתנדבות :ד"ר אלי רוזנבאום,
ד"ר זוהר דותן ,ד"ר מיקי כהן ,ד"ר דוד סריד וד"ר רונן
רוב .יום העיון התקיים באדיבות חב' פייזר.

התקיים בתחילת מאי  2012בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית פרופ' משה
מיטלמן ,מנהל מח' פנימית א' במרכז הרפואי ת"א
ע"ש סוראסקי .את יום העיון פתחה בדברי ברכה מנכ"ל
האגודה ,מירי זיו ,ולאחר מכן נערכו הרצאות בנושא
חידושים ועדכונים בטיפול ב CLL-ובלימפומות ,טיפול
תומך כוללני בחולה ההמטו-אונקולוגי והשתלת מוח
עצם בממאירות לימפטית .הרצו בהתנדבות :פרופ'
דינה בן יהודה ,ד"ר אברהם אביגדור ,פרופ' מאיר להב
וד"ר צילה צוקרמן .יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולות סרטן שד גרורתי

התקיים בסוף מאי  2012בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,בהנחיית ד"ר אהרון פופביצר ,מנהל
המרפאה לגידולי ראש-צוואר במרכז הרפואי רבין-בילנסון.
את יום העיון פתחה בדברי ברכה מנכ"ל האגודה ,מירי
זיו ,ולאחר מכן נערכו הרצאות על המעקב הרפואי לאחר
טיפול בגידולי ראש-צוואר ,הטיפול האונקולוגי בחולים עם
גידולי ראש-צוואר ,שיקום הקול והבליעה וטיפול בחלל
הפה .הרצו בהתנדבות :ד"ר דורון הלפרין ,ד"ר אורית
גוטפלד ,פרידה קורנברוט וד"ר נועם ירום .יום העיון
התקיים באדיבות חב' מרק-סרונו.

התקיים בתחילת יולי  2012בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,בהנחיית פרופ' משה פפא,
מנהל המח' לכירורגיה כללית ואונקולוגית ומנהל מרכז
"מירב" לבריאות השד במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל
השומר .במהלך היום נערכו הרצאות בנושאי היבטים
רפואיים ,התמודדות עם תופעות לוואי בעקבות הטיפולים
ועל רפואה משלימה .ד"ר נעה אפרת (בן ברוך) ,פרופ'
אילן רון וד"ר עופר כספי הרצו בהתנדבות ,ומיכל כהן
מלמד שיתפה את הנוכחים בסיפורה האישי .לקראת
סיום נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים.
יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי גידולי ראש-צוואר

יום עיון לחולי סרטן בנושא מלנומה
התקיים באמצע יוני  2012בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית פרופ' שלמה
שניבאום ,מנהל המרכז לבריאות השד ומנהל היחידה
לכירורגיה מונחית איזוטופים במרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי .את היום פתחה בדברי ברכה מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,ולאחר מכן נערכו הרצאות על גורמי סיכון ,אבחון
ומנגנון התהוות המחלה ,הטיפול הכירורגי בסרטן מסוג

•

ימי עיון בנושא סרטן הערמונית
התקיים באמצע ספטמבר  ,2011במסגרת חודש
המודעות לסרטן הערמונית ,בכפר המכביה ברמת גן,
בהנחיית ד"ר אלי רוזנבאום ,מנהל היחידה לאונקולוגיה
אורולוגית במרכז הרפואי רבין  -בלינסון .יום העיון נפתח
בדברי ברכה של מנכ"ל האגודה ,מירי זיו ,ולאחר מכן
ניתנו הרצאות בתחום גורמי סיכון ,מניעה ואבחון של
סרטן הערמונית ,הטיפול הקרינתי והניתוחי ,עדכונים
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וחידושים ותפקוד מיני בזמן המחלה .הרצו בהתנדבות:
פרופ' חיים מצקין ,פרופ' עופר נתיב ,פרופ' יעקב
רמון ,ד"ר מרק ויגודה ,פרופ' אבישי סלע וד"ר רונן
רוב .יום העיון התקיים באדיבות נובארטיס וסאנופי.
יום עיון נוסף התקיים בתחילת ספטמבר  2012בבית
מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,בהנחיית
פרופ' אבישי סלע ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי אסף הרופא .יום העיון נפתח בדברי ברכה של
מנכ"ל האגודה ,מירי זיו ,ולאחר מכן ניתנו הרצאות
בנושא גורמי סיכון ,מניעה ואבחון של סרטן הערמונית,
בדיקות ה ,PSA-הטיפול הניתוחי ,עדכונים וחידושים
בטיפול תרופתי וקרינתי ותפקוד מיני .הרצו בהתנדבות:
פרופ' ג'ק בניאל ,ד"ר אילן ליבוביץ ,פרופ' יעקב רמון,
ד"ר אביבית נוימן ,ד"ר תומר חרס ופרופ' יוז'ה חן.
יום העיון התקיים באדיבות נובארטיס וסאנופי.

ימי עיון לנשים בריאות ,נשאיות/בסיכון
לחלות בסרטן שד ושחלה:
באמצע ספטמבר  2011התקיים יום עיון בבית מטי ,בית
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,בהנחיית ד"ר תמר
ספרא ,אונקולוגית בכירה במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי.
יום העיון נפתח בדברי ברכה של מנכ"ל האגודה ,מירי
זיו ,ולאחר מכן ניתנו הרצאות על גילוי מוקדם ואבחון
סרטן שד ,בירור גנטי לסיכון לחלות בסרטן שד ,פעילות
גופנית כמפחיתה את הסיכון לחלות בסרטן ועוד .הרצו
בהתנדבות :ד"ר תניר אלוייס ,פרופ' אפרת לוי-להד,
ד"ר יוני ירום ,ופרופ' שושנה שילה .יום העיון התקיים
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון במתכונת דומה התקיים בסוף אפריל 2012
בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים בהנחיית ד"ר תניר
אלוייס ,כירורגית שד מנהלת מרכז בריאות השד במרכז
הרפואי קפלן ויו"ר החברה למחלות שד .הרצו בהתנדבות:
ד"ר אלה עברון ,פרופ' אפרת לוי-להד ,שירלי זילבר,
ליויה כסלו וד"ר יוני ירום .יום העיון התקיים באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

ימי עיון בנושא סרטן השחלה:
באמצע דצמבר  2011התקיים יום עיון בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,בהנחיית ד"ר יעקב קורח ,סגן
מנהל מח' לגינקולוגיה  -אונקולוגית ,מרכז רפואי שיבא תל
השומר ויו"ר החברה הישראלית לגינקו-אונקולוגיה .יום העיון
נפתח בדברי ברכה של מנכ"ל האגודה ,מירי זיו ,ולאחר
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מכן ניתנו הרצאות על חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן
השחלה ,התמודדות עם תופעות לוואי בעקבות הטיפולים,
רפואה משלימה ,מיניות ואינטימיות ,תורשה וגנטיקה ועל
התמודדות נשים ובני משפחותיהן עם סרטן השחלה .הרצו
בהתנדבות :פרופ' עופר לביא ,ד"ר תמר ספרא ,ד"ר עופר
כספי ,פרופ' עוזי בלר ועו"ס פיקי רשף .יום העיון התקיים
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון נוסף במתכונת דומה התקיים בסוף חודש
מאי  2012בבית מטי בגבעתיים .הרצו בהתנדבות:
ד"ר טלי לוי ,ד"ר רחל כהן-מייקלסון ,ד"ר גדי סבח,
ד"ר יאיר מימון ,וד"ר מיכל לוריא .יום העיון התקיים
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום העיון המסורתי השנתי
"לחגוג את החיים" 2012
מאות נשים מכל רחבי הארץ ,המתמודדות עם סרטן
השד ,נפגשו בסוף אוקטובר  2012במסגרת יום העיון
החגיגי המסורתי "לחגוג את החיים" ,שנערך בכפר
המכביה לרגל חודש המודעות לסרטן השד .יום העיון
התקיים בהנחיית פרופ' בלה קאופמן ,מנהלת יחידת
השד במכון האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל
השומר .את היום פתחה בדברי ברכה מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,ולאחר מכן הרצו בהתנדבות על מגוון חידושים
ועדכונים בתחום סרטן השד :ד"ר נועה אפרת (בן ברוך),
ד"ר ביאטריס עוזיאלי ,ד"ר אירנה ז'בליוק ,ד"ר יאיר
מימון וד"ר יואב ברנע .בסוף יום העיון התקיים פאנל
מומחים לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
נערך באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

ימי עיון אזוריים

יום עיון בנושא סרטן השד
במרכז הרפואי רמב"ם

התקיים בסוף נובמבר  2011ואורגן על ידי האחות חנה
זוהר ועו"ס ליאורה גרויסמן ,מתאמות הטיפול בחולות
בסרטן השד .יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן הריאה בשיתוף המרכז
הרפואי רמב"ם
התקיים בסוף דצמבר  2011והתקיימו הרצאות בנושאי
 PET-CTבסרטו הריאה ,הטיפול התרופתי והכירורגי בסרטן
הריאה ,טיפולים עתידיים ,התמודדות עם תופעות לוואי,

גוף ונפש ופיזיותרפיה נשימתית לחולי סרטן ריאה .הרצו
בהתנדבות :פרופ' אברהם קוטן ,פרופ' אורה ישראל,
ד"ר משה לפידות ,ד"ר עבד אגבריה ,ד"ר מריאנה וולנר,
טובה שחר-אדלר ,עו"ס מיכל הברר-ברזילי ואורית צירר.
בסיום היום נערך פאנל מומחים והודלקו נרות חנוכה .יום העיון
התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון שנתי בנושא טיפול תומך לחולים
אונקולוגיים ובני משפחותיהם בשיתוף
המרכז הרפואי רמב"ם
התקיים בסוף ינואר  2012והתקיימו בו הרצאות בנושא
טיפול תומך ,כגון :מהו טיפול תומך ,מהי הפעילות ביחידה
לטיפול תומך ,עקרונות בתזונה מאוזנת ותזונה לחולי
סרטן ,תוספי מזון ותכשירים טבעיים ומחשבות על תקווה
ומשמעות .הרצו בהתנדבות :ד"ר יחזקאל פלכטר ,שרה
דנוס ,ענת עומר ,ד"ר גילה רוזן ,נגה זיו ,ד"ר גיל בר
סלע ,דורון לולב-גרינולד .יום העיון התקיים באדיבות
חב' אבוט ,מדיסון ,נובארטיס ,סאנופי ומרק סרונו.

