טיפול ביתי תומך (הוספיס בית)
שירות טיפול ביתי תומך (הוספיס-בית) הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת  1989כשירות הפליאטיבי
הביתי הראשון בישראל .מטרתו להעניק מענה מיטבי ולאפשר איכות חיים טובה ככל הניתן לחולים שמחלתם
נמצאת בשלב מתקדם ומעוניינים להישאר בבתיהם ,יחד עם משפחתם וסביבתם התומכת .האגודה למלחמה
בסרטן ממשיכה לסייע במימון פעילותם של שירותי הוספיס-בית ברחבי הארץ.
השירות פועל ממשרדי טיפול ביתי פליאטיבי הממוקמים
בהוספיס האשפוזי ב"בית פרידמן" תל השומר ,שהוקם
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן .טיפול ביתי תומך נותן
מענה למטופלים המתגוררים במרכז ,במרחק של עד 30
ק"מ מתל השומר ומתאים גם לחולים המקבלים טיפול
אונקולוגי פעיל ,הסובלים מתסמינים קשים וזקוקים
להקלה על סבלם.
הפנייה לקבלת השירות מבוצעת על ידי רופאים ,אחיות
ועובדים סוציאליים בבתי החולים או בקהילה ,המכירים
את החולה ומשפחתו .הפנייה לקבלת השירות מועברת
בתיאום עם קופת החולים.
את השירות מפעיל צוות רב-תחומי ,המיומן בהתמודדות עם
בעיות מורכבות הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים בה.
צוות טיפול ביתי פליאטיבי כולל אחות אחראית שרי כהן,
מנהל רפואי ד"ר אלכס ולר ,אחיות אונקולוגיות ,רופאים
ועובדות סוציאליות .לצוות האחיות הצטרפה השנה נטלי
איילין ,שסיימה קורס על בסיעוד אונקולוגי ,נטלי דוברת
השפה הרוסית ,עובדה שתסייע בשיפור התקשורת
והטיפול בחולים מחבר העמים הדוברים רוסית בלבד.
בפקולטה לרפואה ע"ש "סאקלר" בתל אביב ,בקורסי
( INPACTתוכנית בינלאומית להכשרה בתחום הפליאטיבי)
של פרופ' פסח שוורצמן מאוני' בן גוריון ובקורסים
הפליאטיביים שמארגנת האגודה למלחמה בסרטן.

צוות טיפול ביתי תומך ממשיך בפעילותו להדרכת אנשי
מקצוע בטיפול הפליאטיבי בכל שלבי ההתמקצעות,
וממשיך להשתתף באופן פעיל בקורסים לאחיות קהילה
העוסקות בטיפול פליאטיבי ובקורס לאחיות פליאטיביות.
כמו כן ,חלק מהצוות מעורב בצוות ההיגוי של המחקר
בנושא "מיניות בקרב חולים הנוטים למות" .האחות
איריס ספיבק משתתפת בקורס היוקרתי של הפקולטה
למדעי בריאות בת"א ,המכשירה אחיות למומחיות
קלינית פליאטיבית.

צוות הוספיס בית סייע בתחילת פברואר בארגון אירוע
מיוחד לציון יום הסרטן הבינלאומי של ה UICC-במהלכו
הוקרן סרט בנושא כאב ,אשר זכה להדים חיוביים ביותר
מהמשתתפים בארץ ומהיוזמים בחו"ל (מידע נוסף בפרק
"כנסים וימי עיון מקצועיים").

מנהלו הרפואי של הוספיס הבית ,ד"ר אלכסנדר ולר,
מעניק הרצאות במסגרות אקדמיות שונות ,בהן מוכשרים
צוותים רפואיים בנושא טיפול תומך .הוא מרצה קבוע
בקורס של הרפואה הפליאטיבית במסגרת לימודי המשך

שנת  2012העניקה לצוות המסור תחושה של פיתוח
וחידושים ,המעניקה כח לצוות המסור להתמודד
עם הקשיים המלווים עשייה מקצועית ואנושית כל
כך מורכבת.
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המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור
מעון קלור הוקם על-ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת
 ,1976בעזרת תרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור ז"ל.
הבית ממוקם בגבעתיים ,צמוד לבית האגודה למלחמה
בסרטן ,בית מטי ,במבנה המוקף גינה מטופחת ומופעל
על-ידי האגודה למלחמה בסרטן .בשנים האחרונות עבר
בניין המעון שיפוץ כללי ,לרווחת המטופלים השוהים בו,
בסיוע קרן קלור בראשות דיים ויויאן דאפילד ,בתו של
צ'ארלס ז"ל .המעון קולט חולי סרטן ,המקבלים טיפולים
במכונים האונקולוגיים של בתי החולים הגדולים באזור המרכז.
החולים מוסעים מדי יום לאחד מארבעת המרכזים הרפואיים
באזור המרכז (סוראסקי ,שיבא ,אסותא ודוידוף) ,מלווים
במתנדבים .החולים מקבלים את הטיפול האונקולוגי
וחוזרים למעון ,לטיפול סיעודי אונקולוגי מקצועי ומסור
ולפעילויות פנאי מגוונות.
הצוות המטפל במעון קלור ,בהנהלת רומא לוריא ,בעל
ניסיון בטיפול תומך ויכולת לסייע במגוון רחב של בעיות
בתחום הסיעודי-אונקולוגי .האחיות מקיימות קשר רצוף
במהלך השנה מתקיימים במעון קלור פעילויות רבות המסייעים לחולים ולבני
משפחותיהם במהלך שהייתם במעון ,כך למשל נערכו סדנת עיצוב חווייתית
שהתקיימה בהתנדבות מטעם בית-ספר "הגילדה" וסדנת אומנות.
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עם הרופאים המטפלים במכונים האונקולוגיים ובקהילה,
ומטפלות בכל התופעות הנגרמות עקב הטיפולים.

פעילויות לרגל חגי ישראל
כמדי שנה דואג צוות המעון להעניק אווירת חג למטופלים
השוהים במעון בסמוך למועדי ישראל ,כך למשל הוקמה
סוכה בחג הסוכות ,בחנוכה הודלק נר ראשון באווירה
חגיגית ובט''ו בשבט חולקו פירות למטופלים.
לרגל חג הפורים הופיעו בפני המטופלים ילדי כתה ד'2
מביה''ס עמית ממודיעין במופע חגיגי ומרגש .הופיעו
בהתנדבות גם רקדנים בגילאי  6-13בריקודים סלוניים
מביה''ס לריקוד "דאנס קונטיננטל" (.)Dance Continental

ימי עיון וכנסים מקצועיים
הכנס השנתי של האגודה לזכויות החולה 2011
בסוף נובמבר  2011נערך בכפר המכביה ברמת גן
הכנס השנתי של האגודה לזכויות החולה .הכנס נפתח
בברכתם של ח"כ הרב יעקב ליצמן סגן שר הבריאות,
פרופ' רוני גמזו מנכ"ל משרד הבריאות ושמוליק בן
יעקב ,יו"ר האגודה לזכויות החולה .בכנס ,אותו הנחה
פרופ' מרדכי שני ,נערך דיון בנושא שירותי משרד
הבריאות ופעילותו והתקיים פאנל בנושא "המשולש
האנושי במערכת הבריאות  -הקופות ,הרגולטור וארגוני
החולים" בהשתתפות מירי זיו מנכ"ל האגודה.
הכנס השנתי של החברה לרפואה פליאטיבית
תחת הכותרת "טיפול פליאטיבי מקצועי-זכותו
של כל העם"
בסוף נובמבר  2011התקיים הכנס השנתי של החברה
לרפואה פליאטיבית במלון דן פנורמה בתל אביב .את
הכנס פתחו בדברי ברכה ד"ר מיכאלה ברקוביץ ,יו"ר
החברה לרפואה פליאטיבית ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה.
לאחר מכן התקיימה הרצאה בנושא "הארכת חיים או
איכות חיים" ונערך פאנל בנושא "טיפול פליאטיבי זכותו
של כל אדם" בהשתתפות ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג,
פרופ' יוסף מקורי ,דיקאן הפקולטה לרפואה באוני'
ת"א ,ד"ר צאקי זיו נר יו"ר איגוד רופאי המדינה ,ומירי זיו
מנכ"ל האגודה .במהלך הכנס התקיימו  6מושבים שונים
שעסקו במגוון נושאים הקשורים ברפואה פליאטיבית,
כגון :קנביס רפואי  -יעילות ,בטיחות ושימוש בישראל,
אי ספיקת לב סופנית ,תזונה ,סדציה ,שליטה בכאב,
טיפול תומך בבית ועוד.
יום עיון בין תחומי בנושא "טיפולי סרטן ופוריות  -מה
הקשר ,מה ניתן לעשות?"
בסוף דצמבר  2011התקיים במרכז הרפואי הדסה עין
כרם יום עיון בין תחומי בנושא הקשר בין טיפולי סרטן
לבין פוריות .היום נפתח בדברי ברכה של מנכ"ל המרכז
הרפואי הדסה ,פרופ' אהוד קוקיה ,מנהל חטיבת
נשים ויולדות בהדסה פרופ' נרי לאופר ויועצת המיניות

של האגודה ,לנה קורץ .לאחר מכן התקיימו הרצאות
בנושא בעיות פריון בלוקמיה ,פוריות נשים צעירות לאחר
טיפול בסרטן שד ,השתלות מוח עצם ופוריות ושימור
פוריות בילדות.
הכינוס השנתי של האיגוד לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה ()ISCORT-11
בתחילת ינואר  2012נערך באילת הכנס השנתי ה11-
של האיגוד לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה .בכנס,
בהשתתפות אונקולוגים ,מומחים ומתמחים ,הוצגו 18
עבודות שנבחרו על ידי הועדה המדעית ,כמה מהן מומנו
על ידי האגודה למלחמה בסרטן ,והתקיימו הרצאות
בנושאים טכנולוגיים ותרופתיים חדשים ושל מומחים ידועי
שם מחו"ל .בין המרצים מחו"ל היה קרי אדאמס ,מנכ"ל
ארגון הסרטן הבינלאומי (ה )UICC-שהרצה על "המאבק
הגלובלי נגד סרטן" .בכנס חולקו פרסים מטעם האגודה
למלחמה בסרטן למתמחים מצטיינים .פרופ' אליעזר
רובינזון ,יו"ר האגודה ,קיבל מטעם האיגוד אות הוקרה
על תרומתו ארוכת טווח לשירות אונקולוגי בישראל ,ועל
פעילותו הציבורית לקידום המאבק בסרטן.

פרופ' אליעזר רובינזון מקבל תעודת
הוקרה של האיגוד לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה על פעילותו לקידום
האונקולוגיה בישראל.

פרס מתמחה מצטיין מטעם האגודה למלחמה בסרטן הוענק
לשתי מתמחות באונקולוגיה :ד"ר איילת שי ,מומחית ברפואה
פנימית ,מתמחה באונקולוגיה במכון אונקולוגי בלין ,חיפה וד"ר עינב
גל-ים מתמחה באונקולוגיה במערך האונקולוגי בשיבא

כינוס בנושא "טיפול בכאב אונקולוגי בישראל" לרגל
יום הסרטן הבינלאומי שקיים הUICC-
בתחילת פברואר  ,2012לרגל ציון יום הסרטן הבינלאומי
של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה )UICC-קיימה האגודה
כינוס מקצועי בנושא" :טיפול בכאב אונקולוגי" .במהלך
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הכינוס נערכו דיונים והוקרנו קטעים מהסרט "Life before
 ,"deathהמתעד מסע ל 11-ארצות ואת המגמות הגלובליות
בנושא התמודדות עם כאב אונקולוגי בעולם .בכנס נדונו
נושאים רבים ,כגון :מתן טיפול תרופתי משכך כאבים
לחולה סרטן ,חלקה של האחות בטיפול בכאב לעומת
הרופא ,תרומת ליווי רוחני לטיפול בכאב בישראל ,תרומת
מתנדבים בהקשר של שיכוך כאב אצל חולי סרטן ועוד.
הכינוס אורגן על ידי ד"ר אלכס וולר ,מנהלו הרפואי של
שירות טיפול ביתי תומך באגודה ומרפאת כאב אונקולוגי
במרכז הרפואי שיבא ,וליויה כסלו ,האחות הראשית
באגודה .בכינוס נכחו כ 70-אנשי מקצוע בכירים מתחומי
הרפואה ,הסיעוד ,העבודה הסוציאלית ,הפיזיותרפיה
ומתנדבים .הכינוס נחתם בתרגילי נשימה שהנחתה
איריס ספיבק ,אחות אונקולוגית מהוספיס הבית של
האגודה (מידע נוסף על פעילות הוספיס-הבית בפרק
"טיפול ביתי תומך").

