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דבר היו"ר
עם תחילתה של שנה חדשה ,אנו יכולים להישיר מבט
אחורה בסיפוק ולסכם עוד שנה פורייה ,מוצלחת ומלאת
פעילות לטובת החולים ונגד המחלה ,למרות ועל אף
הקשיים העומדים בפני מדינתנו בימים אלו.
גם השנה המשכנו להשקיע משאבים לטובת העלאת
המודעות הציבורית למחלות הסרטן ולדרכי מניעתן
בפעילויות הסברה רבות ,ערכנו כנסים וימי עיון רבים
לחולים ,למחלימים ,לבני משפחותיהם ,לציבור הרחב
ולצוותים מקצועיים ,מסעות  הסברה בתחום נזקי העישון
ושמש ,וחשיבות השמירה על "מאזן האנרגיה"  -הימנעות
מהשמנה ואימוץ אורח חיים בריא הכולל פעילות גופנית.

פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה

השנה דווחו בישראל מגמות מעודדות שחלו בעשור
האחרון לגבי מחלות הסרטן השכיחות:
• שיעורי התמותה מסרטן השד ירדו ב.30%-
• אין הבדל בשיעורי ההיענות לממוגרפיה בין נשים
יהודיות לערביות.
• חלה עלייה בשיעורי ההישרדות מסרטן המעי הגס
בישראל ,שהינם גבוהים מהממוצע במדינות ה,OECD-
הוכפל שיעור המאובחנים בשלב מוקדם ,ונצפתה
מגמת ירידה בשיעורי התמותה.
• חלה ירידה של כ 30%-בשיעורי ההיארעות של מלנומה
בנשים יהודיות.

פרופ' אהרן צ'חנובר,
חתן פרס נובל
נשיא כבוד

האגודה למלחמה בסרטן מברכת את סגן יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן ,מר ליאון רקנאטי:

• לרגל קבלת אות יקיר העיר חיפה על פעילותו הציבורית
העניפה למען החברה.
• לרגל קבלת תואר "אביר מסדר הכוכב של איטליה"
( .)CAVALIERE OF THE ORDINE DELLA STELLA D'ITALIAתואר
ליאון רקנאטי,
שהוענק לו בטקס חגיגי על ידי שגריר איטליה בישראל
סגן יו"ר האגודה
בתחילת חודש יוני .התואר המכובד הוענק לו על מסירותו
החברתית לקידום השיח הבין-תרבותי של ישראל ואיטליה ,תמיכתו במוסדות
חשובים אקדמיים ותרבותיים בארץ ובסטודנטים ישראלים ואיטלקיים .התואר
מוענק בצו נשיא רפובליקה ,ראש המסדר ,ובהמלצת שר החוץ האיטלקי.
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נתונים מעודדים אלו מהווים חיזוק נוסף לפעילותה
המאומצת של האגודה למלחמה בסרטן להפחתת
התחלואה והתמותה ממחלות הסרטן השכיחות בישראל.
גם בתחום נזקי העישון חלה התקדמות של ממש :מאז
יזמה האגודה ב 1983-את חוק מניעת עישון במקומות
ציבוריים יורד שיעור העישון בישראל בהתמדה וכיום הוא
עומד על כ 20%-בלבד .אושרו תיקונים נוספים לחוק
זה ונאסר העישון בתחנות אוטובוס וברציפי רכבת ,גני
אירועים ,בריכות ועוד .כמו-כן ,אושרה העלאה נוספת
של המיסוי על סיגריות ואלכוהול.
גם השנה ממשיכה האגודה למלחמה בסרטן לקדם
פרויקטים חדשים לרווחת חולים ומחלימים מסרטן.
במסגרת זו נערכו ברחבי ארץ עשרות סדנאות "מחלימים
לחיים בריאים" המדריכות מחלימים בדרכם חזרה לשגרת
החיים הרגילה .עשרות סדנאות פרויקט "להרגיש טוב-
להיראות טוב" נערכות במרכזים הרפואיים ,במרכזי
התמיכה ובסניפי האגודה ברחבי הארץ .פרויקט "צעדים
לאיכות חיים" המשלב פעילות גופנית מותאמת לחולי
סרטן מתקיים כיום בכ 17-מרכזים רפואיים ,כשהיעד
להרחיבו לכלל המרכזים הרפואיים בארץ ,מחלקות
ילדים ולקהילה.
בדוח ניתן גם להתרשם מהפעילות הענפה והברוכה של
מרכזי התמיכה "חזקים ביחד" של האגודה למלחמה
בסרטן ,במסגרתם מתקיימות מגוון פעילויות תמיכה,
שיקום ופנאי לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם.
הודות לפעילותם ולתמיכתם המסורה והנמרצת של
מתנדבי האגודה ברחבי הארץ ,תומכינו היקרים בארץ
ובתפוצות ,עשייתנו הפורייה והענפה במהלך השנה עם
הציבור הרחב ,והמגע הישיר עם החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם ,אנו יכולים להמשיך ולפעול במלוא
המרץ ,בתקווה לעתיד בו נצליח למגר את מחלות הסרטן.
בברכה,
פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן

האגודה למלחמה בסרטן מבכה את לכתה של הנשיאה המייסדת סוזי אבן ז"ל
בתחילת ספטמבר ,ערב מבצע "הקש בדלת",
מבצע אותו יזמה והובילה ,הלכה לעולמה בשיבה
טובה הנשיאה המייסדת של האגודה למלחמה
בסרטן .תרומתה הייחודית למדינה ולחברה
הישראלית לגווניה והיותה שותפה פעילה גם
בערוב ימיה  -ייזכרו בליבנו לעד.
פרופ' אהרן צ'חנובר ,נשיא האגודה למלחמה
בסרטן ,פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר האגודה,
ליאון רקנאטי סגן יו"ר האגודה ,מירי זיו מנכ"ל
האגודה ,וכל עובדי ומתנדבי האגודה למלחמה
בסרטן מבכים את לכתה של הנשיאה המייסדת,
אשה אצילה ,בעלת חזון ורבת פעלים ,אשר
בדרכה הייחודית וההחלטית הובילה בהצלחה
במשך שנים ארוכות את האגודה .יהי זכרה ברוך.