יום עיון בשפה הערבית על מחלות הסרטן
ואורח חיים בריא במג'אר
בשיתוף פעולה עם מנהל הלשכה לשירותים חברתיים
במג'אר עלי קיזל ,התקיים בחודש אפריל  2012יום עיון
בשפה הערבית בנושא מחלות הסרטן ואורח חיים בריא.
במפגש הרצה על חידושים בטיפולים אונקולוגיים פרופ'
ג'מאל זידאן ועל תזונה נבונה הרצתה הדיאטנית ראמיה
ג'רייס .יום העיון אורגן על ידי עבד עאטף יו"ר סניף האגודה
במג'אר ופאתן גטאס ,מנהל הפעילות בחברה הערבית
ועו"ס מחוז צפון אריאלה ליטביץ-שרמן.

יום עיון בנושא גידולי מוח
במרכז הרפואי רמב"ם
התקיים באמצע חודש מאי  2012והתקיימו בו הרצאות
בנושא "גידולי מוח  -עבר ,הווה ,עתיד" ,תפקוד יעיל בסביבה
מותאמת ,רפואה משלימה בגידולי מוח ,טיפולים אונקולוגיים
ותופעות לוואי ,בריאות ושמחת חיים .הרצו בהתנדבות:
ד"ר צהלה צוק שינא ,ד"ר גיל בר סלע ,מרינה גוריאל,
עו"ס שלומית בגון וד"ר דינה איזן .יום העיון התקיים
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון לחולי לימפומה וCLL-

במרכז הרפואי רמב"ם

התקיים בתחילת חודש יוני  .2012ביום העיון התקיימו

הרצאות בנושא מהפכה בטיפול בלימפומה שאינה
הודג'קינס ,חידושים בטיפול במחלת ה ,CLL-השתלות
מוח עצם וטיפולים חדשניים ,טיפול תומך במחלות
המטולוגיות ,בריאות ושמחת חיים .הרצו בהתנדבות :ד"ר
נתי הורוביץ ,ד"ר ריבה פיינמן ,ד"ר צילה צוקרמן ,ד"ר
תמר תדמור וד"ר דינה איזן .יום העיון התקיים באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

ערב עיון לחולי סרטן הריאה במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי בחסות האגודה
למלחמה בסרטן

התקיים בתחילת יולי  2012בהנחיית פרופ' עופר
מרימסקי ,מנהל היח' לאונקולוגיה של שלד ורקמה
רכה ,מנהל המרפאה האונקולוגית ואחראי תחום סרטן
ריאה במרכז הרפואי תל אביב .במפגש התקיימו הרצאות
בתחום ,כגון :ניתוחים אנדוסקופיים בגידולי ריאה ,שיטות
אבחון מתקדמות ,חידושים בטיפול ושמירה על איכות
חיים .הרצו בהתנדבות :ד"ר יוסי פז ,ד"ר יהודה שוורץ,
ד"ר לריסה ריבו ופרופ' מרימסקי .יום העיון התקיים
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

"יד להחלמה" של האגודה
למלחמה בסרטן

ארגון "יד להחלמה" הינו ארגון המורכב מנשים מתנדבות
שחלו בסרטן השד ,התמודדו והחלימו ,שעוברות הכשרה
ייחודית ומעניקות תמיכה ,מידע וליווי לנשים המאובחנות
עם המחלה .מחלקת השיקום של האגודה למלחמה
בסרטן מלווה את המתנדבות לאורך השנה ,מארגנת
עבורן השתלמויות ,מפגשים מקצועיים וימי גיבוש.
"כפתור ורוד"  -לאחרונה עודכנה אופציה אינטראקטיבית
לפנייה "און ליין" של חולות ומאובחנות חדשות ישירות
למתנדבות יד להחלמה דרך אתר האגודה .הפניה מגיעה
ישר לרכזת "יד להחלמה" המפנה את הפונות למתנדבות
ולאנשי המקצוע בהתאם לבקשה.
"ניוזלטר" חדש למתנדבות "יד להחלמה"  -לאחרונה
החל להישלח בדואר האלקטרוני הידיעון החודשי
למתנדבות "יד להחלמה" ,הידיעון מעוצב באופן ידידותי
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למשתמש ,נעים לעין ,פונה לצוות המתנדבות ומאפשר
להן להתעדכן בנעשה בארגון ,באגודה ובעולם התוכן של
המלחמה בסרטן השד.
מעקב טלפוני  -קבוצת מתנדבות נבחרת במרכז ובצפון
מקיימת אחת לחודשיים מעקב טלפוני למטופלות.
המתנדבות מדברות עם הנשים אשר נתמכו דרך "יד
להחלמה" ,דורשות בשלומן ומחזקות אותן לקראת
המשך התהליך.
ייעוץ פרוטזות שד  -מתנדבות "יד להחלמה" מסייעות
בהתאמת פרוטזת שד לנשים שעברו ניתוחי שד .הייעוץ
הניתן בפריסה ארצית ,מופעל על ידי מתנדבות שעברו
בעצמן ניתוח דומה ,השתקמו וחזרו לתפקוד מלא.

האגודה למלחמה בסרטן השיטה שתי
סירות דרקון של חולות ומחלימות מסרטן
השד ומתנדבות "יד להחלמה" בפסטיבל
דרקונים בכינרת

מתנדבות "יד להחלמה"
כבשו את פסגת הר מטהורן בשוויץ
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צילם :עמוס בן יעקב

מיה אזרחי ואורנה קלרון ,מתנדבות "יד להחלמה",
השתתפו כנציגות ישראל בפרויקט""Rope of Solidarity
מטעם "אירופה דונה" (הקואליציה האירופית למאבק
בסרטן השד) .בפרויקט זה משתתפות מחלימות מסרטן
השד במסע טיפוס על הר מטהורן בשווייץ .המסע החל
בצ'רמט ,כאשר במשך יומיים הן טיפסו בהדרגה לגובה
והסתגלו להליכה באוויר ההרים הדליל בחמצן .לאחר
הטיפוס ,נפגשו המשתתפות לדיון שולחן עגול יחד עם
צוות רפואי ותמיכתי וכן שמעו סיפור אישי ממחלימה.
הדיון נסב סביב מספר נושאים ,כגון שקיפות מידע לחולה,
כיצד ניתן להגיע לאחידות ברמת הטיפול באזורים שונים
באירופה ועוד .המפגש עם נשים מחלימות מרחבי אירופה
היה מרתק ,מעצים ,מלמד וחווייתי.

לראשונה בישראל נערך במאי " 2012פסטיבל הדרקונים"
בכנרת .הפסטיבל מקורו בסין ובמהותו לפני אלפי שנים
שימש כחלק מפולחן וכתחרות מרוצי סירות צבעוניות
בעלות ראש דרקון מעץ .האגודה למלחמה בסרטן
הצטרפה לקריאה להשתתף בפסטיבל והשיטה שתי
סירות אותן איישו כ 50-נשים ,מתנדבות "יד להחלמה",
חולות ומחלימות מסרטן שד .האירוע היה מרגש ושילב
בתוכו הנאה וגיבוש בצד פעילות ספורטיבית מהנה
ומלכדת .בצהריים נערך טקס לזכר הנשים שלא שרדו
את המחלה ,במהלכו השליכו המשתתפות פרחים ורודים
על המים .בנוסף לתחרות ,נהנו המשתתפים מהפנינג
ססגוני :סדנת טאי צ'י ,מעגלי מתופפים ,שירה בציבור,
מופעי מוזיקה ועוד .את הפעילות וארגון הקבוצות ניהלה
רכזת "יד להחלמה" ,רויטל מוהליבר בסיוע עו"ס מחוז
צפון באגודה אריאלה ליטביץ-שרמן.

הדרכות "יד להחלמה" לסטודנטים לרפואה

רכזת "יד להחלמה" רויטל מוהליבר בליווי מתנדבות "יד
להחלמה" זהר גבע ועינת כץ העבירו הרצאות לסטודנטים
לרפואה באוניברסיטת באר-שבע ,שיתוף פעולה חשוב
הקיים מזה מספר שנים .ההרצאות התמקדו בדיאלוג
בין חולת הסרטן לבין הרופא בשלבי המחלה השונים.
הסטודנטים נחשפו לנקודת המבט של האדם המאובחן
כחולה בסרטן ,על כל המשמעות הרגשית המורכבת
הכרוכה בכך והמתנדבות ריגשו אותם בסיפורן האישי.

הרצאות "יד להחלמה" לסטודנטים בבתי
ספר לפיזיותרפיה
רכזת יד להחלמה יצאה למספר הרצאות לסטודנטים
שנה ב' בבתי הספר לפיזיותרפיה אש משולבות בקורס
"בריאות האישה" והטיפול לאחר כריתת שד .ההרצאות
מתקיימות בשיתוף מתנדבות יד להחלמה אשר עברו
כריתת שד וחולקות את החוויה עם הסטודנטים הצעירים.

השנתי של הארגון .בפתיחת הכנס נערך מעגל הקשבה
תוך כדי תנועה בהנחיית ריו אבירטו .לאחר מכן ד"ר
רינת ירושלמי ,אונקולוגית בכירה מיחידת השד במרכז
הרפואי רבין-בילינסון הרצתה על חידושים ועדכונים
בטיפול בסרטן השד ,וד"ר מירב בן דוד ,מנהלת השירות
לקרינה במערך האונקולוגי במרכז הרפואי שיבא הרצתה
על "הטיפול הקרינתי במאובחנות סרטן השד" .בסיום
ההרצאות נערך דיון פתוח לשאלות ותשובות .לאחר-
מכן ,נהנו המשתתפות מסדנת תדמית של שלומית
תמיר בן ארי ,יועצת תדמית וסטיילינג והרצאה מרתקת
בנושא עקרונות תזונה בריאה והעצמת מקורות הכוח
שלנו לשינוי ואימוץ אורח חיים בריא ,שהנחתה שירלי
זילבר .לקראת סיום נערך מופע "לוקחת נשימה" של
השחקנית עידית נוידרפר.