הכנס הדו-שנתי של החברה הישראלית לכירורגיה
אונקולוגית
בסוף פברואר  2012התקיים הכנס הדו-שנתי של החברה
הישראלית לכירורגיה אונקולוגית במלון דן קיסריה .הנושא
המרכזי היה מחלה שאתית מתקדמת ובמסגרת זו נדונו
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מגוון נושאים ,כגון :ממאירות בחלל הצפק ,אונקולוגיה
בגיל מבוגר ,טיפול עדכני במלנומה ועוד .את הכנס פתחו
בדברי ברכה מנכ"ל האגודה ,מירי זיו ,יו"ר איגוד הכירורגים
בישראל ,פרופ' ריקרדו אלפיסי ,ופרופ' אברהם
צ'רניאק ,יו"ר הכנס ויו"ר החברה לכירורגיה אונקולוגית.
לכנס הגיעו אורחים מחו"ל ,ביניהם פרופ' צ'ארלס מ.
באלטש ( )Charles M. Balchמארה"ב  -מומחה עולמי
בטיפול במלנומה וסרטן השד ,סגן מנהל מכון ג'ון הופקינס
למחקרים קליניים ,שהגיע במימון האגודה למלחמה
בסרטן .במסגרת הכנס התקיים גם יום עיון של החברה
הישראלית למחלות שד בהשתתפות ובברכת מירי
זיו ,מנכ"ל האגודה (מידע נוסף תחת "מפגשי החברה
הישראלית למחלות שד").
ועידת הצפון השנייה לעדכון ולטיפול במחלת הסרטן
בסוף פברואר  2012נערכה במרכז הקונגרסים בחיפה
ועידת הצפון לעדכון ולטיפול במחלת הסרטן .הועידה,
המתקיימת זו השנה השנייה ביוזמת פרופ' אברהם
קוטן ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם,
חולקה לשלושה מושבים במהלכם ניתנו מגוון הרצאות
שעסקו בחידושים שונים ,כגון :טיפול בהתאמה אישית
של סרטן המעי הגס ,החידושים בסל הבריאות ,חידושים
בתחום הטיפול בקרינה ,עדכונים בטיפול בסרטן השד,
חידושים ואפשרויות שחזורי שד ,חידושים בטיפול במלנומה,
חידושים בטיפול בסרטן כבד גרורתי ועוד.
הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים ()ISPHO
באמצע מרץ  2012התקיים בים המלח במשך יומיים
הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה
ילדים ,הנערך מדי שנה בתמיכת האגודה למלחמה
בסרטן ,המסייעת גם במימון השתתפות המתמחים.
בכינוס ,בו ייצגה וברכה מטעם האגודה מנהלת מח'
שיקום ורווחה עו"ס אורית שפירא ,נערכו הרצאות
מגוונות בתחום אונקולוגית והמטולוגית ילדים ,השתלת
מוח עצם וטיפול תומך ,וכן שתי הרצאות אורח מחו"ל:
האחת בנושא המטולוגיה על ידי ד"ר ו .קונטי ראו
מארה"ב והשנייה בנושא הפטובלסטומה על ידי ד"ר
פנלופה ברוק מבריטניה .בכינוס הוענקו שלושה פרסי
מתמחים מצטיינים מטעם האגודה למלחמה בסרטן
(מידע נוסף בפרק "הדרכה מקצועית").

הכינוס הראשון לרופאי משפחה ואונקולוגים באזור
הצפון
בסוף מרץ  2012נערך בנצרת הכינוס הראשון לרופאי
משפחה ואונקולוגים באזור הצפון תחת הכותרת "הטיפול
המשותף בחולה הסרטן בישראל" .הכינוס נערך בארגונם
של פרופ' שלמה וינקר יו"ר איגוד רופאי המשפחה ,פרופ'
ג'מאל זידאן מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי זיו
בצפת וד"ר עבד אגבריה מהמכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם בחיפה .בכינוס ,שהתקיים בשיתוף האיגוד
האונקולוגי ואיגוד רופאי המשפחה ,השתתפו כ120-
רופאים .הכינוס המשותף נערך לראשונה במטרה ליצור
קשר ישיר בין רופאי המשפחה לבין האונקולוגים ונכללו
בו מגוון נושאים ,כגון :תסמונות גנטיות בסרטן המעי
הגס ,טיפול בכאב ,טיפול בחולה סופני ,חידושים בטיפול
בסרטן הריאה ,טרומבוזיס וסרטן ,גידולים נוירואנדוקרינים,
יחידות להמשך טיפול ,מחקרים אונקולוגים בקהילה ועוד.
בפתיחת הכנס ברך פאתן גטאס ,מנהל פעילות האגודה
במגזר הערבי.
כנס הסדנאות השנתי התשיעי למניעת סרטן לזכרה
של ד"ר אריקה הראל ז"ל
באמצע מאי  2012נערך כנס הסדנאות השנתי למניעת
סרטן בהיכל התרבות בנס ציונה .הכנס נערך מדי שנה
מטעם איגוד רופאי המשפחה בישראל והמחלקה לרפואת
משפחה באוניברסיטת תל אביב בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן .השנה עסק הכנס ב"שיקום ומעקב של החולה
המחלים מסרטן  -היבטים גופניים ונפשיים" ונערכו בו
שתי סדנאות" :מה קורה לחולה המחלימה גופנית מסרטן
השד?" ו"המחלימים ממחלת הסרטן  -האם הם סובלים
מהפרעת דחק פוסט-טראומטית?" את באי הכנס ברכה
בשם האגודה למלחמה בסרטן עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מח' שיקום ורווחה באגודה.
יום העיון השנתי של העמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי בישראל
בתחילת יוני  2012התקיים יום העיון השנתי של העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל ב"אווניו" ,מתחם שדה
התעופה .יום העיון חולק ל 6-מושבים ,שעסקו במגוון
תחומים שונים הקשורים בסיעוד אונקולוגי ,כגון:בטיחות
בטיפולים כימותרפיים ,ייעוץ מיני לחולים אונקולוגיים,
השתלת מוח עצם מדם טבורי ,סוגיות אתיות ,סיעוד

אונקולוגי בילדים ועוד .בפתיחת יום העיון חולקו שני
פרסי מצויינות מטעם האגודה למלחמה בסרטן על-ידי
ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה :פרס אחד
על פיתוח שירות הוענק לנעמי שושני סגנית אחות
אחראית אשפוז יום אונקולוגי במרכז הרפואי הדסה
כרם ,ופרס נוסף על מחקר בסיעוד אונקולוגי הוענק לטל
גרנות מהיחידה לאונקולוגיה של השד במרכז דוידוף,
מרכז רפואי רבין .את באי הכנס ברכה בשם האגודה
למלחמה בסרטן עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח'
שיקום ורווחה באגודה.
הכנס הישראלי הראשון על "טבק או בריאות" באוניברסיטת
תל אביב בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
בתחילת יוני  2012נערך באוניברסיטת תל אביב הכנס
הישראלי הראשון על "טבק או בריאות" באדיבות תרומה
שהתקבלה מהקרן לזכרה של ליליאן ירוס (Mrs. Lillian
 .)Yarosיו"ר הקרן ג'יימס קריסטל ( )James Chrystalכיבד
את האירוע בנוכחותו .הכנס התמקד בנושא "הגלובליזציה
של הטבק והשפעותיו על הבריאות והכלכלה במאה ה:21-
השלכות על ישראל" .יוזמת הכנס ,ד"ר לאה רוזן מרצה
בכירה מהחוג לקידום בריאות באוני' תל אביב ,פתחה את
הכנס בדברי ברכה ,יחד עם פרופ' דני כהן ראש ביה"ס
לבריאות הציבור באוני' תל אביב ומנכ"ל האגודה ,מירי
זיו .פרופ' רוני גמזו ,מנכ"ל משרד הבריאות הרצה על
התקדמות ואתגרים ביישום התוכנית הלאומית לפיקוח
על הטבק של משרד הבריאות ,פרופ' גרגורי קונולי
מנהל המרכז לפיקוח על הטבק בבית הספר לבריאות
הציבור באוניברסיטת הרווארד ,הרצה על הגלובליזציה

בתמונה מימין :מירי זיו ,פרופ' גרגורי קונולי וד"ר לאה רוזן
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של הטבק וסקר בקצרה את סוגיית הפיקוח על הטבק.
בהמשך התקיימו שני פאנלים :בנושא "אוויר נקי" בהנחיית
יו"ר האגודה ,פרופ' אליעזר רובינזון ובהשתתפות עו"ד
עמוס האוזנר ,יו"ר המועצה למניעת עישון ויועץ האגודה
למלחמה בסרטן ,ופאנל נוסף בנושא השלכות כלכליות של
שימוש הטבק בארץ ומדיניות מיסוי הטבק .בכנס הוענקו
תעודות הוקרה לפרופ' גרגורי קונולי ולעו"ד עמוס האוזנר
על-ידי אוניברסיטת תל אביב ,משרד הבריאות והאגודה
למלחמה בסרטן.

•

•

•
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מפגשי החברה הישראלית למחלות שד

באמצע נובמבר  2011התקיים מפגש החורף של
החברה בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים בראשותה של ד"ר תניר אלוויס .המפגש
הוקדש לנושא "נשים צעירות בסיכון מוגבר :דילמות
במניעה ,מעקב וטיפול" והונחה על ידי ד"ר דפנה
ברסוק .במהלך המפגש התקיימו הרצאות בתחום,
כגון בירור גנטי של סרטן שד בנשים צעירות ,היבטים
ייחודיים בטיפול בסרטן שד בצעירות ,היבטים רדיולוגיים
במעקב בצעירות בסיכון מוגבר ומעקב אחרי כריתת
שדיים מפחיתת סיכון ,ומשמעויות של הקדמת גיל
המעבר וטיפול הורמונלי חליפי בנשים צעירות .לאחר
מכן דווח על כנס  ,ECCOהוצג מקרה ונערך דיון רב
תחומי בהשתתפות המרצים.
בסוף פברואר  2012התקיים מפגש של החברה
במסגרת הכינוס של החברה הישראלית לכירורגיה
אונקולוגית שהתקיימה בקיסריה .המפגש שהתמקד
ב"דילמות בטיפול הניתוחי בסרטן שד שמתקדם מקומית
ובגרורות" נפתח בדברי ברכה של יו"ר החברה ,ד"ר תניר
אלוייס ומנכ"ל האגודה ,מירי זיו .לאחר מכן ,התקיימו
הרצאות שעסקו בתחום ,כגון :אפיונים פתולוגיים של
ממאירות מקומית ומפושטת ,טיפולים בגרורות סרטן
שד שנמצאו בכבד ,כיצד מבשרים בשורות קשות ועוד.
בכנס הרצה ד"ר ריקרדו א .אודיסיו (,)R.A. Audisio
כירורג-אונקולוג מהמרכז הרפואי סנט הלן בבריטניה
בנושא "טיפול בסרטן השד אצל חולות בגיל מבוגר".
באמצע אפריל  2012נערך יום עיון נוסף שהוקדש
לנושא "אספקטים בטיפול המקומי בסרטן השד" .המפגש
נפתח בדברי ברכה של יו"ר החברה ,ד"ר תניר אלוייס.
לאחר מכן התקיימו הרצאות בתחום ,כגון חשיבותה
של הדמיית שד במהלך האבחון והטיפול ,הערכה תוך

•

•

ניתוחית של שולי ניתוח למפקטומי ,מאפייני סרטן שד
בקרב נשים צעירות בצפון הארץ ועוד .בכנס הרצה פרופ'
מייקל באום ,מומחה בעל שם עולמי בטיפול בסרטן השד
מבריטניה על "רדיותרפיה ממוקדת תוך-ניתוחית לסרטן
שד בשלב מוקדם  -שינויי פרדגימות" .לאחר מכן ,עודכנו
המשתתפים בחידושים מכנס  ,EBCCוהוצג מקרה לדיון.
בסוף יולי  2012נערך יום עיון נוסף של החברה שהוקדש
לנושא "חידושים בהדמייה של השד" .ד"ר מירי סקלייר-
לוי סקרה בקצרה את החידושים העיקריים בהדמיה
של השד .לאחר מכן התקיימו הרצאות בתחום ,כגון
הדמיית שד מולקולארית ,הדמיה תפקודית מבוססת
אינפרא-אדום לגילוי מוקדם של סרטן השד ועוד.
לאחר-מכן עדכנה ד"ר נועה אפרת (בן ברוך) את
המשתתפים ביחס לחידושים שהוצגו בכנס .ASCO

מפגשי החברה הישראלית לגינקולוגיה-
אונקולוגית

בסוף נובמבר  2011נערך מפגש החורף של החברה
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
המפגש הוקדש לנושא "הטיפול בסרטן צוואר הרחם,
מה חדש?" אותו ריכז ד"ר אילן ברוכים .במפגש הוצג
מקרה לדיון ודנו בנושאים כגון טיפול בסרטן צוואר
הרחם בשלב מתקדם ובהישנות המחלה ,טיפול
קרינתי ,טיפול משמר פריון ,הדמיה ועוד.
באמצע פברואר  2012נערך מפגש נוסף של החברה
שעסק ב"טיפול תומך בחולות עם ממאירויות גינקולוגיות"
בריכוזה של ד"ר אורה רוזנגרטן .במפגש הוצג מקרה
לדיון ונדונו נושאים כגון סרטן ומיניות ,טיפול הורמונאלי
חליפי לחולות סרטן ,רפואה משלימה לחולות סרטן
שחלה ,גינקואונקולוגיה בגיל השלישי ועוד.