הכנס השנתי של מתנדבות "יד להחלמה"
בתחילת יולי התכנסו עשרות מתנדבות "יד להחלמה"
במרכז לארץ ישראל יפה בגני יהושע בתל-אביב ,לכנס
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יום כיף לנשים חולות סרטן השד בחי-פארק בקרית מוצקין
באמצע חודש אוגוסט נערך בחי פארק בקרית מוצקין יום כיף מרגש במיוחד לנשים חולות סרטן שד ולבני משפחותיהן .הנשים ובני
משפחתם נהנו משלל פעילויות פנאי במקום :לונה פארק ,קעקועי גוף ,פעילות בגבס ,ציורי מסכות ,יוגה צחוק ועוד .הפעילות נערכה
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,עיריית קריית מוצקין ,המרכז הרפואי רמב"ם וסטודנטים מהטכניון ,שתרמו ונרתמו לסייע .האירוע
סוקר בטלוויזיה בעיתונות המקומית ובאינטרנט.

הצלמניה
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קבוצות תמיכה ,סדנאות
ופעילויות לרווחת חולים
ומחלימים מסרטן

במסגרת מח' שיקום ורווחה מתקיימות במהלך השנה
עשרות פעילויות מגוונות ופרויקטים לרווחת חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ברחבי הארץ:

"להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר"

פרויקט אותו מנהלת בהתנדבות הגב' פרנסין רובינסון
במסגרתו קוסמטיקאיות ,פאניות ,מאפרים וספרים
מעניקים ,בהתנדבות ,טיפולי יופי לנשים חולות סרטן
ברחבי הארץ ,בבתי חולים ובסניפי האגודה:

"רד ליפסטיק דיי" – אירוע טיפוח ויופי נוצץ
ביוזמת המשביר לצרכן ובשיתוף פרויקט
"להראות טוב ...להרגיש טוב יותר" של
האגודה למלחמה בסרטן
באמצע ינואר נערכה בסניף גן העיר של רשת "המשביר
לצרכן" אירוע פתיחה חגיגי של " "Red Lipstick Dayבמסגרתו
נהנו כ 30-נשים חולות סרטן בגילאים שונים מטיפולי
פנים ואיפור על-ידי קוסמטיקאיות ומאפרות מחברות
קוסמטיקה מובילות בתחום ,וכן מסידור שיער על ידי
פיאניות מתנדבות חב' פיאות "רבקה זהבי" .בסוף
האירוע הנשים קיבלו מוצרי שי ,שהתקבלו בתרומה
מרשת "המשביר לצרכן" .האירוע היווה פתיחה למבצע
שנערך במהלך כל חודש ינואר בו ציבור הנשים הוזמן
לרכוש ליפסטיק אדום במחיר סמלי של  ,₪ 15וחלק
מהכנסות המכירה הועברו כתרומה לאגודה .לצד החולות
שהגיעו לעודד ולקבל פינוק ,התייצבו אשת העסקים פנינה
רוזנבלום ,ה"מעושרת" טלי ריקליס-סיני ,פרזנטורית
המשביר לצרכן הדוגמנית שירלי בוגנים ,מלכת היופי
לשעבר תמר זיסקינד ,מנכ"ל רשת המשביר לצרכן
אסף בן דב ,מנכ"ל האגודה מירי זיו ,ועוד .האירוע לווה
בסיקור תקשורתי ובחשיפה מיוחדת של נשים מובילות
דעת קהל בעיתון "לאישה".
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יום עיון בנושא "אורח חיים בריא" ויום
טיפוח ופינוק לנשים חולות ומחלימות
מסרטן
במסגרת הפרויקט התקיים באמצע חודש מאי יום עיון
בנושא "אורח חיים בריא" ויום טיפוח לנשים חולות סרטן
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
המפגש נפתח בסדנת "צעדים לאיכות חיים" של איתי
שור ,פיזיותרפיסט מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם,

בה ניתנו עצות בנושא חשיבות הפעילות הגופנית בזמן
המחלה עם תרגול מעשי ,הרצאה בנושא תזונה ואורח
חיים בריא על-ידי שירלי זילבר ,מאמנת אישית ומנחת
קבוצות לבריאות ואורח חיים בריא ,ולסיום נערכה סדנת
איפור וטיפוח באדיבות חב' אלקליל ו"אסתי לאודר"
והמאפרת קלי דולב .כל אחת מהמשתתפות זכתה
לאיפור ולהדרכה באיפור נכון ובהתאמת צבעים ומרקמים
המתאימים לה.

•
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סדנאות במרכזים הרפואיים:
באמצע דצמבר  2011התקיימה סדנת איפור
לילדים ואימהות במחלקת האשפוז ובמכון
להמטואונקולוגיה ילדים במרכז הרפואי סורוקה
בבאר שבע ,בהשתתפות כ 15-ילדים חולים,
אותה ניהלו בהתנדבות מאפרות חב' "ירין
שחף" .הילדים נהנו מציורים על גופם ,שקיות
ממתקים ובלונים .מומחה בקיפולי בלונים
הדריך את הילדים ליצור מבלונים צורות שונות.
האימהות ששהו לצד הילדים ,קיבלו טיפול
מפנק על ידי המאפרות .חיוכיהן בסוף הסדנא
העידו כי המטרה שלשמה התקיימה סדנא
זו  -הושגה.

•

באמצע יוני  2012התקיים במסגרת הפרויקט "בוקר
של כייף לילדים ואימהות" במח' האונקולוגית במרכז
הרפואי שניידר לילדים בפתח תקווה .הילדים נהנו
מציורי גוף והפתעות ,ליצן ובלונים ,והאימהות זכו
לאיפור וטיפוח ו"פסק-זמן" מהנה באדיבות חב' "ירין
שחף" ופאות "רבקה זהבי" בע"מ.

סדנאות בקהילה:

במהלך השנה נערכו סדנאות רבות בקהילה במסגרת
סניפי האגודה למלחמה בסרטן ומרכזי התמיכה של
האגודה ,כגון סדנת איפור וטיפוח שהתקיימה במרכז
"חזקים ביחד" בעפולה באמצע מרץ לכ 15-מטופלות
המחלימות מסרטן .המטופלות קיבלו הדרכה מהמאפרים
הגר פרץ ומוטי סלע מטעם חב' "ג'יג'י -האקדמיה
ליופי" וכל אחת מהן אופרה באופן אישי .המאפרים
הדריכו כל אישה בתחום הטיפוח והיופי ,כגון התאמת
צבעי האיפור ומרקמים המתאימים לה אישית.

•

באמצע אוגוסט  2012התקיים "בוקר של כייף" לילדים
ולאימהות במח' אשפוז יום המטואונקולוגי ילדים במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר .הילדים נהנו מאמן
בלונים ,ציורי גוף והפתעות ,והאימהות זכו לאיפור וטיפוח
מהנה באדיבות חב' "ירין שחף" ו"פאות פסקינו" .

כמו כן ,נערכו סדנאות בסניפי האגודה למלחמה בסרטן
בדימונה ובחיפה ,ובמעון צ'ארלס קלור (ראה פרק "המעון
ע"ש סר צ'ארלס קלור").
חדר הטיפוח והשאלת הפיאות בבית מטי ,בית האגודה
בגבעתיים ממשיך את פעילותו .אחת לשבוע פוקדות
את המקום חולות סרטן המגיעות להתאמת ,או השאלת
פיאה ללא תשלום.
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פרויקט "צעדים לאיכות חיים של
האגודה למלחמה בסרטן"
האגודה למלחמה בסרטן פועלת לקידום שיקומם
ואיכות חייהם של חולים באמצעות פרויקטים שונים.
אחד הפרויקטים הוא "צעדים לאיכות חיים" ,שמטרתו
לחשוף את חולי הסרטן ליתרונות הבריאותיים הגלומים
בפעילות הגופנית ,לעודדם לשלב פעילות מתוכננת ומובנית
בשגרת חייהם ולתת יעוץ וליווי מקצועי לחולים שיבחרו
לאמץ ולהשתלב בתכנית .התכנית כוללת מתן הדרכה
קבוצתית על ידי אנשי מקצוע מתחום הפיזיותרפיה ,כל
משתתף מקבל חוברת הסבר וממתח גומי כדי שיוכל
לבצע את התרגילים גם בביתו .פרופ' נעמה קונסטנטיני,
מומחית לרפואת ספורט מהמרכז לרפואת ספורט בהדסה
אופטימל ,מעניקה לפרויקט את הסמכות המקצועית
ומהווה מקור להקנייה ועדכון ידע ,מענה שוטף לשאלות,
הנחייה ופיקוח מקצועי .הפרויקט מנוהל ומופעל על ידי
העו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה בשיתוף עם ליויה כסלו ,האחות הראשית באגודה.
לאחרונה הסתיים מחזור ראשון של קורס הכשרה בבית
האגודה למלחמה בסרטן" ,בית מטי" בגבעתיים ,עבור
הפיזיותרפיסטים המפעילים פרויקט ארצי זה .כיום פועל
הפרויקט בכ 17-מרכזים רפואיים ברחבי הארץ כאשר
המטרה לכלול בהדרגה את כל המרכזים הרפואיים בארץ
ולפעול למען הרחבתו גם למחלקות ילדים ולקהילה.

סדנאות " -מחלימים לחיים בריאים"
סדנא שנועדה ללוות מחלימים מסרטן בהתמודדות
לאחר המחלה ,לשפר את איכות חייהם ,להדריכם לחיים
בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים פעילים.
המשתתפים לוקחים חלק בסדרת מפגשים בהנחיית אנשי
מקצוע בנושאים שונים :חזרה לשגרה ולמשפחה ,מיניות,
בריאות שלאחר הטיפולים והתמודדות עם תופעות לוואי
ארוכות טווח ,ביצוע פעילות גופנית מותאמת למחלימים
מסרטן ,תזונה מותאמת בזמן המחלה ולאחריה ,רפואה
משלימה לחולים ומחלימים .ההשתתפות בסדנאות
הינה ללא תשלום.
• בחודשים האחרונים נערכו עשרות סדנאות ברחבי
הארץ ,במרכזי התמיכה ובסניפים ,כאשר העו"סיות
המחוזיות של האגודה אחראיות על ארגון הסדנאות.
השנה התקיימו סדנאות "מחלימים לחיים בריאים"
בנתניה ,חיפה ,סניפי צפון ,דימונה ,מודיעין ,גבעתיים

38

•

וירושלים ,ומתוכננות סדנאות נוספות בקהילה
בחודשים הבאים.
במרכז הרפואי "אסותא"  -התקיימו שתי סדנאות
למחלימות מסרטן שד שכללו מפגשים בנושאי
התמודדות עם תופעות לוואי ,תזונה נכונה ,פעילות
גופנית מתאימה ,מיניות ,התמודדות אישית ,זוגית
ומשפחתית ומפגש חוויתי ללימוד אורח חיים בריא.

קבוצות תמיכה ופעילויות לחולים
ולמחלימים בקהילה
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
ממשיכות קבוצות התמיכה בהנחיית עו"ס אורית
שפירא מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ועו"ס ענת זכאי
ממרפאת השד במרכז הרפואי אסף הרופא:
• "בוגרים צעירים יוצאים לחיים"  -קבוצה המלווה צעירים
וצעירות בני  20-30רווקים/ות בשלבי ההתמודדות עם
מחלת הסרטן האופייניים לגילאים אלו( .מידע נוסף
על פעילות הקבוצה תחת "פעילות לילדים וצעירים
חולי סרטן").
• "נשים צעירות ומחלת הסרטן"  -קבוצה התומכת
בנשים בין הגילאים  30-50ובבעיות האופייניות
להתמודדות עם מחלות הסרטן השונות לקבוצה זו.
• "זוגות צעירים"  -קבוצה התומכת בזוגות כאשר
אחד מבני הזוג חולה בסרטן ,גילאי .30-50
• "זוגות מבוגרים"  -קבוצה התומכת בזוגות כאשר
אחד מבני הזוג חולה בסרטן גילאי  50ומעלה.
• "הורים שכולים לילדים צעירים"  -משתתפי הקבוצה
הינם הורים לילדים צעירים (עד גיל  )18אשר נפטרו
ממחלת הסרטן.
• "הורים שכולים לילדים בוגרים"  -משתתפי הקבוצה
הינם הורים לילדים בוגרים (מעל גיל  )18אשר נפטרו
ממחלת הסרטן.

•

"נשאיות בריאות"  -קבוצה המיועדת לנשים נשאיות
המוטציות בגן  ,BRCA1-2ונמצאות בסיכון לחלות בסרטן
השד/השחלה.

קבוצות נוספות ברחבי הארץ בפריסה
ארצית מהצפון ועד לדרום באחריותן
ובריכוזן של העו"סיות המחוזיות של האגודה
למלחמה בסרטן:

•

•
•

•

•

•
•

במעלות נפתחה קבוצת תרפיה באומנות בהנחיית
תושבת כפר ורדים ,מיכל דרור ,ובשיתוף עו"ס מחוז
צפון אריאלה ליטביץ-שרמן ועו"ס יעל גרשלר
מהמחלקה לשירותי הרווחה של עיריית מעלות
תרשיחא .הקבוצה פתוחה לתושבי האזור והמועצות
האזוריות בסביבה.
בנהריה נפתחה קבוצת טיפול באומנות בהנחיית
מיכל דרור המתארחת במועדון "ויצו נהריה".
בסניף האגודה למלחמה בסרטן בבית שאן החלו
בקיום פעילויות תמיכה ופנאי לחולים ולמחלימים:
יוגה ,אומנות שימושית ,קערות טיבטיות וקבוצת
אימון .מובילות את הפעילות יו"ר סניף בית שאן רחל
בטיטו ורכזת הרווחה בסניף חנה דדון .הפעילות מלווה
על-ידי צביקה בירן ,מנהל סניפי הצפון ועו"ס מחוז
צפון אריאלה ליטביץ-שרמן.
בטבריה נפתחה קבוצת תמיכה לחולים ומחלימים.
הקבוצה ,המתארחת בבית יד לבנים בעיר ,התארגנה
על ידי יו"ר סניף טבריה של האגודה למלחמה בסרטן
דליה סלוצקי ומיכל דהן ,מרכזת ועדת הרווחה בסניף.
מנחות הקבוצה דליה גבעוני ועו"ס מחוז צפון אריאלה
ליטביץ-שרמן.
בחדרה נפגשים חולים ומחלימים פעם בשבוע בסניף
האגודה המקומי לחוג ציור שמעבירה בהתנדבות לינדה
סימנטוב ,ולקבוצת תרפיה באומנות בהנחיית עו"ס
ענת גץ-ברלינר .רבקה קרן יו"ר הסניף וטלי שבתאי
מרכזות ומלוות את המשתתפים .הצוות מודרך על-ידי
עו"ס מחוז צפון אריאלה ליטביץ-שרמן.
בסניף האגודה בנתניה מתקיימת קבוצת תמיכה
לחולים ובני משפחותיהם בהנחיית עו"ס אורית
שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה ,ועו"ס מחוז מרכז
אירית גולדשטיין.
בסניף האגודה בכפר יונה מתקיימות קבוצת תמיכה
לנשים חולות סרטן וקבוצת התמודדות עם אובדן

•
•

•

•

•

ושכול בהנחיית עו"ס מחוז מרכז אירית גולדשטיין
ועו"ס ריטה דרפקין קופת חולים מאוחדת.
בכפר סבא עומדת להיפתח קבוצת תמיכה לחולות
סרטן ,בהנחיית איש מקצוע מתחום הפסיכו-אונקולוגיה,
שנועדה לסייע בהתמודדות רגשית עם השפעות מחלת
הסרטן באמצעות שימוש בכלים אמנותיים.
בסניף הוד השרון ממשיכה להתקיים קבוצת תמיכה
לחולים ובני משפחותיהם .מטרת הקבוצה הינה
תמיכה וליווי החולים ובני משפחתם וקבלת כלים
להתמודדות מול הקשיים הנובעים ממחלת הסרטן.
את הקבוצה מנחה עו"ס מחוז מרכז אירית גולדשטיין.
בראשון לציון מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים
ובני משפחותיהם .מטרת הקבוצה הינה תמיכה
וליווי החולים ובני משפחתם ,המתמודדים עם קשיים
במישורים השונים וקבלת כלים להתמודדות .הקבוצה
נפגשת פעם בשבועיים בבית יד לבנים בראשון לציון.
את הקבוצה מנחה עו"ס מחוז מרכז אירית גולדשטיין.
בסניף האגודה באשדוד עומדות להיפתח שלוש
קבוצות תמיכה :קבוצת תמיכה לחולות סרטן בהנחיית
עו"ס נגה גורביץ ,קבוצת תמיכה לדוברי רוסית
בהנחיית עו"ס רימה פלדמן ועו"ס ילנה ברשואר.
בנוסף מתוכננת קבוצת תמיכה להתמודדות עם
אובדן ושכול בהנחיית איש מקצוע מתחום הפסיכו-
אונקולוגיה.
במודיעין מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ובני
משפחתם בהנחיית ד"ר ענבר כהן ,פסיכולוגית
מתחום הפסיכואונקולוגיה במרכז הרפואי הדסה עין
כרם ,ובפיקוח עו"ס מחוז מרכז אירית גולדשטיין.

שירות ייעוץ מיני ארצי של
האגודה למלחמה בסרטן לחולי
סרטן ובני זוגם
שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו בבית מטי,
בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים על ידי ליויה
כסלו ,האחות הראשית באגודה למלחמה בסרטן ולנה
קורץ ,אחות ויועצת המיניות באגודה .שרות זה אינו כרוך
בתשלום וניתן בפריסה ארצית לחולים ולבני זוגם על פי
דרישה .בנוסף ,מתקיימים במהלך השנה ימי עיון בנושאי
מיניות ופוריות ביוזמת ובהשתתפות יועצת המיניות,
מפגשים מקצועיים והרצאות למחלימים במסגרת
סדנאות "מחלימים לחיים בריאים".
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שירות ייעוץ ארצי בנושא שיקום
הדיבור לחולי סרטן
שירותי יעוץ ,הדרכה והכוונה של חולים ובני משפחותיהם
לשירותים מקצועיים בקהילה .כמו כן ,ניתן יעוץ והדרכה
לאנשי מקצוע המטפלים בחולים בקהילה .היעוץ ניתן
בתחומים שונים ,כגון :הפרעות בליעה  -אבחון ושיקום,
שיקום הדיבור והקול ,התאמה והתנסות לכשור שיקומי.
שיקום הדיבור והבליעה לאחר ניתוחי חלל הפה ,הלוע והגרון
כולל כריתה שלמה וכן לאחר פיום קנה (טרכאוסטומי).
השירות ניתן על ידי קלינאית התקשורת של האגודה
למלחמה בסרטן ,הגב' פרידה קורנברוט.

'טלתמיכה'  -תמיכה נפשית
ראשונית לחולי סרטן ,מחלימים
ובני משפחותיהם
קו ה"טלתמיכה" של האגודה פועל ישירות ממח' השיקום
והרווחה בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
השיחות המגיעות מנותבות למחלקה המונה עובדות
סוציאליות ואנשי מקצוע בתחומים נוספים ,כגון :סיעוד,
שיקום ,מיניות וכד' .המענה האנושי ניתן לפונים בשפות
עברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית .חשוב לציין את מוקדי
ה'טלמידע' בשפות עברית ,ערבית ורוסית הקיימים
באגודה למלחמה בסרטן ,וכן את מרכז המידע של
האגודה המפעיל מאגר תרופות לחולים ומעניק מידע
ותמיכה בנושאים שונים (מידע נוסף על מוקדי המידע
בפרק "הסברה והדרכה").

פעילויות לילדים ולצעירים חולי
סרטן
השלמת חומר נלמד

פרויקט זה הינו פרויקט ייחודי המכשיר חונכים ,סטודנטים
בעלי כישורים מתאימים לסייע לילדים חולים בסרטן ,אשר
נעדרים תכופות מבית הספר בגין מחלתם .החונכים
מסייעים לאותם ילדים להשלים את החומר הנלמד
החל מכיתות גן וכלה בהכנה לבחינות הבגרות .מטרת
הפרויקט לסייע לילדים לא להישאר מאחור בלימודים
למרות מחלתם .השקעת החונכים מעניקה הן לילדים
והן להוריהם כוח ותקווה להמשיך ולהתמודד עם מחלתם.
השנה נוצר קשר עם כ 340-ילדים והוריהם .בין שניים
לשלושה תלמידים מצטרפים כמדי שבוע לפרויקט ,בהתאם
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לזמן גילוי מחלתם .באזור הצפון ישנם  110ילדים ,באזור
המרכז  186ובאזור הדרום  37ילדים .לחלק מהילדים
המצב הבריאותי אינו מאפשר כרגע לימודים בפרויקט,
אך הם נכללים בו ,במטרה להמשיך את הקשר לכשיוכלו.