מפגש החוג האורו-אונקולוגי

באמצע יולי  2012נערך מפגש של החוג האורו-אונקולוגי
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
שהתמקד בנושא "דילמות טיפוליות בסרטן כיס השתן",
במהלכו ניתנה הרצאה בנושא "טיפול תוך שלפוחיתי
בשאת לא פולשנית של כיס השתן  -למי? כמה ולמה?"
המפגש חולק לשני דיונים בהשתתפות חברי החוג ,כאשר
הדיון הראשון עסק בדילמות טיפוליות בחולה עם סרטן
לא פולשני של כיס השתן והשני עסק בדילמות טיפוליות
בחולה עם סרטן פולשני של כיס השתן .המפגש התקיים
באדיבות חב' פייזר וסאנופי.

הדרכה מקצועית
עידוד השתתפות מחלקות
אונקולוגיות במחקרים קליניים של
הEORTC-
• לאור העובדה ,שנתונים מדויקים ומסקנות ראויות

•
•
•
•
•

מתקבלים ממחקרים הנעשים בהיקפים גדולים,
האגודה מעודדת השתתפות מרכזים בארץ במחקרים
קליניים בינלאומיים ,הנעשים מטעם ה( EORTC-ארגון
אירופי העוסק במחקר ובטיפול בסרטן).
כזרוע של פרוייקט המחקר ,חלה על המרכזים
המשתתפים במחקרים הקליניים ביקורת ובקרת
איכות ברמה גבוהה .פרופ' אברהם קוטן הינו חבר
ועדת ההיגוי של קבוצת הרדיותרפיה ב.EORTC-
גם השנה ,האגודה ממשיכה לתמוך בהשתתפות
המחלקות האונקולוגיות בקבוצת הרדיותרפיה של
ה ,EROTC-במטרה לעודד את השתתפותם במחקרים
קליניים כלל-אירופיים.
האגודה מעודדת ומסייעת קיומם של פרוטוקולים
ארציים המשולבים בפרוטוקולים בינלאומיים בתחום
הפדיאטריה האונקולוגית (ראה פרק "רישום ומעקב").
האגודה תומכת בהשתתפות תלמידי מחקר ומתמחים
בכינוס השנתי של המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן,
ותומכת בפעילותה של החברה הישראלית לחקר הסרטן.
האגודה מממנת רכישה של ספרות מקצועית וכתבי
עת מדעיים למכונים האונקולוגיים במרכזים הרפואיים
ברחבי הארץ .בזכות פרויקט זה עומד לרשות אנשי
המקצוע המידע החדש והמעודכן ביותר .כמו כן ,עומד
לרשות אנשי המקצוע מרכז המידע של האגודה ,בו ניתן
לערוך חיפוש במאגרי מידע בינלאומיים ממוחשבים.

פרויקט קליני

metastatic triple-negative breast cancer treated by
."platinum-based regimens

מענקים לנסיעות לכנסים
ולהשתלמויות בחו"ל

ד"ר קידר-פרסון אורית ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי
רמב"ם חיפה ,נסיעה לכנס הבינלאומי השנתי ה23-
למחלות דרכי העיכול (23RD Annual International Colorectal
 ) Diseasesשהתקיים בפברואר .2012
גן-נוי שוש ,מח' לחינוך וקידום בריאות ,שירותי בריאות
כללית ,נסיעה לכנס בינלאומי בנושא עישון שהתקיים
בסינגפור במרץ .2012
ד"ר אוספבט אינה ,מכון אונקולוגי יחידה לרדיותרפיה
במרכז הרפואי הדסה עין כרם ,נסיעה לכנס ESTRO
שהתקיים בברצלונה ,ספרד ,במאי .2012
ד"ר בולוס סלימאן ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי הדסה
עין כרם ,נסיעה לקורס בנושא רדיוביולוגיה ותכנון טיפול
קרינתי שהתקיים באיסטנבול ,טורקיה ,ביוני .2012
בלייך יעל ,הוספיס גליל עליון ,נסיעה לכנס השנתי
של האגודה האירופאית לטיפול פליאטיבי שהתקיים
בטרונדהיים נורבגיה ביוני .2012
בסלו רינה ,יחידה לשהתלות מוח עצם מרכז רפואי
שניידר לרפואת ילדים ,נסיעה לכנס בנושא השתלות
מוח עצם שהתקיים בפראג ביוני .2012
ד"ר פיק מרג'ורי ,מח' המטולוגית ,מרכז רפואי הדסה
עין כרם ,נסיעה לכנס בנושא תאי גזע שהתקיים ביוני
 2012ביפן.

האגודה ממשיכה להעניק מענקים לביצוע פרויקט מחקר
בסיסי ,או קליני ,למתמחים באונקולוגיה ,במסגרת המכונים
האונקולוגיים ,כדי לעודד פעילות מחקרית במחלקה.

ד"ר סלע טל ,מח' אונקולוגית מרכז רפואי ע"ש שיבא תל
השומר ,נסיעה לכינוס השנתי של האגודה האמריקאית
לאונקולוגיה קלינית שהתקיים בשיקגו ביוני .2012

מקבלת המלגה לשנה זו היא:
ד"ר רינת ברנשטיין מולכו ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי ,בנושאCorrelation between ERCCI " :

עו"ד האוזנר עמוס ,יו"ר המועצה הישראלית למניעת
עישון ויועץ האגודה למלחמה בסרטן ,נסיעה לוועידה
הלאומית למניעת עישון שהתקיימה בקנזס ארה"ב
באוגוסט .2012

expression and treatment response in women with
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ד"ר רוט עידו ,מח' המטואונקולוגית מרכז רפואי הדסה
עין כרם ירושלים ,נסיעה לכנס בנושא רטינובלסטומה
שהתקיים בסקוטלנד בספטמבר .2012
שושנה נעמי נעה ,מח' המטואונקולוגית מרכז רפואי
הדסה עין כרם ירושלים ,נסיעה לכנס בנושא רטינובלסטומה
שהתקיים בסקוטלנד בספטמבר .2012
אדלר יעל ,מרפאות חוץ בי"ח ע"ש ספרא תל-השומר,
נסיעה לכנס בינלאומי בנושא גסטרואנטרולוגיה ילדים
שיתקיים בטייוואן בנובמבר .2012

•

•

תמיכה בהשתלמויות ארוכות

ד"ר גנזל חזי ,מח' המטולוגית ,מרכז רפואי שערי צדק,
נסיעה להשתלמות ארוכה בניו יורק בנושא לוקמיה חריפה.
ד"ר ויאצ'סלב ברד ,מח' כירורגית ,מרכז רפואי רבין,
נסיעה להשתלמות ארוכה בסיאול בנושא טיפול בסרטן
הושט והקיבה בסיאול.
ד"ר רבינוביץ אלכסנדר ,יח' לגינקולוגיה-אונקולוגית,
מרכז רפואי סורוקה ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
גינקולוגיה אונקולוגי.
ד"ר רבינוביץ ענת ,מח' המטולוגית ,מרכז רפואי סורוקה,
נסיעה להשתלמות ארוכה בקנדה בנושא טרומבוזיס
בחולי סרטן.
ד"ר רוני פירחה דודיוק-גד ,מח' עור ,מרכז רפואי העמק,
נסיעה להשתלמות ארוכה בקנדה בנושא התמחות על
באספקטים מגוונים ברפואת עור עם דגש על תגובות
עוריות לתרופות.
ד"ר שגב יניב ,מח' נשים ויולדות ,מרכז רפואי כרמל,
נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא גינקולוגיה אונקולוגית.

•

•
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הזמנת מרצה אורח

האגודה נענתה לבקשת פרופ' שלמה שניבאום,
מנהל המרכז לבריאות השד במרכז הרפואי ת"א
ע"ש סוראסקי ,לסייע בהזמנת פרופ' טדיאוס ז'אן
פינקובסקי ( )Prof. Tadeusz Jan Pienkowskiמפולין,
לשם מתן אקרדיטציה למרכז השד במרכז הרפואי
ת"א ע"ש סוראסקי .הביקור נערך בינואר .2012
ביוזמת פרופ' יצחק יניב ,מנהל המכון ההמטו-
אונקולוגי ילדים במרכז הרפואי שניידר ,הוזמן פרופ'

•
•

ומולקונדה קונייטרו ()Prof. Vemulkonda Konetrirao
מבטסדה ארה"ב ,להרצות בכנס השנתי של האיגוד
להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים ,שהתקיים במרץ .2012
ביוזמת פרופ' רפאל פיינמסר ,מנהל מח' א.א.ג מרכז
רפואי רבין ,הוזמן ד"ר פיטר לואיס ()Dr. Peter Lohuis
מביה"ח האונקולוגי באמסטרדם אנטוני ון ליוונהוק
( )Antoni Van Leewenhoekלהרצות בכנס בנושא גידולי
עור ממאירים באזור הראש והצוואר ,שהתקיים ביוני .2012
ביוזמת ד"ר נועם ירום ,יו"ר האיגוד לרפואת הפה,
הוזמן פרופ' אלכסנדר ר .קר ()Prof. Alexander R. Kerr
מניו-יורק להרצות בכנס בנושא "הגישה המשולבת
לאונקולוגיה אורלית  -הדרך להצלחה" ,שהתקיים
באוקטובר .2012

תמיכה בכנסים מקצועיים

לבקשת פרופ' ג'מאל זידאן ,מנהל המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי זיו בצפת ,ניתנה תמיכה בכנס הבינלאומי
טיפול מולקולארי מכוון ()Molecular Targeting Therapy
שהתקיים במאי  2012בקיבוץ הגושרים.
לבקשת פרופ' אורי ניר מאוניברסיטת בר אילן ,ניתנה
תמיכה בכנס השנתי של החברה הישראלית לחקר הסרטן
שהתקיים במאי .2012

מלגות קיץ
האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים .מקבלי המלגות
לשנה זו הם:
• אברמוביץ אלון ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם.
• אבן דר רזי ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז הרפואי
רמב"ם.
• ג'סל שלומית ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.
• הלר אייל ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז הרפואי
ע"ש שיבא בתל השומר.
• חורי סעדית ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי הדסה עין כרם.
• ליגומסקי חגי ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי ע"ש שיבא תל השומר.
• קראודהמר מרק ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי סורוקה.