פרויקט "אימפקט" ,הישג ושח"ק -
סטודנטים מתנדבים
השנה פעילים בפרויקט כ 200-סטודנטים בכל רחבי הארץ.
הסטודנטים מעניקים שעות עבודה בקהילה עבור קבלת
מלגת לימודים מפרויקט "אימפקט" של הועד למען החייל.
הם מצוותים לחולי סרטן בקהילה או לילדים למשפחות
בהן יש ילד חולה .בנוסף ,חלק מהסטודנטים משובצים
במחלקות אונקולוגיות שונות בבתי חולים ,במטרה לסייע
לצוות המחלקה ולקיים קשר ישיר עם החולים .העו"סיות
המחוזיות באגודה ,במרכז אירית גולדשטיין ,בצפון אריאלה
ליטביץ-שרמן ובדרום מירי מור יוסף ,מנחות ומלוות
את הסטודנטים לאורך השנה בהתאם לאזור המגורים.
עו"ס דליה שטרן ,רכזת הפרוייקט ,ממשיכה בקשר עם
הסטודנט והמשפחה במהלך כל השנה.

נמשך שיתוף הפעולה המוצלח בין
סטודנטים ממכללת עמק יזרעאל לבין ילדים
אשר אחד מבני משפחתם חלה בסרטן
הסטודנטים המתנדבים מסייעים לילדים אשר אחד מבני
משפחתם חלה ,מונחים על ידי עו"ס מחוז צפון אריאלה
ליטביץ-שרמן ופועלים בכל אזור הצפון .הפעילות
בשיתוף פעולה עם המחלקה למעורבות חברתית
במכללה וארגון "הלל".

חידוש שירות ייעוץ לשיקום
נוירו-פסיכו-אונקולוגי וקבוצת תמיכה
להורים לילדים עם גידולי ראש
שירות ייעוץ לשיקום נוירו-פסיכו-אונקולוגי לילדים
המתמודדים עם גידולי ראש ועם תופעות הלוואי של
הטיפול הניתן באגודה למלחמה בסרטן על-ידי ד"ר
מיכל שדה ,נוירופסיכואונקולוגית ,חידש את פעילותו.
השירות נועד לילדים מחלימים ולבני המשפחה וכולל:
יעוץ ראשוני והכוונה ,הדרכה לגבי חזרה לבית הספר
ושיגרת חיים במשפחה ובקהילה .כמו כן ,ניתן ליווי
מקצועי והדרכה לאנשי המקצוע השונים העובדים עם
הילדים ובני משפחותיהם במחלקות האונקולוגיות בבתי

החולים ובקהילה .בנוסף ,נפגשת פעם בחודש קבוצת
הורים לילדים עם גידולי ראש בבית מטי ,בית האגודה
בגבעתיים ,בה מקבלים ההורים תמיכה וליווי בנוגע
להתמודדותם המשפחתית עם גידול הראש של ילדם,
ומקבלים מידע רלוונטי להמשך תהליך ההתמודדות.
מפגשים דומים נערכים גם בחיפה ,ירושלים ובאר שבע.

פרויקט "תנו לילדים את העולם",
לזכרה של מירי שטרית ז"ל
במסגרת הפרויקט במימון האגודה למלחמה בסרטן ובסיוע
הקרן לזכרה של מירי שיטרית ז"ל ,נסעו השנה כ16-
משפחות שלהן ילד חולה סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה
מתקדמים ,לשבוע ימים בכפר הילדים "תנו לילדים את
העולם" באורלנדו שבארה"ב .במהלך השהייה הילדים
מבקרים בפארקים השונים באזור ונהנים מכניסה חינם
למתקנים ומאטרקציות נוספות .המשפחה מקבלת
מכונית לשימושם ובמידת הצורך מתלווה אליהם מלווה
דובר אנגלית .את הפרויקט מרכזת קלינאית התקשורת
באגודה ,פרידה קורנברוט.

פרויקט "מעגלים שקופים של כח"
דרך משחק ,כתיבת סיפור חיים והפעלות שונות מנסה
צוות "תיאטרון הכרכרה" בהנחייתו של ארז משולם
להקל על ילדים חולי סרטן בזמן הטיפולים ולסייע להם
בהתמודדות ובחזרה לשגרת החיים .הפרויקט פועל בבית
החולים הדסה עין כרם בירושלים.

•

במהלך חופשת הפסח העניקה עיריית ת"א-יפו
בתרומה  1,000כרטיסים ללונה פארק .הילדים ובני
משפחתם נהנו מיום כיף בכל מתקני הפארק ויכלו
להירגע ,לנוח ולבלות במגוון הפעילויות שנערכו
במקום :מוזיקה ,מופעי ילדים וכן כיבוד שהוכן עבורם.
נכחו באירוע שרי ישראלי מנהלת טקסים ואירועים
של עיריית תל-אביב ,מיכל קהלני אחראית פרויקט
ילדים באגודה ועו"ס מחוז מרכז אירית גולדשטיין.

קבוצת "בוגרים צעירים  -יוצאים לחיים"
קבוצת "הבוגרים הצעירים" שאת פעילותה יזמה האגודה,
ממשיכה לקיים את מפגשיה ופעילויותיה עם מתנדבים
ועו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' השיקום והרווחה באגודה.
הקבוצה מהווה את בסיס ההשראה ,הכוח והתמיכה
החשובים כל כך בתהליך החזרה לחיים "רגילים" ,של
צעירים שהסרטן פגע בהם בתחילת חייהם העצמאיים
כבוגרים .הקבוצה ,המונה כ 50-משתתפים,
נפגשת אחת לשבוע במרכז "חזקים ביחד"
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .במהלך השנה משולבת פעילות
כיף ואתגר ,המיושמת בעזרתם של מתנדבים
מסורים .את הקבוצה מנחות עו"ס אורית
שפירא מנהלת מח' שיקום ורווחה ועו"ס
ענת זכאי מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי
אסף הרופא.

פרויקט מחשב לילד חולה סרטן שבביתו
אין מחשב
במסגרת הפרויקט ,האגודה מעניקה במהלך כל שנת
לימודים עשרות מחשבים אישיים לילדים מגיל  ,9חולי
סרטן ,שאין באפשרות משפחתם לרכוש עבורם מחשב.
חלוקת המחשבים מתבצעת בכל רחבי הארץ ,מתוך
כוונה לאפשר לילדים החולים לשחק ,ללמוד ולהיות
בקשר עם חבריהם ומוריהם ,גם כאשר הם מרותקים
למיטת חוליים .את הפרויקט מרכזת עו"ס דליה שטרן.

•

ימי כייף ומופעים לילדים חולי סרטן בסיוע
עיריית תל אביב-יפו
בחנוכה השנה תרמה מחלקת האירועים בעיריית
תל אביב-יפו כרטיסים עבור ילדים חולי סרטן למופעי
חנוכה בעיר.

41

טיול "בוגרים צעירים" להר הכרמל  -קבוצת "הבוגרים
הצעירים" יצאה בסוף חודש יולי לטיול במשך יומיים להר
הכרמל בהפעלת עמותת "אתגרים" .חברי הקבוצה
לוו על-ידי ערן ברסלר ונטע נעמן-לוינהוף מעמותת
"אתגרים" ,עו"ס מחוז מרכז באגודה אירית גולדשטיין
ורכזת "יד להחלמה" רויטל מוהליבר .בטיול התקיימו
מגוון פעילויות מגבשות כגון שייט בסירת מפרשים ,טיול
רגלי בהר הכרמל וארגון הארוחות בתנאי שטח.

מפגש הנאה וכייף למשפחות ילדים חולי
סרטן בצפון
באמצע חודש יוני  2012התקיים מפגש שכולו הנאה,
למשפחות ילדים חולי סרטן בכפר הנופש סינדיבאד
בכפר כאבול .הילדים נהנו משימוש בבריכות ,מגלשות,
מתנפחים ,יוגה צחוק ,קוסם ואטרקציות נוספות לילדים.

•

פגישות הדרכה חודשיות למתנדבי סניפי נתניה ,כפר
יונה ואשדוד ממשיכות להתקיים במטרה להגדיר את
תפקיד המתנדבים ולהעניק להם כלים בהתמודדות
היומיומית והמגע עם החולים .בנוסף לליווי והדרכת
המתנדבים לאורך השנה ,נבדקת אפשרות הגדלת
מאגר מתנדבי הרווחה והרחבת השירותים של מחלקת
שיקום ורווחה בסניפים לרווחת החולים.

השתלמויות ,קורסים ומפגשים
לאנשי מקצוע

האגודה למלחמה בסרטן הינה מוסד מוכר ע"י משרד
החינוך לצורך גמול השתלמות .ההשתלמויות המקצועיות
הינן במימון האגודה למלחמה בסרטן ומהוות חלק
חשוב מפעילות האגודה להכשרת אנשי מקצוע בתחום
הייחודי של טיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם .מדובר
בהכשרה ייעודית לתחום האונקולוגי שאינה ניתנת
במסגרת ההכשרה האוניברסיטאית.

בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים:

מפגשי תמיכה ,עדכון וליווי של עו"ס מחוזיות

•

•
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סדנאות הדרכה למתנדבי ה'טלמידע'  -מחלקת שיקום
ורווחה הזמינה את מתנדבי ה'טלמידע' לסדנת הכרות
עם עובדי המחלקה ומגוון הפעילות הנעשית בה שנועדה
גם להעניק כלים להתמודדות האישית של המתנדבים
ולאופן ההיענות לצורכי החולה .הסדנה שיפרה את השירות
הניתן לפונים וחיזקה את הקשר האישי בין המשתתפים
ובינם לבין מחלקת השיקום והרווחה.
ממשיכים להתקיים אחת לחודשיים מפגשים קבוצתיים
בנושא מיצוי זכויות לחולים השוהים במעון צ'ארלס
קלור.