מלגות קיץ  -גרונינגן הולנד
ארגון הבריאות העולמי ה ,WHO-מארגן זו השנה ה16-
בחסות ארגון הסרטן הבינלאומי ה ,UICC -קורס בינלאומי
לסטודנטים לרפואה בתחום האונקולוגיה .הקורס מתקיים
באוניברסיטת חרונינגן בהולנד ולחילופין בוינה אוסטריה,
ונמשך שבועיים .בקורס נלמדים נושאים הקשורים ללימודי
האונקולוגיה ,תוך שימת דגש על עקרונות המניעה ,האבחון
המוקדם והטיפול הפליאטיבי .האגודה מייחסת חשיבות
רבה למעורבות הרופאים בתחומים אלה ,ולכן הוחלט
להעניק גם השנה ארבע מילגות לסטודנטים לרפואה,
במוסדות ההשכלה בארץ ,כדי שיוכלו להשתתף בקורס זה.
השנה זכו במילגות:
• אבדלדגני אבדלחלים מביה"ס לרפואה באוניברסיטת
בר אילן/מכללת צפת
• אוסטפנקו איבן מביה"ס לרפואה באוניברסיטת בן גוריון
בבאר-שבע
• היג'ב אדם מביה"ס לרפואה בטכניון בחיפה
• ישראלי נטע מביה"ס לרפואה באוניברסיטת בר אילן/
מכללת צפת

פרסים
האגודה למלחמה בסרטן העניקה גם השנה פרסים
שנתיים לרופאים/ות ולאחים/ות המטפלים בחולי סרטן
תוך גילוי מקצועיות והצטיינות ביחסי אנוש .בחירת הזוכים

נעשית על ידי האיגודים המקצועיים הרלוונטיים ,והפרס
מוענק בכינוס השנתי של האיגוד .להלן שמות הזוכים
בפרסי האגודה לשנת :2012
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה
()ISCORT
פרסי מתמחים מצטיינים הוענקו ל-
• ד"ר איילת שי ,מומחית ברפואה פנימית ,מתמחה
באונקולוגיה במכון אונקולוגי בלין.
• ד"ר עינב גל-ים ,מתמחה באונקולוגיה במערך האונקולוגי
בשיבא.
עמותת קידום הסיעוד האונקולוגי בישראל:
• פרס לפיתוח השירות ,הוענק לנעמי שושני סגנית אחות
אחראית אשפוז יום אונקולוגי במרכז הרפואי הדסה כרם.
• פרס לקידום הסיעוד באמצעות מחקר בסיעוד אונקולוגי,
הוענק לטל גרנות מהיחידה לאונקולוגיה של השד במרכז
דוידוף ,מרכז רפואי רבין.
האיגוד הישראלי להמטואונקולוגיה ילדים
• שלושה פרסי מתמחים מצטיינים הוענקו לד"ר נטע נבו,
ד"ר טל בן-עמי וד"ר אודי אבן אור.
מידע נוסף על כנסים אלו ועוד בפרק "ימי עיון וכנסים
מקצועיים".
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כינוסים בינלאומיים
הכנס הראשון המשותף הבינלאומי
ישראל-צרפת בנושא תאי B
ונוגדנים טיפוליים
באמצע אוקטובר  2011נערך הכינוס הבינלאומי
הראשון ישראל-צרפת בנושא תאי  Bונוגדנים טיפוליים
באוניברסיטה העברית בירושלים .מטרת הכנס ,שנערך
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן ,היתה להביא לדיונים
משותפים בתחום בין מומחים מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,לבין מומחים מאוניברסיטת פריז וליצור שיתופי
פעולה בין החוקרים .במהלך הכינוס נדונו נושאים כגון
ההיסטוריה של תאי  ,Bכיצד נוצרים נוגדנים טיפוליים
ותפקודם בסביבות שונות ועוד.

היום הבינלאומי לציון הטיפול
הפליאטיבי
בסוף אוקטובר  2011התקיים בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,מפגש "היום הבינלאומי לציון

הטיפול הפליאטיבי" .המפגש נפתח בדברי ברכה של
ד"ר גילי פלג ,יו"ר עמותת תמיכה  -האגודה הישראלית
לטיפול תומך ומנכ"ל האגודה ,מירי זיו .לאחר מכן הרצה
ד"ר אמיר פרי על ניהול סיכונים בטיפול בחולה סופני וד"ר
פלג הנחתה דיון בליווי סרטון על סיוע רפואי הניתן לחולי
סרטן סופניים המבקשים לסיים את חייהם.

כנס בינלאומי בבלינסון בנושא
זיהומים ,דלקות וממאירות בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן
באמצע מרץ  2012נערך במכון הגסטרו של המרכז
הרפואי רבין ,כנס שעסק בתפיסה החדשה לפיה ישנו
קשר בין זיהומים ודלקות לבין מחלת הסרטן .הכנס נערך
ביוזמת פרופ' ירון ניב ,פרופ' ג'רלד פרייזר וד"ר זהר לוי
ובחסות הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א ,שירותי
בריאות כללית והאגודה למלחמה בסרטן .את הכנס פתחו
בדברי ברכה פרופ' זמיר הלפרן נשיא איגוד הגסטרו

מפגש פסגה של מנהיגים בתחום המאבק בסרטן נערך באירלנד
באמצע נובמבר  2011נערך מפגש פסגה של מנהיגים
מ 60-מדינות בתחום המאבק בסרטן ,כדי לדון בצעדים
הנוספים הנדרשים ,לאחר קיום הישיבה החשובה
ביחס ל NCD's -באו"ם ,במהלכה נקבעו לראשונה
יעדים בתחום מניעה ובקרה של מחלות לא מדבקות
( )NCD'sובכללן סרטן.
בהצהרה שהתקבלה באו"ם התחייבו ראשי המדינות
לנקוט בפעילות שנועדה להפחית את המעמסה
הבינלאומית של מחלות הסרטן ומחלות לא מדבקות
אחרות ,כגון :הפחתת חשיפה לגורמי סיכון לסרטן ,יישום
הצעדים הכלולים באמנת המסגרת העולמית למאבק
בעישון ,קידום נגישות לחיסונים ,קידום תוכניות סריקה
לגילוי מוקדם ,הגברת הנגישות לתרופות ולטכנולוגיות,
לקדם חינוך לבריאות ועוד.
היעד שנקבע הוא הפחתת שיעורי התמותה ,כתוצאה
מ NCD's-ב 25%-עד  .2025במפגש השתתפה וייצגה
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חלק מהמשתתפים במפגש הפסגה של מנהיגים בתחום המאבק
בסרטן ,שהתקיים בדאבלין ,אירלנד (מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן ,רביעית משמאל ,על גרם המדרגות)

את ישראל ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
שהינה גם חברת הוועד המנהל של ארגון הסרטן
הבינלאומי (ה.)UICC -

הישראלי ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,פרופ' יוסי מקורי
דיקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת ת"א ,וד"ר ערן
הלפרין מנהל המרכז הרפואי רבין .לאחר מכן ,התקיימו
שני מושבים :הראשון עסק בקשר של זיהומים כרוניים
לגידולי מערכת העיכול והשני עסק בקשר של זיהומי
מערכת העיכול לסרטן המעי הגס והחלחולת .בכנס
נטלו חלק גם אורחים מחו"ל שהגיעו בתמיכת האגודה
למלחמה בסרטן :פרופ' סמואל הו מאוניברסיטת
קליפורניה ( ,)UCSDפרופ' סטיב איצקוביץ מניו-יורק
וד"ר כריסטוף גאש מאוסטריה.

•

מנכ"ל ארגון הסרטן הבינלאומי
ביקר בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים
בינואר  2012ביקר בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,מנכ"ל ארגון הסרטן הבינלאומי
(ה )UICC-קרי אדאמס ( .)Cary Adamsבמסגרת הביקור
הציגה בפניו מנכ"ל האגודה ,מירי זיו ,את פעילותה
הענפה של האגודה במאבק בסרטן בישראל .קרי
אדאמס הרצה בטקס הפתיחה של האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה (.)ISCORT-11

מנכ"ל האגודה השתתפה בדיון
עם ראשי המערכת האונקולוגית
באמריקה הלטינית בנושא
"המאבק בסרטן :מבט עולמי"
פרופ' אדוארדו קאזאפ נשיא ארגון הסרטן הבינלאומי
(ה )UICC -ניצל את קיומה של ישיבת הועד המנהל
של ה UICC-לעריכת מפגש עם ראשי מוסדות הסרטן
הלאומיים במדינות אמריקה הלטינית והקריביים
( ,)SLACOMבהשתתפות מומחים בנושא סרטן ומניעת
סרטן מארצות אמריקה הלטינית .במפגש השתתפו
חברי הועד המנהל של ארגון הסרטן הבינלאומי ,וביניהם
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,שדיברה על "תפקיד ארגון לא
ממשלתי במניעה ,אבחון מוקדם ובדיקות סריקה".
מטרת המפגש היתה שיתוף דעות ורעיונות בנושא
מניעת ובקרת סרטן וכן יישום תוכניות ושיפור תוכניות
קיימות בארגנטינה ובסביבותיה.

מירי בשולחן עגול באמריקה הלטינית

•

מירי עם נשיא ארגון ה UICC-בבית מטי ,ינואר 2012

באמצע חודש מאי  2012ביקרו במשרדי האגודה
למלחמה בסרטן בישראל מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן בפינלנד סקרי קרג'אלנן ()Sakari Karjalainen
ורעייתו.

הכינוס הבינלאומי ה 40-של
האיגוד הבינלאומי לאונקולוגיה
וביומרקרים ()ISOBM
באמצע אוקטובר  2012התקיים במרכז הקונגרסים במלון
רמדה בירושלים הכינוס הבינלאומי ה 40-של האיגוד
הבינלאומי לאונקולוגיה וביומרקרים ( )ISOBMבארגונה
וביוזמתה של פרופ' ויויאן ברק מהמרכז הרפואי הדסה
עין כרם .הכינוס התמקד בחידושים בטיפול האונקולוגי,
תוך דגש על סמני הגידול הסרטני .השתתפו בכינוס
עשרות מומחים מהארץ ומהעולם .האגודה למלחמה
בסרטן סייעה במימון הבאת פרופ' ג'וש פידלר ,מומחה
בינלאומי שניהל את מחקר הסרטן במרכז מ.ד .אנדרסון
( )MD Andersonלטיפול בסרטן בארה"ב.
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מחקר
האגודה למלחמה בסרטן מהווה בישראל גורם מרכזי
בתמיכה במחקר מחלות הסרטן ומעניקה מדי שנה עשרות
מענקי מחקר לרופאים במרכזים רפואיים ולחוקרים במכוני
המחקר ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ .מדובר במחקר
בסיסי ,קליני ,אפידימיולוגי ,כמו גם במחקרים העוסקים
בהיבטים פסיכו-סוציאליים של מחלת הסרטן ובדפוסי
ההתמודדות של החולה ומשפחתו .בועדת המחקר,
בראשה עומד פרופ' יוסי ירדן ממכון ויצמן ,יושבים מיטב
החוקרים והקלינאים ממוסדות המחקר והרפואה בארץ.
את ועדת המחקר מרכזת הגב' סברינה קסוטו.

מלגות לחוקרים
קרן למחקר בתחום איכות הסביבה ו/או
אפידמיולוגיה ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל

•

•

•
•

•
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ד"ר רונית אלחסיד ממרכז רפואי סוראסקי ,בנושא
"מאפיינים ותוצאות טיפול בלוקמיה חריפה בילדים
בישראל :השוואה בין אוכלוסיה יהודית ולא יהודית".

תרופות חדשות של מעכבי היסטון דאצטילאז ואציקלוביר
לטיפול בסרטן הקיבה".

•

•
•
•

קרן "בוקסנבאום  -נטע"

פרופ' רבקה דיקשטיין ממכון ויצמן למדע ,בנושא
"הבנת תפקידו של פקטור האלונגציה  DSIFבבקרת
המשוב השלילי במסלול ה."NF-KappaB-

•

קרן ע"ש בועז אדר ז"ל

פרופ' בקה סלומון מאוניברסיטת תל אביב ,בנושא
"פאג'ים פילמנטיים המציגים פפטידים כנגד אנגיוגנזה,
מווסתים את פעילותם של תאי אנדותל ומעכבים
התפתחות גידולים".

מענקי מחקר מצטיינים הוענקו גם ל-

ד"ר מורן בנהר מהטכניון ,בנושא "מעורבות חמצון
שיירי ציסטאין בחלבונים בדלקת ובסרטן הריאה
המושרים על ידי סיליקה ואזבסט".
פרופ' עידית שחר ממכון ויצמן למדע ,בנושא "תפקיד
 CD84ביחסי הגומלין שבין לויקמיה כרונית של תאי
למפה מסוג  )B-CLL( Bלבין סביבתה הקרובה ,ובוויסות
הישרדות תאי ."B-CLL
ד"ר בועז תירוש מהאוניברסיטה העברית בנושא
"אפיון פעילות הורדת יוביקויטין והורדת סומו בתאי
מיאלומה נפוצה"  -מחקר בשיתוף עם חוקר הולנדי
ובמימון ידידי האגודה בהולנד בראשותו של בוב דרייק.
פרופ' אילן בנק מהמרכז הרפואי שיבא ,בנושא "אימונוטרפיה
המאמצת תאי טי גאמה-דלתה לטיפול בגליובלסטומה".

קרן "סמידודה אלכסנדר ז"ל"

ד"ר רינה רוזין-ארבספלד מאוניברסיטת תל אביב
בנושא "זיהוי חלבון ה CPE-כמבקר חדש של מסלול
סיגנל ה Wnt-הסרטני" ,לזכרו של פרופ' נתן טריינין
ז"ל ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן בשנים .1995-1991
ד"ר אילון יבין מהאוניברסיטה העברית בנושא "פפטידים
כמעכבי  HSP90המכוונים למיטוכונדריה" ,לזכרו של
ג'ון פורמן ז"ל ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן בין
השנים .1990-1976

קרן מחקר לזכרה של רואת החשבון רונית
זילברפרב (מר) ז"ל

ד"ר עדה רפאלי מרכז רפואי בילינסון ,בנושא "קדם-

יום המחקר של האגודה למלחמה בסרטן
כ 120-חוקרים ואנשי מדע מובילים בתחום הסרטן
השתתפו ביום המחקר הרביעי של האגודה למלחמה
בסרטן שנערך בספטמבר  2011בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .את היום פתחו בדברי ברכה
פרופ' יוסי ירדן ,יו"ר ועדת המחקר של האגודה ,שיזם
את מסורת יום המחקר ,והגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה,
שנתנה סקירה קצרה על פעילות האגודה למלחמה
בסרטן .הרצאת הפתיחה ניתנה על-ידי פרופ' יוסי שילה
חוקר סרטן בעל שם בינלאומי מהפקולטה לרפואה ע"ש
סאקלר באוניברסיטת תל אביב ,בנושא:

"The ATM-mediated DNA damage response: At the
crossroads of genomic stability, cancer and aging".

מושב הבוקר הונחה על-ידי פרופ' בלה קאופמן ממרכז
רפואי שיבא ,והרצו בו ד"ר אמיר שלומאי ,ד"ר רותם
קרני ,פרופ' דוד ורון ופרופ' עדית בן-ברוך .בהפסקה
הוזמנו המשתתפים לצפות בפוסטרים שהציגו מחקרים
רבים בתחום הסרטן שמומנו בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן .מושב הצהריים הונחה על-ידי פרופ' עופר גפרית,
ממרכז רפואי הדסה עין כרם ,והרצו בו ד"ר אלה עברון,
גב' ליאור בלאו ,ד"ר ארטור מכלנקין וד"ר מיכל הרן.
לאחר מכן נערך שולחן עגול שעסק בנושא:
"The impact of the cancer genome project on medical
 "oncologyבהנחיית פרופ' איתן פרידמן ממרכז רפואי

שיבא ובהשתתפות ד"ר רענן ברגר ,ד"ר אליהו גולומב,
ד"ר ליאור שושן-גוטמן .בסוף היום הוכרז על שלושת
הפוסטרים של ד"ר אבי מיימון מהאוניברסיטה העברית
ירושלים ,ד"ר גד לביא מממרכז הדם בתל השומר וד"ר
כרמית שטראוס מהאוניברסיטה העברית ירושלים
כמצטיינים ,והוענקו להם פרסים כספיים.

הכנס השנתי הרביעי של הארגון
הישראלי לחקר הסרטן ()ISCR
הארגון הישראלי לחקר הסרטן שם לו למטרה לאגד את
חוקרי הסרטן בישראל במוסדות האקדמיים ,בבתי החולים,
במכונים ממשלתיים ובסקטור הפרטי .זאת ,בכדי לקדם
שיתופי פעולה בין חוקרי סרטן בישראל ,כמו גם בינם לבין
עמיתיהם בחו"ל ,וכדי שתתקיים הפריה הדדית ותקודם
המטרה הכוללת :שיפור דרכי המניעה של מחלת הסרטן
והטיפול בה ,על בסיס מחקר הנחשב למדע המתקדם
ביותר בעולם .פעילות הארגון מרגע הקמתו זוכה לחסות
וליווי מתמשכים של האגודה למלחמה בסרטן .בחודש
מאי התקיים באוניברסיטת בר-אילן הכנס השנתי הרביעי
של הארגון בנושא:
The 2012 Cancer Route – From the Bench to the Bedside.
בכנס השתתפו כ 370-חוקרים ורופאים והרצו מדענים
מהשורה הראשונה של חוקרי הסרטן בישראל ובעולם.
גולת הכותרת היתה השתתפותם של שני מדענים מובילים
מחו"ל ,פרופ' מיכאל סטרטון (  )Strattonמבריטניה
ופרופ' ארנולד לווין (  )Levineמארה"ב .בנוסף הוצגו
כ 150-עבודות מחקר במתכונת של פוסטרים.

להלן רשימת מענקי המחקר שהעניקה האגודה בשנת 2012
מוסד וחוקרים

נושא המחקר

באמצעות

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר רובינק תמי
פרופ' קרסיק אברהם
האוניברסיטה העברית
ד"ר יבין אילון
האוניברסיטה העברית
ד"ר תירוש בועז
אוניברסיטת ת"א
ד"ר רוזין-ארבספלד רינה
אוניברסיטת ת"א
ד"ר לוי כרמית

הורמון האינקרטיני גל"פ :1-מעכב שיגשוג
ומבקר מסלולים מטבוליים בתאי סרטן השד

ידידי האגודה פלורידה

פפטידים כמעכבי  HSP90המכוונים
למיטוכונדריה
אפיון פעילות הורדת יוביקויטין והורדת סומו
בתאי מיאלומה נפוצה

עזבון המנוח אלכסנדר
סמידודה לזכרו של ג'ון פרומן
ידידי האגודה למלחמה סרטן
בהולנד
עזבון המנוח אלכסנדר סמידודה
לזכרו של נתן טריינין ז"ל
דוויד בראון ,אגודת הידידים
בפלורידה

אוניברסיטת ת"א
ד"ר רפאלי עדה

זיהוי חלבון ה CPE-כמבקר חדש של מסלול
סיגנל הWNT-
פיענוח תפקיד מיקרו ר.נ.א .בפולשנות
ואדהזיה של מלנומה לקראת יצירת טיפול על
בסיס מיקרו ר.נ.א
קדם-תרופות חדשות של מעכבי היסטון
דאצטילז ואציקלוביר לטיפול בסרטן הקיבה

באמצעות קרן שהוקמה ע"י
משפחתה וחבריה של המנוחה
רואת החשבון רונית זילברפרב
(מר) ז"ל
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מוסד וחוקרים

נושא המחקר

באמצעות

אוניברסיטת ת"א
ד"ר גיל זיו
מכון ויצמן למדע
ד"ר אורן משה
ד"ר אילון יעל
האוניברסיטה העברית
ד"ר רזין אהוד
האוניברסיטה העברית
ד"ר ארואטי בנימין

שפעת מקרופגים על עמידות לכמוטרפיה
בסרטן הלבלב
תפקיד הגן  Lats2בהתמיינות תאי גזע
עובריים וברגישות גידולים לכימותרפיה

ידידי האגודה פלורידה

אפיון תפקידו של  PIAS3כמעכב של TFE3

בקרצינומה של תאים בכליות.
חיידקי אי קולי אנטרופתוגנים מבקרים
פעילות חלבוני  GTPASEקטנים מסוג ,ARF6
על-מנת לפתוח צמתים בין תאיים של תאי
האפיתל והשראת סרטני מעי באדם

אוניברסיטת ת"א
ד"ר ( )M.D.בר יאיר

יצירת מאגר מידע קליני של חולי סרטן ריאה
והערכת קינאז-תלוי ציקלין 6-כביומרקר
פרדיקטיבי לתגובה לכמותרפיה על בסיס
פלטינום

מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר ( )M.D.גורדין אריה
ד"ר ( )M.D.חיים ניסים
פרופ' אבירם מיכאל
ד"ר בן יוסף רחמים

היעילות של מתן אנטי-אוקסידנטיים דרך עור
התוף למניעת נזק שמיעתי של ציספלטין

ליליאן ווויליאם סנדלר,
אגודת הידידים בפלורידה

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר ( )M.D.כהן יורם
פרופ' מאירוב דרור

שימוש בטכנולוגיות רגישות ביותר למציאת
סמנים מותאמים אישית לצורך זיהוי תאי
סרטן ברקמת שחלה מוקפאת המיועדת
לשימור פוריות בחולות סרטן

רודה ודויד צ'ייס ,אגודת הידידים
בפלורידה

אוניברסיטת ת"א
ד"ר בן-ברוך עדית

עיצוב מחדש של תאי גזע מזנכימליים
במיקרוסביבת הגידול :בקרה על ידי הציטוקין
הדלקתי  ,TNFמנגנונים והשלכות תרפויטיות
שיתוף הפעולה בין פוספוליפאז די והחלבון
ניר 2בוויסות גידול תאים והתמרתם
תפקיד מיקרו-רנא בסרטן כבד הנגרם
בהשמנת יתר
אבולוציה קלונלית של תאי  Bבלימפומות
במערכת העיכול ההומנית  -ריצוף רב
תפוקה של הגנים לאימונוגלובולינים וניתוח

מכון ויצמן למדע
פרופ' לב סימה
מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר קנטי חנה
מרכז רפואי שיבא תל השומר
פרופ' ברשק איריס

אוניברסיטת ת"א
ד"ר שלגי רות
מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר ( )M.D.וולף עידו
מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון
ד"ר אביר רונית
פרופ' פיש בנימין
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ידידי האגודה פלורידה

רעילות גונדלית מושרית מכימותרפיה -
מעורבות הפגיעה הוסקולרית
עיכוב מעבר לגרעין של האנזים ERK1/2
המשופעל ע"י קלוטו :מנגנון חדש לעיכוב
שגשוג תאי סרטן הלבלב
גידול בתרבית של זקיקי אדם מבודדים כדרך
להחזרת פוריות בחולות סרטן

ידידי האגודה פלורידה

ננסי ופיטר בראון ,אגודת
הידידים בפלורידה

מוסד וחוקרים

נושא המחקר

באמצעות

מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר גולדברג נחום

מכניזם של התפתחות גידולים סרטניים
ונדידת תאים בכבד לאחר אבלציה מונחית
גלי רדיו ( )RFAבעכברי MDR2 KO
הבנת תפקידו של פקטור האלונגציה DSIF
בבקרת המשוב השלילי במסלול הNF-KAPPAB-
הכרה של תאי סרטן הראות מזדקנים כתוצאה
מכימותרפיה על ידי המערכת האימונית
אימונוטרפיה המאמצת תאי טי גאמה-דלתה
לטיפול בגליובלסטומה
זיהוי מנגנונים האחראים להתפתחות סרטן
השד דרך אפיון גנים המבוקרים על ידי GATA-3
והשלכת הקלינית כמטרות לאבחון וטיפול
זיהוי מוקדם של תאים העמידים לטיפול
כמותרפי בלויקמיה מילואידית חדה .שינויים
בפרופיל המולקולארי והגנטי במהלך חמשת
ימי הטיפול הראשונים כאמצעי לבניית
תוכנית טיפולית מותאמת אישית.