במסגרת הדרכות לאנשי מקצוע נפתחו השנה שלושה
קורסים המוכרים לגמול השתלמות בהנחיית מרצים
מובילים בתחומם:
• קורס "התערבות קבוצתית קצרת מועד  -בגישה
דינאמית"  -קבוצת רכבת" בהנחיית ד"ר זוהר
רובינשטיין.
• לאור הצלחת קורס הנחיית קבוצות בשנים קודמות,
נפתח השנה לראשונה קורס המשך מתקדם להנחיית
קבוצות בהנחיית ד"ר זוהר רובינשטיין.
• קורס לעובדים סוציאליים מתחילים באונקולוגיה
בהנחיית ד"ר שלומית פרי.
קורס שנתי בנושא :טיפול ושיקום של חולים עם גידולי
ראש צוואר התקיים באגודה למלחמה בסרטן מאוקטובר
 2011עד ינואר  .2012בקורס ,שהוכר לגמול השתלמות,
השתתפו כ 30-אנשי מקצוע בהם אחיות ,קלינאיות
תקשורת ,דיאטניות ופיזיותרפיסטים .ההשתלמות הקיפה
לימוד תחומים פיזיולוגיים ,כגון :אנטומיה ופיזיולוגיה של
ראש צוואר ותחומים רגשיים-חברתיים ,כגון :טיפול תומך
ודרכי תקשורת בין החולה ומשפחתו.

קורס שנתי בנושא" :אונקולוגיה ,כושר ופיזיולוגיה"
התקיים באגודה בין החודשים ספטמבר  2011עד ינואר
 .2012השתלמות זו ,המוכרת לגמול השתלמות ,יועדה
לפיזיותרפיסטים מהמרכזים הרפואיים ברחבי הארץ,
העובדים במסגרת פרויקט "צעדים לאיכות חיים"
של האגודה .מלבד הקניית ידע אודות מחלות הסרטן
השכיחות (כגון שד ,ריאה ,מערכת עיכול ,המטולוגיה,
גינקולוגיה ועוד) והטיפולים בהן ,נכללו בהשתלמות גם
תכנים פסיכו-חברתיים ,כגון :מצבי חרדה ודיכאון בחולים
עם מחלה המאיימת על החיים ועוד .החלק המעשי של
מהות הפרויקט הודגם ותורגל במסגרת יום "מעבדה
בפיזיולוגיה" שהתקיים ב"הדסה אופטימל" בהדרכתם
והנחייתם של פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מנהלת מקצועית
בהתנדבות של פרוייקט "צעדים לחיים בריאים" ,ושחר
נייס ,פיזיולוג של מאמץ .הקורס רוכז על ידי ליויה כסלו,
האחות הראשית באגודה.

•

•

•

אהוד פז ממרכז רפואי העמק ,מנהלת הסיעוד אתי
זרביב ,עו"ס מחוזית של הקופה חגית דמרי ועו"ס
אמאל דראוושה מהוספיס בית של שירותי בריאות
כללית.

•

השתלמויות בצפון:

ביוזמת עו"ס אורית שפירא מנהלת מח' שיקום
ורווחה של האגודה ,ובליווי עו"ס מחוז צפון באגודה
אריאלה ליטביץ-שרמן נפתחה במתחם האגודה
למלחמה בסרטן בצפון השתלמות בטיפול תומך
לחולים בריכוזה של פרופ' מירי כהן ,מאוניברסיטת
חיפה ,שנועד לעו"סיות מהמכונים האונקולוגיים.
במהלך אפריל-מאי  2012התקיימה בסניף חיפה
של האגודה השתלמות בנושא הטיפול התומך
לאחיות שירותי בריאות כללית ממחוז חיפה גליל
מערבי .את ההשתלמות הובילו האחות הראשית
באגודה ,ליויה כסלו ועו"ס מחוז צפון אריאלה
ליטביץ-שרמן .מרצים נוספים :פרופ' לאה ביידר
ראש היחידה לפסיכואונקולוגיה בהדסה עין כרם,
דבורה רייכר מאוניברסיטת חיפה ,עו"ס מחוזית
של קופת חולים כללית חגית דמרי ועו"ס אמאל
דראוושה מהוספיס בית של שירותי בריאות כללית
מחוז הצפון.
ביוזמת עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה
ועו"ס מחוז צפון אריאלה ליטביץ-שרמן נפתחה
לראשונה בעפולה השתלמות לעובדות הסוציאליות
של שירותי בריאות כללית בכל אזור הצפון בנושא
טיפול תומך בחולה ומשפחתו .פרופ' לאה ביידר
הובילה השתלמות זו ,כאשר לצידה הרצו גם ד"ר

•

ימי העיון של האגודה הישראלית
לפסיכואונקולוגיה בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים:
בדצמבר  2011התקיים יום עיון של האגודה תחת
הכותרת" :רגע מתלבטים :מהקליניקה למחקר
ובחזרה" ,שהתמקד בהצגה ובדיון מעמיק של גישות
טיפוליות מההיבט הקליני והמחקרי .ד"ר נעה וילצינסקי
מאוניברסיטת בר אילן הציגה מודל התמודדות זוגית
עם מחלה ,עדי פריד וענת לרון מהיחידה לפסיכו-
אונקולוגיה בהדסה עין כרם הרצו על הרפייה ככלי
טיפולי אצל חולי סרטן והציגו את קבוצת ההרפייה
במכון שרת .לאחר מכן דובר על מודל טיפולי לבניית
חוסן ,הוצגה קבוצה כזו לנשים לאחר התמודדות עם
סרטן השד ,והתקיים דיון בנושא בהשתתפות מומחים.
בתחילת יוני  2012נערך יום עיון נוסף תחת הכותרת:
"להילחם או להרפות :גישות מול המוות" .במהלך
הכנס ניתנו הרצאות מרתקות בתחום שעסקו בגישות
שונות לגבי מוות ,תגובת הזולת ,מוות מסרטן בקולנוע,
החשת המוות וגסיסה ,ותפיסת המוות אצל ילדים.
הרצו פרופ' גלעד הירשברגר ,ד"ר ענבר כהן ,פרופ'
אמיר כהן שלו ,ד"ר מיכל בראון וד"ר עפרה ארן.

יום עיון לאחיות ועובדות סוציאליות מתאמות
הטיפול בסרטן השד
באמצע חודש מאי התקיים יום עיון לאחיות ועובדות
סוציאליות מתאמות הטיפול בסרטן השד בבית מטי,
בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .יום העיון נפתח
בהרצאתו של ד"ר אלכס ולר ,מנהל רפואי בהוספיס הבית
של האגודה למלחמה בסרטן בנושא "עבודת צוות בין
תחומי  -בדגש על איזון כאב בחולה אונקולוגי" .רכזת "יד
להחלמה" ,רויטל מוהליבר ,סקרה את פעילות הארגון
במבט לעתיד וד"ר מריאנה שטיינר ,מנהלת שירות
אונקולוגי במרכז הרפואי כרמל בחיפה הרצתה על "טיפול
קרינתי תוך ניתוחי" .לקראת סיום הרצו ד"ר תמי קרני,
מנהלת מכון השד במרכז הרפואי אסף הרופא ועו"ס
ענת זכאי ממכון השד במרכז הרפואי אסף הרופא על
"שאלות שחולות שואלות".
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יום עיון לסטודנטים לרפואה מאוניברסיטת
בן גוריון
בהמשך למסורת הנהוגה בין אוניברסיטת בן גוריון בבאר
שבע ,אותה יזם פרופ' יורם כהן ,לשעבר מנהל המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי סורוקה ,וממשיך מנהל המכון
האונקולוגי הנוכחי ,פרופ' שמואל אריעד ,התקיים יום
עיון מרוכז לסטודנטים לרפואה בתחילת חודש יולי בבית
מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .היום נפתח
בדברי ברכה של מנכ"ל האגודה ,מירי זיו ,ובהמשך הרצו:
ליויה כסלו ,האחות הראשית באגודה ,על מיניות ודימוי
גוף ,פרידה קורנברוט ,קלינאית התקשורת המחוזית ,על
שיקום הבליעה והדיבור בחולים עם גידולי ראש-צוואר ,עו"ס
אורית שפירא ,מנהלת מח' השיקום והרווחה באגודה,
על פעילות המחלקה והפרויקטים החדשים המופעלים
על ידי האגודה" :צעדים לאיכות חיים" ו"מחלימים לחיים
בריאים" ,וד"ר מיכל שדה ,נוירופסיכולוגית ומפעילת שירות
ייעוץ לשיקום נוירו-פסיכו-אונקולוגי לילדים עם גידולי ראש
באגודה ,הרצתה על שיקום ילדים עם גידולים נוירולוגים.
בסיום ,הרצתה רכזת "יד להחלמה" רויטל מוהליבר על
ארגון "יד להחלמה" ופעילותו הענפה בתמיכה ובלווי נשים
המתמודדות עם מחלת סרטן השד.

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

נערכו מפגשי קבוצת עניין של עו"ס ילדים בארגונה
של עו"ס מחוז מרכז באגודה אירית גולדשטיין ,בנושא
"נוירופסיכולוגיה של ילדים" ,וכן מפגשי קבוצת עו"ס
שד בנושא "יד להחלמה" מגמות ,שינויים ואתגרים
בהשתתפות ד"ר מיכל שדה ,נוירופסיכואונקולוגית
באגודה למלחמה בסרטן.

•

בחודש יולי התקיים מפגש ראשון של פורום עו"סיות
מהיחידות לגינקואונקולוגיה ,בארגונה של עו"ס
מחוז צפון באגודה ,אריאלה ליטביץ-שרמן ,בנושא
"בדיקת ציפיות ותכנים" .האחות הראשית באגודה,
ליויה כסלו ,הרצתה במפגש בנושא מיניות.

•

•

בנוסף ליום העיון שהתקיים באמצע חודש מאי (למעלה)
התקיימו במשך השנה מפגשים קבועים של אחיות
מתאמות בריאות השד עם ליוויה כסלו האחות
הראשית באגודה למלחמה בסרטן .את המפגשים
ליוותה עו"ס ענת זכאי ממרפאת בריאות השד במרכז
הרפואי אסף הרופא בדיונים בנושא התמודדות הצוות
עם סוגיות פסיכוסוציאליות.
קבוצת עניין קלינאיות תקשורת נפגשת באופן קבוע
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
בהנחיית פרידה קורנברוט ,קלינאית התקשורת
באגודה .במהלך המפגשים נדונים נושאים שונים
המסייעים בהעשרת הידע המקצועי ,כגון שיקום גרון,
ציוד ,דיון בדרכי טיפול בסרטן הלשון ועוד.