ידידי האגודה פלורידה

מכון ויצמן למדע
פרופ' דיקשטיין רבקה
מכון ויצמן למדע
ד"ר קריז'נובסקי ולרי
מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר ( )M.D.בנק אילן
אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר עפרוני סול
מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר ( )M.D.עופרן ישי

אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר צור עמית
שרותי בריאות כללית חיפה
וגליל מערבי
ד"ר שרויאר נעמי
האוניברסיטה העברית
ד"ר לורברבאום-גלסקי חיה
מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר ( )M.D.ברודוב יפים
ד"ר ( )M.D.קידר זהר
האוניברסיטה העברית
ד"ר הוניגמן אליק
אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר חליחל מחמוד
מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר ( )M.D.לביא דוד

קרן בוקסנבאום-נטע

אגודת הידידים בפלורידה
לכבודה של לורן סטפנק

גישה חדשה לזיהוי של גנים המעורבים
בבקרת מחזור התא וסרטן IN VIVO
השתתפות והעדפות תפקודיות של נשים
עם סרטן שד

ידידי האגודה פלורידה

תרפיה מוכוונת (לרצפטור סי-מאט) לסרטן
הכבד על ידי חלבונים כימריים חדשים מעוררי
מוות אפופטוטי
מערכת הדמייה קרדיאלית משולבת להערכה
של קיום ומשמעות המודינמית של מחלה
קורונרית בחולי לימפומה ע"ש הודגקין אי-
תסמיניים אשר טופלו בעבר בקרינה למיצר

ידידי האגודה פלורידה

פיתוח נשאים נגיפיים רטרו וירליים מתרבים,
ייחודיים לתאי סרטן ,לבלימת התגובה של
תאי סרטן לעקת חוסר חמצן
 HTLV-1חומר טבעי אשר בודד מפיקוס
בינג'מינה ,עם פעילות מבטיחה כנגד
ההשפעות של FB101
חסר בגורם הגידול העצבי "בי די אנ אף"
בדם כסמן להתפתחות נוירופטיה היקפית
תלוית טיפול כימותראפי בחולים עם
ממאירות המטולוגית

ננסי ופיטר בראון ,אגודת
הידידים בפלורידה

אירוע גולף קלאסיק,
אגודת הידידים בפלורידה
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מוסד וחוקרים

נושא המחקר

מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר ( )M.D.רבל-וילק שושנה
ד"ר ( )M.D.תמרי חנה
ד"ר ( )M.D.קנת גילי

השכיחות ,החומרה וגורמי הסיכון להתפתחות
תסמונת פוסט טרומבוטית לאחר השימוש
בצנתר ורידי מרכזי בילדים ומבוגרים צעירים
שהחלימו מסרטן

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר ( )M.D.ראובן כהן צבי
ד"ר פאר דן
אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר בן-ארויה שי

בדיקת השימוש בננו-חלקיקים להחדרת
 SIRNAוכימותרפיה של סקוט ג .קרפנטר
כאמצעי לטיפול בגידולי מח
אנליזה גנומית של מוטנטים המשפיעים על
יציבות כרומוזמים ,ובדיקת השפעתם על
התפתחות מחלת הסרטן
השפעת חלקיקים זעירים שמקורם מיאלומה
על התקדמות המחלה

אוניברסיטת ת"א
ד"ר סולומון בקה

פאג'ים פילמנטיים המציגים פפטידים כנגד
אנגיוגנזה מווסתים את פעילותם של תאי
אנדותל ומעכבים התפתחות גידולים
התרומה של  CD56לאגרסיביות של תאי
סרקומה ע"ש יואינג
חלבון פרדקטיבי חדש בסרטן שד,GRP78 ,
המנבא רווח מטיפול ססטמי

מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר כץ תמר
ד"ר ( )M.D.אביבי עירית
ד"ר אהרון ענת

מרכז שניידר לרפואת ילדים
ד"ר ( )M.D.אש שפרה
מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון
ד"ר ( )M.D.ירושלמי רינת
ד"ר ( )M.D.פיינמסר מאורה
ד"ר גולדצוויג גיל
אוניברסיטת ת"א
ד"ר ( )M.D.אלחסיד רונית
מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר ( )M.D.לבנון קרן
ד"ר לבנון ארז
ד"ר ( )M.D.בוקשטיין פליקס
הטכניון
ד"ר בנהר מורן
אוניברסיטת ת"א
ד"ר ( )M.D.להרויט דרק
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באמצעות

אגודת הידידים בפלורידה
לכבודו של סקוט ג .קרפנטר
ידידי האגודה פלורידה

ידידי האגודה פלורידה

קרן לזכרו של בועז אדר ז"ל

קרן לואיס פופ לייף ,אגודת
הידידים בפלורידה
ארי ריפקין ,אגודת הידידים
בפלורידה

מאפיינים ותוצאות טיפול בלוקמיה חריפה בילדים קרן למחקר בתחום איכות
הסביבה ו/או אפידימיולוגיה ע"ש
בישראל :השוואה הסביבה ו/או אפידימיולוגיה
ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל
ע"ש בין אוכלוסיה יהודית ולא יהודית
ידידי האגודה פלורידה
זיהוי דפוסי שחבור חילופי של רנ"א יחודיים
בסרטן שחלות באמצעות טכנולוגיה
חדשנית של GENOMIC CAPTURING
מעורבות חמצון שיירי ציסטאין בחלבונים
בדלקת ובסרטן הריאה המושרים על ידי
סיליקה ואזבסט
תפקיד היפרכולסטרולמיה בהתפתחות
סרטן השד וגרורותיו

קרנות מיועדות שנתרמו לאגודה
•
•
•
•
•
•
•
•

קרן 'איכפת לי' לזיכרה של אופירה נבון ז"ל ,למימון
כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכו-אונקולוגי.
קרן ע"ש בועז אדר ז"ל הוקמה על ידי שמעון ויעל
אדר ,לזכר בנם בועז ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש חנה אולדק ז"ל ,לרכישת מחשבים לילדים
חולי סרטן ,במסגרת מתן תמיכה של שיעורי העזר.
קרן ע"ש לאה ארבל ז"ל למימון תכניות השתלמות
לעובדים במקצועות פרא-רפואיים המטפלים בחולי סרטן.
קרן ע"ש חיה ונפתלי בלוך ז"ל הוקמה מעזבונה של
המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש בר-למסדורף ,מנוהלת על-ידי מנהלי עזבונו
של דר' בר-למסדורף בשוויץ ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש דינה וזלמן גולדברג ז"ל לעידוד המחקר
לסטודנטים ולרופאים צעירים בתחום האונקולוגיה,
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי רמב"ם.
קרן ע"ש רעיה (רלה) גולמבו ז"ל ,הוקמה מעזבונה של
רעיה (רלה) גולמבו ז"ל לזכר ראובן ומאיר גולמבו ואמם
סוניה גולמבו ,מרים גרשטר והוריה רפאל גרשטר
ורלה (רעיה) גרשטר-גולמבו לבית קפלנוביץ ,סוניה
לב ,בעלה יוסף ,ובנותיהם כסניה ואביגיל אשר ניספו
בשואה ,יוסף גולמבו ודינה קפלנוביץ.

•
• קרן ע"ש רונית גרינפס ז"ל ,לפרוייקטים מיוחדים.
• קרן המטה המשותף לבקרת איכות.
• קרן מכספי עזבון משה וולף ז"ל ,למימון מלגות לחקר
קרן מכספי עזבון שמעון ואירמה גרוס ז"ל ,לחקר הסרטן.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הסרטן.
קרן לצרכי מחקר מחלת הסרטן ורכישת מכשירים
רפואיים ע"ש רבקה דרור ,אסתר וליאון ארדיטי,
מרים ושלמה חסיד.
קרן ע"ש רוני יודסין ז"ל ,הוקמה על-ידי בעלה מאיר
יודסין למתן מלגות מחקר.
קרן מכספי עזבון מינה מרגוט לווה ז"ל ,לתמיכה
בחקר הסרטן.

•
•
•

קרן מכספי עזבון אתל כהן ז"ל ,למימון מלגות לחקר
הסרטן.
קרן מרים ובנימין סטנטון הוקמה על ידי מרים ובנימין
סטנטון מאנגליה ,לתמיכה בחקר הסרטן.
קרן ע"ש לאה ויוסף סלומון ז"ל ,מעזבון יוסף סלומון
ז"ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.
קרן ע"ש שרלוטה קולבר ז"ל ,הוקמה מעזבונה של
המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש יהודית קליינברגר ז"ל ממינכן ,למימון מענקי
מחקר.
קרן 'קלור' ע"ש צ'ארלס קלור ז"ל ,לסיוע בתחזוקת
המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור בגבעתיים.
קרן ע"ש תמר רודיך ז"ל ,הוקמה על-ידי בנה אילן
רודיך ,למימון תכניות הוספיס והוספיס בית (תכניות
מיוחדות).
קרן ע"ש מטילדה רקנאטי ז"ל ,למימון תכניות מיוחדות
בתחום המאבק במחלת הסרטן.
קרן ע"ש מרים אוה שרוני (שטרן) לבית לנג ז"ל ,הוקמה
על ידי בעלה אברהם שרוני ,לתמיכה בפעילויותיה של
האגודה.
קרן ע"ש סמידודה אלכסנדר ז"ל ,הוקמה מעזבונו,
ומיועדת למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש אנטה צ'רנה ז"ל ,הוקמה מעזבונה למימון
פעילות למען ילדים חולי סרטן.
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 לזכרה של רונית זילברפרב (מר) ז"ל למימון
מענק מחקר בתחום סרטן הקיבה.
קרן מעזבונו של בן אליעזר אביגדור ז"ל למימון פעילות
למען ילדים חולי סרטן.
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רישום ומעקב
התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
כחלק מהתוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד שיזמה
האגודה למלחמה בסרטן ,המופעלת בשיתוף עם משרד
הבריאות וכל קופות החולים ,מצויים  59מכונים לבדיקות
ממוגרפיה ,מתוך  65הפועלים בארץ ,בבקרת איכות
קלינית .במסגרת תוכנית זו ,הממומנת על-ידי האגודה
למלחמה בסרטן ,יש ריכוז ובקרה של נתוני ההדמיה,
הכירורגיה והאונקולוגיה.
במאגר הצטברו נתונים לגבי למעלה מ 5-מיליון בדיקות
ובראש התוכנית עומד פרופ' גד רנרט ,מהמרכז הארצי
לבקרת מחלות במרכז הרפואי כרמל.

סיוע בהפעלת המוקד הטלפוני האונקולוגי
התומך של שירותי בריאות כללית
בשנים האחרונות מופעלים בעולם מרכזי מידע בנושאי
מחלת הסרטן ,כולל מוקדים טלפוניים אונקולוגיים-
תומכים המטפלים באיזון תסמינים .החל מפברואר 2009
מפעילה קופת חולים כללית מוקד טלפוני אונקולוגי-תומך
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן .השירות מבוסס על
פרוטוקולים מאושרים ,מופעל על-ידי אחיות אונקולוגיות,
ופתוח לכלל חולי הסרטן בישראל .גם השנה מסייעת
האגודה למלחמה בסרטן במימון תקן אחות לטיפול
תומך טלפוני במוקד זה.

שדרוג פרוטוקול ארצי בלוקמיה לימפטית
חריפה בילדים
השאיפה כיום בעולם ובישראל היא להגיע להחלמה של
כלל הילדים ולהתאים לכל ילד את הטיפול המתאים
לו ,על פי סוג הלוקמיה הייחודית לו ודרגת הסיכון שלו.
האגודה ממשיכה לסייע במימון ,איסוף ועיבוד הנתונים
של ילדים חולים בלוקמיה לימפטית חריפה ,המטופלים
בפרוטוקול ארצי .הפרוטוקול הארצי הינו זרוע ייחודית
של הפרוטוקול הגרמני  .BFMהעיבודים הסטטיסטיים
מבוצעים על-ידי המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה
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העברית ,במימון האגודה .את הפרוטוקול מרכזים פרופ'
בתיה שטרק ופרופ' שי יזרעאלי.
מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול ,לפני כעשרים שנה,
התבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות של ילדים
שחלו בלוקמיה וטופלו במרכזים השונים .כך גם
התבטלו ההבדלים שהיו בשעורי ההישרדות של
ילדים יהודים וערבים.
בעשור האחרון פותחו שיטות לאבחון תת מיקרוסקופי של
תאי לוקמיה ,לפיו ניתן להפחית באינטנסיביות 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 קיבלה
על עצמה לסייע בשדרוג הנושא עד שיעילותו תוכח
באופן מוחלט .האגודה מסייעת גם בשדרוגו העדכני
של הפרוטוקול הישראלי ומממנת שימוש בטכנולוגיות
חדשות לאבחון שרידים מינימאליים של המחלה (,)MRD
סיוע המאפשר להעניק לילדים החולים בישראל את
הטיפול המתקדם והעדכני ביותר .כיום ,הודות להשקעה
משמעותית זו ,הטכניקה התבססה והינה כלולה בסל
התרופות והטכנולוגיות בישראל.

השתתפות מחלקות לאונקולוגיית ילדים
בישראל בטיפול בילדים עם רבדומיוסרקומה
וסרקומות אחרות ,עפ"י פרוטוקול אירופי
משנת  2006לוקח האיגוד הישראלי להמטולוגיה אונקולוגית
חלק פעיל בפרוטוקול האירופאי ברבדומיוסרקומה ,בריכוזה
של פרופ' מרים בן הרוש .האגודה למלחמה בסרטן
מממנת שתי נסיעות בשנה של הנציגים הישראלים
המשתתפים ביישום פרוטוקול זה ומסייעת במימון
חלקיות משרה של טכנאי ,אשר מבצע את בדיקות
הביולוגיה המולקולרית במרכזים הרפואיים שיבא בתל
השומר ושניידר ,עבור שאר המרכזים בארץ.

הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן

המרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד
הבריאות

שיעור התחלואה בסרטן השד ובסרטן השחלה בישראל
הינו מהגבוהים בעולם ,ובחלקו נובע משכיחות גבוהה של
מוטציות בגנים  BRCA1/2באוכלוסיה בארץ.
המכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של 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 בתי החולים שיבא,
רמב"ם ,רבין ,סוראסקי ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,שערי
צדק ,אסף הרופא ונהריה.
במסגרת הקונסורציום נערך מחקר בראשות פרופ'
אפרת לוי-להד ופרופ' מרי קלייר-קינג מאוניברסיטת
וושינגטון בסיאטל .במהלך המחקר נבדקו יותר מ660-
נשים נשאיות של מוטציות ב BRCA1-ו BRCA2-בישראל
ובארצות הברית .המחקר ,שזכה לפרסום מדעי בכתב
עת יוקרתי ביותר ,הראה כי גורמים משפחתיים עשויים
להשפיע באופן משמעותי על הסיכון לסוג הממאירות
הספציפי בנשאיות של המוטציות.
למסד הנתונים הישראלי הוכנסו כבר כ 3,300-נשאים
ונשאיות ,האגודה תומכת בפעילות הקונסורציום וסייעה
במימון רכישת תוכנה ,ותקן לאחות מחקר המרכזת את
הפעילות .לאחרונה הצטרפו המרכז הרפואי בני ציון
בחיפה והמרכז הרפואי העמק בעפולה.

רישום סרטן לאומי הינו גורם חשוב המאפשר הערכת
תוכניות התערבות ותכנון המערך האונקולוגי .מאז
הקמתו בשנות ה ,60-בסיוע האגודה למלחמה בסרטן,
קיים שיתוף פעולה פורה בין המרכז לבין האגודה ומדי
שנה גדל מספר החולים החדשים המתווספים למאגר.
גם השנה ,לבקשת פרופ' תמי שוחט ,מנהלת המרכז
הלאומי לבקרת מחלות של משרד הבריאות ,מסייעת
האגודה למלחמה בסרטן במימון תקן לבקרת האיכות
של רישום הסרטן הלאומי ולתגבורו.

מערכות ממוחשבות לרישום חולי סרטן
בעבר ,התקינה האגודה למלחמה בסרטן מערכות
מחשוב במכונים האונקולוגים ,במטרה לשפר את איכות
הנתונים ומאגרי רישום הסרטן .נתוני החולים מהמכונים
האונקולוגיים מועברים מדי שנה ליחידה לרישום סרטן
במשרד הבריאות ,על גבי פורמט שהוגדר וגובש על-ידי
הוועדה לרישום ומעקב .במסגרת הדיווחים השוטפים,
נדרשים המכונים לדווח את נתוני שלב המחלה בעת
האבחון וכן מידע ביחס לתאריך וסיבת פטירת החולים.
למימוש הפרויקט מממנת האגודה תקני רשמות
סרטן ומעקב ב 14-מרכזים אונקולוגיים ברחבי הארץ.
השנה הצטרף לפרויקט המרכז הרפואי פוריה בטבריה.
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בנייה ,מכשור ופיתוח
סיוע בהקמת מרכז רב תחומי חדש
לאונקולוגיה וכירורגיה של גידולי
ראש וצוואר במרכז הרפואי לין

מרפאה חדשה למיפוי ומעקב
ממוחשב אחר שומות הוקמה
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן

האגודה סייעה למרכז הרפואי לין שבחיפה בהקמת
מרכז רב תחומי לאונקולוגיה וכירורגיה של גידולי ראש
וצוואר .המרכז בראשותה של פרופ' אילנה דואק וכולל
מומחים בעלי רקע של התמחות-על בתחום האונקולוגיה
והכירורגיה האונקולוגית של גידולי ראש וצוואר ,ומשרת
את כל תושבי צפון הארץ ,מאזור חדרה ועד לרמת הגולן.

בתחילת ינואר נחנכה במרכז הרפואי "וולפסון" בחולון
מרפאה חדשה למיפוי ומעקב אחר שומות באמצעות
צילום דיגיטאלי .המרפאה הוקמה ביוזמת יונה אלון ,יו"ר
של סניף חולון באגודה למלחמה בסרטן ,וד"ר אוסקר
הרמן ,מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי
וולפסון ,אשר מנהל את המרפאה .להקמת המרפאה
הקרויה לזכרו של אורן זיו ז"ל ניתנה תרומה אישית של
סגן יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,מר ליאון רקנאטי.

עמדת עבודה חדשה לאבחון וצפייה
בצילומי ממוגרפיה נרכשה עבור
מכון הדימות במרכז רפואי ברזילי
בסיוע האגודה נרכשה עמדת עבודה לאבחון וצפייה
בצילומי ממוגרפיה למכון הדימות במרכז רפואי ברזילי,
לשיפור יעילות העבודה ורמת האבחון של צילומי הנבדקות.
במכון הממוגרפיה ,שגם במימון הקמתו וציודו סייעה
האגודה ,מתבצעות בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן השד,
ממוגרפיה אבחנתית וכן ביופסיות של השד ,באמצעות
מערכת רנטגן דיגיטאלית מתקדמת.
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סיוע ברכישת ציוד רפואי
לבתי חולים

•

מכשיר ממוגרפיה חדש למרכז הרפואי מעייני
הישועה  -בשנה החולפת סייעה האגודה למרכז הרפואי
מעיני הישועה בבני ברק ברכישת מכשיר ממוגרפיה
למכון הדימות של המרכז ,לשיפור המודעות לבריאות
השד והעלאת שיעור הגילוי המוקדם בקרב נשות
המגזר החרדי .המכון הוקם תוך התחשבות בצרכים
המיוחדים של נשים אלה וניכרת עליה משמעותית
במספר הבדיקות שלהן משנה לשנה.

•

סיוע ברכישת מכשיר אולטרה סאונד למרכז השד
החדש בהדסה  -האגודה סייעה למרכז הרפואי
הדסה במימון רכישת מכשיר אולטרה סאונד למרכז
השד החדש בהדסה .המרכז החדש מרכז את כל
הפעולות הרב תחומיות הקשורות בבריאות השד ,והוא
מופעל בשילוב של רדיולוגים ,כירורגים ,אונקולוגים,
גניקולוגים ,טכנאיות ,אחיות בריאות השד ועובדות
סוציאליות .במרכז מסופקים ,תחת קורת גג אחת,
שירותים שונים החל מבדיקות סקר ועד לאבחון מלא
של מחלות שד.

מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים הפרוסים
בכ 70-סניפים בכל רחבי הארץ .מתנדבי האגודה
המסורים והנמרצים יוזמים במהלך השנה פעילויות רבות
לטובת חולי הסרטן ובני משפחותיהם ולקידום מטרות
האגודה למלחמה בסרטן .בין הפעילויות :כנסים ,ימי
עיון ,הרצאות ,דוכני הסברה ופעילויות לקידום בריאות
הקהילה ,מפגשי תמיכה ,וכן הופעות ואירועים שונים,
שהכנסותיהם קודש למלחמה בסרטן .חלק מאירועים
אלה הפכו למסורת ברבות השנים.

סקירה קצרה של מספר אירועים
שנערכו השנה ,בחלק מסניפי האגודה:
דימונה

ביוזמתו הברוכה של יו"ר הסניף אברהם אזרזר המסור,
ובהובלת מח' שיקום ורווחה באגודה ,בסניף האגודה
בדימונה התקיימה סדנת "מחלימים לחיים בריאים".
הסדנא עסקה בנושאים :התמודדות עם תופעות לוואי
לאחר סיום הטיפולים ,גוף נפש  -תהליכי החלמה
וחזרה לחיים ,תזונה נכונה ,אינטימיות ומיניות .סגנית
ראש העיר ,מרינט ועקנין תמכה וליוותה את משתתפי
הסדנא ועודדה את רוחם .במסגרת ההרצאה בנושא
תזונה נבונה בהנחיית אופירה כץ שופן ,הדגש שניתן
סביב מאכלי עדות ,הפך את היום למיוחד ומלא הנאה.

מנהלי בתי הספר ,מחנכים ורכזי התרמה .את האירוע
כיבד בנוכחותו ראש העיר מוטי ששון שבדבריו עמד על
חשיבות ההתרמה לטובת הקהילה ,ברך את התלמידים
המצטיינים ואת כל מי שנתן יד להצלחת ההתרמה .ראש
העיר ציין לשבח את יונה אלון ואת מתנדבי הסניף על
פעילותם הברוכה למען החולים ועל פעילותם הענפה
בקהילה .את האגודה יצגה רבקה בליסטרא מנהלת
הסניפים ומבצע "הקש בדלת".
במקום הראשון של החטיבות העליונות זכה התיכון
השש שנתי "קרית שרת" ,במקום הראשון של חטיבות
הביניים זכתה חט"ב "גולדה מאיר" ,ובמקום הראשון
של בתי הספר היסודיים זכו בית ספר "המגינים" ובית
ספר "בן גוריון".

מודיעין
חולון

כמיטב המסורת יו"ר הסניף הנמרצת יונה אלון ערכה
בחודש מרץ  2012את טקס ההוקרה ל 250-תלמידים
שהצטיינו בהתרמה במבצע "הקש בדלת" .בטקס השתתפו

מסיבת הפורים שאורגנה על ידי סניף מודיעין ,בראשותה
של יו"ר המסורה שולה זק ,ובאדיבותו של מנהל הקניון
יורם פיק היתה עליזה ותוססת .המסיבה נערכה הודות
לשיתוף הפעולה הקיים במהלך כל השנה עם מועצת
התלמידים של תיכון עירוני ב' .תלמידי התיכון בחרו במסגרת
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תרומה לקהילה להתנדב ולהתגייס לטובת קידום פעילות
האגודה .המקום הפך לצבעוני ועליז כשאת פני הבאים,
משפחות וילדים ,קידם שלט צבעוני ושער בלונים .במסיבה
התקיימה הופעה מרתקת של ג'יני הקוסם ,והמשתתפים
קיבלו מתנות ומשלוחי מנות .תלמידי התיכון הוצמדו
לילדים וליוו אותם בתחנות הפעלה :פינת איפור וציורי גוף,
פיסול בבלונים ,הכנת מסכות פורים ופינת תחפושות.
באירוע השתתפו ראש העיר חיים ביבס ,רב העיר דוד
לאו ,מנהלת מח' הסניפים רבקה בליסטרא ,מנהלת
מח' ההסברה עדנה פלג-אולבסקי ,מנהל הקניון יורם
פיק ,מנהל מח' הרווחה יעקב אלמוג ,נציגי המתנ"ס,
מתנדבים ,חולים ,בני משפחותיהם ותלמידים רבים.

קרית ביאליק
סניף קרית ביאליק קיבל תעודת הצטיינות בכנס סיכום
מבצע "הקש בדלת" ,על היותו מצטיין אזור הצפון ועל
הפעילות הענפה המתקיימת בסניף .מספר המטופלים
בסניף כיום עולה על  100משתתפים הפעילים בקבוצות
תמיכה ובפעילויות גוף ונפש ,זאת לצד תמיכה וליווי של
חולים ובני משפחותיהם הנעשית על ידי מתנדבי הסניף וכן
פעילויות התרמה ,הסברה וגילוי מוקדם .על כל הפעילות
המבורכת מנצחים יו"ר הסניף הבלתי נלאה סמי בניסטי,
רכזת הסניף הנמרצת מירי קלמפנר ומתנדבי הסניף
המסורים והנאמנים.