"חזקים ביחד"  -פעילויות מרכזי
התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן
מרכז "חזקים ביחד" במטה
האגודה ,בית מטי בגבעתיים
מרכז התמיכה "חזקים ביחד" הפועל בבית מטי בגבעתיים,
הינו בית בקהילה המציע לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם מגוון קבוצות ,סדנאות ,הרצאות ופעילויות
גוף ונפש .בשל היותו מרכיב משמעותי בהתמודדות
הרגשית והפיזית של החולים ,עבר מרכז התמיכה שינוי
תדמיתי מרענן .הריהוט הישן הוחלף ומרכז התמיכה
משדר אווירה נינוחה ותחושה נעימה של בית חם ותומך.
כדי להרחיב את הפעילות התמיכתית-קבוצתית ,נוסף
חדר טיפולים ,כך שניתן לנהל מספר קבוצות במקביל.
חלק מהפעילויות המתבצעות במרכז הינן ע"ש רותי
ורובל ז"ל (שניידר).

קבוצות תמיכה
במרכז התמיכה פועלות באופן קבוע קבוצות תמיכה
וקבוצות חדשות נפתחות במהלך כל השנה .במרכז
פועלות הקבוצות הבאות :קבוצת תמיכה למתמודדים
עם מחלות סרטן שונות ,קבוצת תמיכה לנשים צעירות
המתמודדות עם מחלות סרטן נשיות ,קבוצות תמיכה
לזוגות צעירים ומבוגרים ,קבוצת תמיכה לבני משפחה של
חולי סרטן וקבוצות תמיכה למתמודדים עם אובדן ושכול.
(מידע על קבוצות תמיכה נוספות הפועלות ברחבי הארץ
על ידי האגודה למלחמה בסרטן בפרק "שיקום ורווחה").

קבוצת תמיכה לילדים שאחיהם טופלו במרכז
הרפואי שניידר ונפטרו ממחלתם  -נפתחה
קבוצת תמיכה ייחודית לילדים שאחיהם נפטרו
ממחלת הסרטן בתמיכת האגודה למלחמה
בסרטן .מתוך ההכרה במורכבות התמודדותם
של ילדים עם אובדן אח/ות ,ומתוך ההכרה כי
לרוב ,לא ניתן מענה הולם לצרכיהם.

ייעוץ פרטני ,הדרכת הורים
במרכז התמיכה מתקיימים מפגשים פרטניים/זוגיים
לצורך מתן כלים להתמודדות ראשונית סביב מחלת
הסרטן והדרכת הורים .בהמשך ,ובהתאם לצורך ,ניתנת
הזדמנות להשתתפות בקבוצות תמיכה ,סדנאות מחלימים
והפנייה לגורמים טיפוליים בקהילה .הייעוץ ניתן על ידי
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה באגודה
ועו"ס מחוז מרכז אירית גולדשטיין.

סדנאות
במרכז התמיכה מתקיימות מגוון סדנאות העשרה ,כגון
הבעה ויצירה (תמונות) ,סדנת "ליצור מגע עם הלב"
המבוססת על דמיון מודרך ,מדיטציה ,דרמה ותנועה,
סדנת "דרכים למציאת משמעות" ,סדנת בישול ,תזונה
ואורח חיים בריא וסדנת "טבע תרפיה" המבוססת על
הקשר של האדם בטבע ,ועוד.
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סדנת "מחלימים לחיים בריאים" של האגודה למלחמה בסרטן
האגודה מפעילה סדנאות ייחודיות למחלימים מסרטן בכל רחבי הארץ ,המורכבות מסדרת הרצאות .סדנאות
אלו נועדו לתמוך וללוות את המחלימים לאחר סיום הטיפולים ,לשפר את איכות חייהם ולסייע להם לחזור לחיים
פעילים ומלאים (מידע נוסף בפרק "שיקום ורווחה") .במסגרת פרויקט זה התקיימה סדנא במרכז התמיכה
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים במהלכה התקיימו ההרצאות:
• "תזונה למחלימים לאחר מחלת הסרטן" על ידי בהנחיית לימור מרדי-טילבור ,דיאטנית מהמרכז הרפואי
"אסותא".
• "האתגרים הנפשיים בהתמודדות שלאחר המחלה" בהנחיית עו"ס ורד אשבורן ממרכז התמיכה בגבעתיים.
• "תופעות לוואי לאחר הטיפולים" ו"השפעות הטיפולים על הבריאות המינית" בהנחיית ליויה כסלו האחות
הראשית באגודה למלחמה בסרטן.
• "לרפא את העבר ,לטפל בהווה וליצור את העתיד" בהנחיית אירנה רוזנברג ,פיזיותרפיסטית ראשית מהמרכז
הרפואי "אסותא".

פעילויות גוף-נפש
בנוסף לסדנאות המיוחדות ולקבוצות התמיכה ,מעניק
מרכז התמיכה לחבריו פעילויות המתמקדות בקשר שבין
הגוף לנפש ,כגון :יוגה ,פלדנקרייז ,צ'י קונג ,פילאטיס,
ריקודי בטן ועוד.

מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים
ביחד" ע"ש עמנואל וג' רוזנבלט
בבית רוזנפלד ,חיפה
קבוצות תמיכה

במרכז התמיכה בחיפה מתקיימות קבוצת התמודדות
"ביחד  -נתמודד טוב יותר" המיועדת לתומכים העיקריים בבן
משפחה שחלה בסרטן ,קבוצת התמודדות עם אבל ואובדן
לבני משפחה וקבוצת תמיכה להורים שכולים לילדים.

סדנת "מחלימים לחיים בריאים" של
האגודה למלחמה בסרטן

הרצאות
מדי חודש מתקיימות הרצאות בנושאים שונים ומגוונים,
כגון :סיפור מסע אישי של שתי נשים בעקבות מחלתה של
אחת מהן ,דימיון מונחה לחיזוק משאבים ,והרצאה בנושא
"החיים דרך קולנוע  -מסע נשי אל האישה האחרת".

ספריה
בספריית המרכז הפתוחה להחלפת ספרים ,ישנו מאגר
של ספרי קריאה מהשנים האחרונות .מפעילה אותו
המתנדבת המסורה לאה ברוקר.
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במסגרת הפרויקט התקיימה סדנא במרכז התמיכה
בחיפה במהלכה התקיימו ההרצאות:
• "ממחלה לעבר ההחלמה בעזרת תזונה נכונה
ואורח חיים נכון" על ידי הנטורופתית רונית
ליבוביץ מהמכון האונקולוגי במרפאת לין.
• "תקשורת חולה-משפחה-רופא" על ידי ד"ר
לאה אונגר מהמח' לרפואת משפחה בשירותי
בריאות כללית.
• "תקשורת בריאה דרך אלתור במגע ותנועה" על
ידי אור פרוכטר ,מדריך סדנאות אימפרוביזציה
ומטפל במגע ותנועה.
בנוסף ,נערכה סדנת פעילות חווייתית "לצאת אל
הטוב  -זיהוי מקורות הכוח שבי" על ידי תמר דואק,
מנחת קבוצות.

סדנאות ופעילויות גוף-נפש

במרכז התמיכה מתקיימות גם סדנאות שונות ,כגון :סדנת
אימון למחלימים מסרטן ( )Coachingהמסייעת למחלימים
לעשות שינוי כלשהו בחייהם ,סדנת ( C.B.Tטיפול קוגניטיבי-
התנהגותי) המסייעת בהתמודדות עם חרדה ובשיפור איכות
החיים ,קבוצה לבישול ותזונה בריאים ,סדנת מוסיקה ,טיפול
בתנועה ובמחול ,סדנת לימוד בשיטת Emotional( E.F.T
 - )Freedom Therapyהמתמקדת באיזון וזרימה של המערכת
האנרגטית בגוף ,מודעות והתפתחות אישית ,פלדנקרייז,
יוגה צחוק ,חוג סריגה ,אמנות שימושית ופיסול בעיסת
נייר .בקיץ נפתח חוג " - "DRUMS ALIVEאימון קצבי בתנועות
תיפוף ,משחרר ומחטב.

מרכז התמיכה "חזקים ביחד" בירושלים
ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר
היקף הפעילויות במרכז התמיכה "חזקים ביחד" בירושלים
צמח וגדל במהלך השנה .מדי יום פוקדים אותו עוד ועוד
אנשים ששמעו עליו מהצוות המטפל ,מעלונים ,או
מחבריהם המבקרים במקום באופן קבוע .רבים מגיעים
מיד לאחר טיפול רק בכדי לא לפספס מפגש .המרכז
מציע פעילויות שונות ומגוונות ,תוך קשב רב לרצון של
האנשים המבקרים בו.

פעילויות גוף-נפש
במרכז מתקיימות פעילויות גוף-נפש ,כגון :יוגה ,צ'י
קונג ,פילאטיס ופלדנקרייז.

קבוצות תמיכה
במרכז מתקיימות קבוצת תמיכה לבני המשפחה,
קבוצת תמיכה לחולים וקבוצת תמיכה להתמודדות
עם אובדן ושכול.

סדנאות וחוגים שונים

המרכז מציע חוגים אמנותיים שונים ,כגון :קרמיקה,
תכשיטנות ,ציור ומחשבים .בנוסף נערכות סדנאות
ייחודיות ,כגון :סדנת פלייבק (תיאטרון המבוסס על
אילתור וסיפורים אישיים) ,סדנת הרפייה ודמיון מודרך
וחוג ניה  -חוג הבנוי על תורת התנועה והריקוד.

סדנת איפור וטיפוח במסגרת פרויקט
"להראות טוב ...להרגיש טוב יותר" של
האגודה למלחמה בסרטן
עשרות סדנאות איפור וטיפוח מטעם פרויקט "להיראות
טוב  -להרגיש טוב יותר" מתקיימות במהלך השנה
בכל רחבי הארץ ,אחת מהן התקיימה השנה גם
במרכז התמיכה בחיפה (מידע נוסף על הפרויקט
בפרק "שיקום ורווחה") .במפגש קיבלו המשתתפות
הסבר והנחייה על אופן הקנייה והשימוש בחומרי
איפור שונים ,וכן המלצות על איפור נכון ,בייחוד
בתקופת הטיפולים במחלת הסרטן .את הסדנה
הנחתה בהתנדבות המאפרת ניבה ויאולה.
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סדנת "מחלימים לחיים בריאים" במרכז התמיכה בירושלים:
במהלך החודשים אפריל-מאי  2012התקיימה סדנת "מחלימים לחיים בריאים" במהלכה התקיימו המפגשים
הבאים:
• "אדם פוגש את עצמו"  -החיים דרך קולנוע  -מפגש במהלכו צפו המשתתפים בסרט המגולל את סיפורו
של מנצח שחוזר לעיירת הולדתו ומלמד את אנשיה להקשיב לליבם ולאמת הפנימית שלהם .מפגש בנושא
מודעות עצמית והקשבה לאמת פנימית בהנחיית ענת שפרן-אור ,מרצה בנושאי ספרות וקולנוע.
• סיפור אישי בעקבות הספר "היינו יכולות לנסוע" המתאר את מסען של שתי נשים ,שאחת מהן חלתה.
בהנחיית מעיין רוגל ,סופרת ותסריטאית.
• "אהבה וצרות אחרות"  -הופעת יחיד מצחיקה ומרגשת על סיפורים קטנים מהחיים בהנחיית עדנה קנטי,
מספרת סיפורים.
• "ארגז הדימויים המרפאים"  -דימיון מונחה לחיזוק משאבים ולהעצמת החוסן הפנימי בהנחיית ד"ר נמרוד
שיינמן ,מטפל גוף ונפש.
• סדנת "הקול מתחבר"  -שימוש בקול המאפשר חיבור לגוף ,לנשימה ,לביטוי ולהקשבה .בהנחיית מרב קלין.

•

•
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אירועים ומפגשים נוספים

הופעת קבוצת תיאטרון "נוגע"  -בהופעה המשתתפים
סיפרו סיפור אישי שקרה להם ,והשחקנים המחיזו את
סיפורם בדרכים שונות ,אופטימיות ומבדחות .היה ערב
מוצלח ,מעצים ומרגש ביותר.

קבוצת מתנדבים וסטודנטים עורכים שיחות טלפוניות
יזומות לחולים ולבני משפחותיהם מאזור ירושלים
והסביבה ,שואלים לשלומם ,מציגים את מרכז התמיכה
ומזמינים את החולים לבקר בו.

בסוף חודש מרץ נערכה הופעה "קול הלחן" בתיאטרון
ירושלים לכבודו של הנער תומר גלוברמן ובבימויו
של ארז משולם ,מפעיל פרויקט "מעגלים שקופים
של כוח" של האגודה למלחמה בסרטן במח'
ההמטו-אונקולוגית במרכז הרפואי הדסה עין כרם.
הילדים בשכבה בחט"ב "היובל" במבשרת ציון ,בה
לומד תומר ,הופיעו ,הציגו ,ניגנו ושרו שירים מפרי
עטו .חלק מהשירים תומר אף הלחין בעצמו .למרות
שתומר לא חש טוב באותו יום ,עלה לבמה ושר שני
שירים .אפשר היה לחוש בעוצמה ששאב מהתמיכה
שסביבו .בהופעה השתתפו זמרים ונגנים מהשורה
הראשונה ,אותם בחר תומר :להקת "היהודים",
שלמה בר שתופף במלוא העוצמה ,לירן דנינו ומוקי.

מסיבת סיום שנה במרכז התמיכה
בסוף חודש יולי התקיימה מסיבת סיום שנת הפעילות
של המרכז .באירוע הוצגו מגוון עבודות מרהיבות שנעשו
במשך השנה על ידי משתתפי חוגי הקרמיקה ,שילוב
אומנויות ותכשיטנות .הנשים היוצרות סיפרו על השינוי
שעברו במהלך העבודה על יצירותיהן ועל השפעת
החוג על חייהן האישיים .בהמשך נערך מופע קצר של
סדנת הפלייבק שמתקיימת במרכז ותופסת תאוצה.
במסיבה השתתפו עשרות חולים ומחלימים שציינו
בהערכה את תרומתו האדירה של מרכז התמיכה עבורם.
לדבריהם הם שואבים מהמרכז כוחות נפש המסייעים
להם בהתמודדות עם מחלתם ,זוכים בתמיכה ,שיתוף
ובאפשרות להתייעצות מלב אל לב .עו"ד אתיה שמחה,
יו"ר סניף ירושלים של האגודה ,נשאה דברי ברכה ,הודתה
לצוות המקצועי המיומן וסקרה את הפעילות הענפה
במרכז .מנהלת מרכז התמיכה ,עו"ס דלית בן רימון,
הזכירה בדבריה שלוש משתתפות מסורות ,שפקדו את
המרכז על אף הכאבים והקושי שנפטרו במהלך השנה,
ולהבדיל ,נפרדה מנשים שהחלימו ממחלתן ומסיימות
את השתתפותן בפעילויותיו.

•
•

במסגרת פרויקט "להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר" של האגודה למלחמה בסרטן:
למרכז מגיעה אחת לשבועיים באפי ,ספרית ופיאנית במקצועה ,המפזרת המון חום ושמחת חיים ,מעבר לתספורת
נהדרת.
איריס נאור הקוסמטיקאית מעניקה אחת לשלושה שבועות טיפולי פנים מרגיעים ומהנים ,הנשים מדווחות על
מהפך לטובה בתחושתן לאחר הטיפול.

פעילויות מרכז התמיכה "חזקים ביחד"
ע"ש רותי וורובל (שניידר) בעפולה
פעילויות גוף-נפש

במרכז מתקיימים מגוון פעילויות גוף-נפש ,כגון :יוגה,
פלדנקרייז ,הידרותרפיה ,דימיון מודרך ,סדנת תנועה ועוד.

סדנאות וחוגים שונים:

במרכז נערכות סדנאות וחוגים שונים ,כגון :סדנת
מוזיקה ,סדנת אמנות ,סדנת קערות טיבטיות ,מעגל
מתופפים ,ציור ,תכשיטנות ,קרמיקה ,בצק סוכר
(בתמונה) וסדנת מחשבים.
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סדנת איפור במרכז בשיתוף פרויקט
"להיראות טוב -להרגיש טוב יותר" של
האגודה למלחמה בסרטן:
בחודש מרץ התקיימה במרכז התמיכה סדנת איפור
במסגרת הפרויקט "להיראות טוב  ...להרגיש טוב
יותר" של האגודה למלחמה בסרטן .היום המפנק
נפתח בארוחת בוקר ולאחריה פתחה את הסדנא
וברכה עו"ס מחוז צפון באגודה אריאלה ליטביץ-
שרמן .הגר פרץ נציגת חב' ג'יג'י בעפולה העניקה
דגשים והסבר על עקרונות האיפור .לאחר מכן ,יחד
עם המאפר המקצועי מוטי סלע אופרו המשתתפות
באווירה חגיגית ועליזה.

סדנת "מחלימים לחיים בריאים" במרכז התמיכה בעפולה:
במהלך חודשים ספטמבר-נובמבר  2012התקיימה סדנת "מחלימים לחיים בריאים"
במהלכה התקיימו ההרצאות:
• "מעקבים ותופעות לוואי בדרך להחלמה" בהנחיית ד"ר איזיק קוין ,מנהל המערך
האונקולוגי במרכז הרפואי העמק.
• "חשיבות הפעילות הגופנית כצעד לאיכות חיים" בהנחיית עינת אזולאי ,פיזיותרפיסטית
מהמרכז הרפואי העמק.
• "שימוש נבון ברפואה אינטגרטיבית" בהנחיית ד"ר אורית גרסל ,מטפלת ברפואה משלימה.
• "אינטימיות ומיניות" בהנחיית ברוריה מנור ,אחות קשר בי"ח  -קהילה במרכז
הרפואי העמק.

טיולים

פעמיים-שלוש בשנה יוצאים חברי המרכז
בליווי בני משפחותיהם לטיולים ברחבי הארץ.
בחודש מאי נערך טיול לאזור תל אביב :נערך
סיור בנווה צדק ששילב בתוכו סיפורים על ומאת
אנשי התקופה ,במקומות בהם חיו יצרו ופעלו.
לאחר מכן נערך סיור ב"מתחם התחנה" שם
שוחזרה תחנת הרכבת הראשונה .בסיום ביקרו
המשתתפים בנמל תל אביב.

בית אידי  -מעגן ,באר-שבע

מרכז הפועל בשיתוף אוניברסיטת באר-שבע והאגודה
למלחמה בסרטן.
האגודה ,שסייעה בהקמת המרכז וציודו ,מממנת
נסיעות חולים ומחלימים לפעילויות השונות מערד
ובאר שבע ,ומסייעת בהפעלת המרכז.
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קבוצות תמיכה

במרכז מתקיימות קבוצת תמיכה לחולים ובני/בנות
זוגם ,קבוצת תמיכה לחולים המתמודדים עם מחלה
כרונית ,וקבוצת תמיכה לחולים חדשים ובני זוגם
בשנה הראשונה לאבחון המחלה.

פעילויות גוף-נפש
במרכז התמיכה מגוון פעילויות גוף-נפש שונות ,כגון
דימיון מודרך ,יוגה ,צ'י קונג ,טאי צ'י ,פלדנקרייז,
מדיטציה (ויפסנה) ,התעמלות בונה עצם וריקודי בטן.

סדנאות

במרכז מתקיימות מגוון סדנאות ,כגון :כתיבה יוצרת,
פסיכודרמה ,דימיון מודרך ,שיפור יכולות המוח (על פי
שיטת פוירשטיין) וכן קבוצת בבליותראפיה המופעלת
במימון האגודה למלחמה בסרטן.

חוגים

במרכז מתקיימים חוגים אמנותיים שונים ,כגון :מוסיקה,
ציור ,מחשבים ,אנגלית מדוברת ,קרמיקה ,יצירה
וסדנת טיסה (אווירונאוטיקה).

פעילויות נוספות במרכז לרווחת החולים
והמחלימים
במסגרת פרויקט "להיראות טוב  -להרגיש טוב
יותר" של האגודה למלחמה בסרטן:
• מתנדבת במרכז הקוסמטיקאית טלי אסייג המגיעה
לפי הצורך ,במטרה לשקם ולסייע בשיפור המראה
החיצוני לרווחת חולי הסרטן .הקוסמטיקאית מעניקה
שעה של פינוק וטיפוח הגוף והפנים ,בשימוש עם
חומרים טבעיים ובפיקוח האגודה למלחמה בסרטן.
• בנוסף ,במרכז מתאפשרת התאמת פאות (בהשאלה
וללא תשלום) ,טיפול בשיער שנשר ,תספורת וטיפול
בשיער שמתחיל לצמוח ועוד  -על ידי הספרים
מתנדבי האגודה  -אסי בדלי ואווה אביב.
פעילות לילדים בדואים מתבצעת במרכז אחת
לשבוע עבור ילדים חולים בגילאי א'-ו' ,אחים של
חולים ובנים של חולים ,על ידי מתנדבים ממסגרות
שונות .הילדים נהנים מפעילות ספורט ,משחקים,
אמנות ,מחשבים ועוד.