תל אביב
זו השנה החמישית בה מתקיים אירוע ההתרמה
המרכזי ב"בית מרחב" בהרצליה פיתוח באדיבותו
של יוסי מימן .האירוע שהפך כבר למסורת ,עלה
השנה על קודמיו בהצלחתו כשבמרכזו הופעתו
הבלתי נשכחת בהתנדבות של יהורם גאון .בין
האורחים הרבים ,שתרמו לאגודה למלחמה בסרטן
והגיעו לאירוע :שולה וליאון רקנאטי סגן יו"ר
האגודה ,משה גאון ,ח"כ אנסטסיה מיכאלי,
בת שבע בובליל ,משולם וטלי ריקליס ,ברונו
לנדסברג ,דן וגד פרופר ,דיויד פרנקלין ,רני
רהב ,נעה מימן ,שלומית דונרשטיין ועוד רבים
נוספים .יהורם גאון ,אחיו של בני גאון ז"ל ,מי
שכיהן במשך שנים רבות כנשיא האגודה למלחמה
בסרטן וקודם לכן כיו"ר מבצע "הקש בדלת",
הופיע וריגש את הקהל עם שיריו האהובים ,דברי
ההומור והסיפורים בין השירים.
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רמת השרון
בסוף חודש מאי  2012קיים הסניף ,בראשותה של היו"ר
חוה נבות ,אירוע התרמה בבית אשכול פיס ברמת השרון.
אמנית החול בעלת השם הבינלאומי אילנה יהב ,תרמה
מופע מרגש של ציור בחול על שולחן אור .מפאת מחסור
באולם גדול בעיר ,נאלצו מתנדבי הסניף להסתפק באולם
קטן בעל  200מקומות שהיה מלא על גדותיו .רבקה
בליסטרא ,מנהלת מח' הסניפים נשאה דברים וסקרה
את פעילותה הברוכה של האגודה למלחמה בסרטן .את
אילנה ,שבעלה מתמודד עם מחלת הסרטן ,ליוו שני בניה
בסיפור ,בזמר ובנגינה .המתנדבות כהרגלן בקודש אפו
לאירוע עוגות טעימות ,והאירוע המדהים והמרגש נוסף
לשלל אירועי הסניף המוצלחים.

סיכום פעילות במגזר הערבי
על פעילות סניפי המגזר הערבי של האגודה למלחמה
בסרטן אחראי מר פאתן ג'טאס .בנוסף לפעילות
הסניפים מקיימת החברה הערבית ימי עיון רבים ומפגשי
הסברה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם וכן לכלל
האוכלוסייה דוברת הערבית.

•

•

סניף חדש לאגודה למלחמה בסרטן נפתח בעילבון
בשיתוף מתנדבי הביטוח הלאומי  -בתחילת מאי
 2012התקיים טקס חגיגי לרגל פתיחת הסניף החדש
בהשתתפות ראש המועצה גרייס מטר שבירך את
באי הכנס ,ד"ר חנא מעלם רכז הסניף ,עו"ס מחוז
צפון באגודה אריאלה ליטביץ-שרמן ,פאתן ג'טאס
מנהל פעילות האגודה במגזר הערבי ,ומנהלת סניף
הביטוח הלאומי בטבריה אהובה שחור.
במהלך השנה התקיימו בבתי הספר הערביים מעל
ל 700-הרצאות הסברה בנושאי סרטן ,נזקי עישון
סיגריה ונרגילה ,נזקי השמש והתנהגות חכמה בשמש,
תזונה נכונה ואורח חיים בריא .לרגל ה"יום ללא עישון"
עיריית נצרת ,האגודה למלחמה בסרטן ומשרדי הבריאות
והחינוך ,ציינו את היום בעיר בתהלוכה ועצרת בכיכר
המעיין במרכז העיר.

עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר סניף ירושלים של האגודה
למלחמה בסרטן ,נבחרה לנשיאת הארגון העולמי
של עורכי הדין ולחברת ההנהלה העולמית של
הארגון הבינלאומי של המשפטנים WORLD JURIST
 ASSOCIATIONבמסגרת הקונגרס ה 24-של הארגון
שנערך בפראג .עו"ד שמחה ,לשעבר יועצת ראש
הממשלה למעמד האישה ,מכהנת גם כחברת
ההנהלה העולמית של הארגון הבינלאומי של עורכי
הדין בירושלים .זו הפעם הראשונה שמשפטנית
ישראלית נבחרת לתפקיד הרם של נשיאת הארגון
העולמי של עורכי הדין .יישר כוח!
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ידידי האגודה בחו"ל
ידידי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי העולם  -בארה"ב,
בקנדה ,בגרמניה ,בשוויץ ,בהולנד ובבריטניה  -ממשיכים
בתמיכתם הנאמנה באגודה ומסייעים במסירות ובהתמדה
בקידום המאבק הבלתי נלאה במחלת הסרטן.
תמיכה זו ראויה לכל הערכה והוקרה ,שכן באמצעות
התרומות מחו"ל נרשמים הישגים משמעותיים בקידום
המחקר ,בתמיכה בחולים  -פיתוח דרכי טיפול ושיקום,
שיפור איכות חיים ,ובקידום המאבק במחלות סרטן
בישראל ,בכל החזיתות.

אישית  -התקווה בסוף המנהרה" .ננסי ופיטר בראון וג'יין
וריצ'רד קארפ אירחו את פרופ' צ'חנובר באירועים המיוחדים
הללו ,שהובילו לגיוס מימון לטובת מחקרים רבים .נשיא אגודת
הידידים בארה"ב ,מר קופל ציין" :היה לנו לעונג לארח את
פרופ' צ'חנובר בפאלם ביץ' על מנת להיפגש עם תורמים
ולדון במחקר פורץ הדרך של ישראל" .כחוקר צעיר ורופא,
פרופ' צ'חנובר קיבל מענקי מחקר מהאגודה למלחמה
בסרטן ,היה חבר בוועדת המחקר של האגודה במשך עשור,
והכיר מקרוב את פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
כביטוי להערכתו כלפי האגודה ,הסכים פרופ' צ'חנובר לאחר
בחירתו ,לשמש כנשיא כבוד של האגודה.
אגודת הידידים בארה"ב ארגנה אירועים מרהיבים רבים,
לרבות ערב גאלה  2012שנערך ב פברואר ,בפאלם
ביץ' ,פלורידה תחת הכותרת "ישראל  -מקום בלבבנו".
גב' ארי ריבקין ,ילידת ישראל ,וגב' גייל וורט ,שימשו
כיושבות הראש של אירוע ההתרמה ,בו הוצגה תערוכת
צילומי נוף מן ההווי הישראלי ,שצולמו על ידי גב' ריבקין
ומר פרנק אילני ,וכן צילומי נופים אפריקניים וחיות בר,
באדיבות גב' ארי ריבקין ומר אריק זבנייקס .האורחים
נהנו מאתנחתא מוזיקלית שבוצעה על ידי הכנר הראשי
של התזמורת הקאמרית המקומית ,פרנק אילני ,והערב
כלל מכירה פומבית ,ארוחת ערב וריקודים.

(משמאל לימין) גב' ננסי בראון ,פרופ' אהרן צ'חנובר ומר פיטר בראון,
נשיא לשעבר של אגודת הידידים בארה"ב.

(משמאל לימין) מר אריק זביינקס וגב' ארי ריבקין (יושבי ראש שותפים
של הגאלה  )2012בקדמת תערוכת הצילומים.

ארה"ב
בישיבה השנתית של אגודת הידידים בארה"ב שהתקיימה
בנובמבר  ,2011נבחר מר ברוס ס .קופל לנשיאות אגודת
הידידים בארה"ב .האגודה למלחמה בסרטן מודה לנשיא
הקודם מר פיטר בראון ,אשר ממשיך להוות עמוד תווך
משמעותי בקידום פעילויות אגודת הידידים בארה"ב ,על
פעילותו המסורה והברוכה .האגודה מברכת את ברוס ס.
קופל לרגל מינויו ,ומודה לחברי הוועדה המסורים עבור
שנות התנדבות רבות ומחויבות בלתי נלאית.
בינואר האחרון ,חתן פרס נובל לכימיה ונשיא כבוד של האגודה,
פרופ' אהרן צ'חנובר ,הוזמן על ידי אגודת הידידים בארה"ב
והרצה בנושא" :הטיפול במחלת הסרטן ורפואה מותאמת
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(משמאל לימין) גב' ארי ריפקין וגב' גייל וורט

גב' ריבקין וגב' וורט ישמשו כיושבות הראש גם בערב
הגאלה ב ,2013-הפעם תחת הכותרת " -ישראל ,תמיד
בתוך ליבנו  -שקיעת השמש מעל הים התיכון" שיתקיים
בפאלם ביץ' בסוף פברואר  .2013בערב זה תוצג תערוכת
צילומי נוף של ספרד ,פורטוגל ואיטליה ,שצולמו על ידי
גב' ארי ריבקין ומר אריק זביינקס .בנוסף ,יערך מופע
בכיכובם של הפזמונאית גב' קרול קונורס מלוס אנג'לס,
קליפורניה ,והכנר הנודע פרנק אילני .כמו-כן יתקיימו
מכירה פומבית ,ארוחת ערב וריקודים.
הניסיון הרב שצבר מר סקוט ג'יי .קרפנטר ,כאשר
שימש כמומחה למזרח התיכון ,ניכר במצגת שהציג
תחת הכותרת" :ישראל  -נכס בזמן של שינוי מהפכני
במזרח התיכון" .הרצאתו התקיימה בארוחת הבראנץ'
השנתית של אגודת הידידים בארה"ב ,בהשתתפות
כ 130-תומכים של האגודה .המפגש התקיים בדצמבר
 ,2011בפאלם ביץ' ואן וריצ'רד סומר ,ננסי ואליס ג'יי.
פרקר השלישי שימשו כיושבי הראש שלו.
ארוחת הבראנץ' של אגודת הידידים בארה"ב לשנת
 2012תיערך בתחילת דצמבר  .2012יתארח בה המרצה
מר ה .אירווין לוי ,דמות מובילה בעולם הפילנתרופיה

(משמאל לימין) ברוס ס .קופל ,נשיא אגודת הידידים בארה"ב ,וג'יי.
סקוט קרפנטר ,מרצה אורח בבראנץ' של חברי אגודת הידידים

היהודית וחלוץ בפיתוח קהילות דיור מוגן יוקרתי למבוגרים
בדרום-מזרח פלורידה.
באפריל  2012ערכה אגודת הידידים בארה"ב אירוע
התרמה "גולף קלאסיק" בראשותן של גב' ננסי בראון
וגב' לורן שניידר 90 .שחקני גולף ותומכי האגודה
הנדיבים השתתפו באירוע שהכנסותיו הוקדשו למימון
שלושה מענקי מחקר .אירוע ההתרמה "גולף קלאסיק"
השנתי יתקיים באפריל  ,2013בראשותן של גב' ננסי
בראון וגב' דיאן מקלר.
אגודת הידידים בארה"ב מימנה ב 2012-עשרים מענקי
מחקר בתמיכתם הנדיבה של מר דייויד בראון ,ננסי ופיטר
בראון ,רודה ודייויד צ'ייס ,הקרן ע"ש לואיס פופ ,ארי
ריבקין ,וליליאן וויליאם סנדלר ,ובסיוע אירועי ההתרמה
המוצלחים שערכה אגודת הידידים בארה"ב במהלך השנה.

גרמניה
מינכן

אגודת הידידים במינכן ,בראשותה של גב' אניטה קמינסקי
המסורה פועלת למען האגודה למלחמה לסרטן בעשור
האחרון .אירועי ההתרמה המוצלחים ,שארגנה אגודת
הידידים במינכן במסירות ונאמנות רבה ,משקפים את
החשיבות שהיא מעניקה למטרות האגודה למלחמה
בסרטן .גב' קמינסקי ואגודת הידידים במינכן סייעו רבות
לאגודה למלחמה בסרטן במימון הפרוטוקול לטיפול
בילדים חולי לוקמיה .מאז תחילת יישומו של הפרוטוקול,
התבטלו הפערים שהיו קיימים בשיעורי ההחלמה בין
ילדים חולי לוקמיה העוברים טיפולים במרכזים השונים.
כך גם התבטלו הפערים בשיעורי ההחלמה בין ילדים
יהודים וילדים ערבים הסובלים מהמחלה.

פרנקפורט

ידידת האגודה הנאמנה ,גב' פטרה קפהסידר ,משמשת
כיושבת ראש נמרצת ומסורה של אגודת הידידים
בפרנקפורט ,ובמשך שנים רבות ,יחד עם צוותה הנאמן,
היא מעורבת בפעילות ראויה להערכה.
הגאלה  -אירוע ההתרמה השנתי ,שנערך באוקטובר
שעבר בהשתתפות תומכים ותורמים רבים נחל הצלחה
גדולה ,לפי מיטב המסורת ,והיה מרשים עד מאד .בין
הנוכחים באירוע היו פרופ' ד"ר קורן ,סגן נשיא המועצה
המרכזית של יהודי גרמניה ורעייתו מרושה ,נשיא בני
ברית אירופה ,מר ראלף הופמן ורעייתו.
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ה .אירווין לוי

הלן וסטיבן וויכהולץ באירוע ההתרמה
"גולף קלאסיק "2012