דברי ההספד של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן:
"סוזי בעצם נפטרה בשיבה טובה .אבל כשמדובר
באדם שאתה מעריץ ובמיוחד אוהב ,זה תמיד
מוקדם מדי .סוזי הייתה אישה אצילה עם חיוך
שובבי ,בעלת חזון ,אבל גם יכולת ליישם אותו
הלכה למעשה .בציבור בדרך כלל הוזכרה כ"אשתו
של" ,ולא מספיק לטעמי בזכות עצמה .בצניעותה
הרבה ,אפילו בספרה הביוגרפי ,התמקדה בעיקר
בחייה בצילו של אבא אבן ,ורק פרק אחד הקדישה
למפעל חייה  -מינוף האגודה למלחמה בסרטן
לארגון לאומי פעיל ויעיל.
מאז שהצטרפה לעמוד בראש האגודה כנשיאה
ב ,1960-הפכה האגודה למלחמה בסרטן מארגון
קטן וחסר משאבים למימוש חזונו ויעדיו ,לארגון
מוביל בעל מוניטין ברמה הלאומית והבינלאומית.
השנה אנו מציינים יובל למבצע "הקש בדלת".
מבצע עממי שסוזי יישמה בישראל ,על בסיס רעיון
אוסטרלי .אבל סוזי ,כמו סוזי ,הובילה אותו להפוך
לאבן דרך בחינוך להתרמה ונתינה ,וגייסה בנחישות
את הצבא ,והמשטרה וגם מנשיא המדינה דאז,
לא הייתה מוכנה לקבל סירוב לבקשתה .ואכן,
מאז שגויס על ידה הנשיא חיים וייצמן ז"ל  לשמש

מפגש לציון שלושים לפטירתה של
מייסדת האגודה ,סוזי אבן ז"ל
אירוע לציון שלושים לזכרה של סוזי אבן ז"ל
נערך בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,בסוף חודש אוקטובר .באירוע המרגש
נכחו משפחת אבן ,אחותה אורה הרצוג ,ח"כ
בוז'י הרצוג ורעייתו מיכל ,מייק (מיכאל) הרצוג
ורעייתו שירין ,יהודית יובל-רקנאטי ,דב בן
מאיר ,משה רביב ,ראשי האגודה למלחמה
בסרטן ,בהווה ובעבר ,מתנדבים ומוקירי זכרה.

כפטרון האגודה ,כל נשיאי ישראל בתוקף תפקידם
זה ,פותחים מדי שנה במשכנם את המבצע.
סוזי הייתה גם בין הראשונים בארץ ,שהבינו
את הפוטנציאל בגיוס תרומות בחו"ל ונעזרה
בקשריו של אבא אבן כשגריר ושר-חוץ ,לא כדי
לקדם את עצמה ,אלא כדי לסייע לאגודה .כך
למשל ,מבנה האבן היוקרתי הראשון בשיבא,
היה המכון האונקולוגי שעבר לשם מצריף רעוע
ולא ממוזג ,בזכות תרומות שגייסה.
קצרה היריעה לספר על כל פעילויותיה ויוזמותיה
הברוכות של סוזי ,אבל כאמור ,ההשפעה שלהן
מכרעת וניכרת עד היום .נבצר ממני לצערי הרב
לחלוק יחד אתכם היום כבוד אחרון לסוזי .יצאתי
בשליחות לאסיפה הכללית באו"ם ,שתעסוק
בפעם הראשונה במחלות לא-מדבקות ,ובכללן
סרטן .התכוונתי ,כפי שנהגתי לעשות פעמים
רבות לאחר שובי לספר לך סוזי מה ואיך היה,
זה תמיד עניין אותך .לצערי ,זה כבר לא יקרה.
זכיתי להכיר מקרוב אישה מופלאה ,צנועה,
בעלת חוש הומור ,גישה פוזיטיבית וחוכמת חיים
מדהימה .סוזי ,פעילות האגודה למלחמה בסרטן
תמשיך לפעול תמיד תחת השראתך .אגף השיקום
וההדרכה שעל שמך ובכללו אולם סוזי ,ימשיכו
לקיים מדי שנה מאות פעילויות לחולים ,למחלימים
ולאנשי-מקצוע ,למען החולים ונגד המחלה.
ואני  ,אנצור אותך בליבי תמיד .יהי זכרך ברוך".
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לצד דברי פרידה וזיכרון ,נוגנו קטעי פסנתר וכן
הוקרנה מצגת מיוחדת שתיארה את פעילותה
הברוכה והחיונית ,שהצעידה את האגודה למלחמה
בסרטן והפכה אותה למובילת המאבק במחלות
הסרטן בישראל .בטקס ,אותו הנחתה מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,נשאו דברים
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן ,דב בן מאיר ,המנכ"ל הראשון של האגודה
למלחמה בסרטן ומשה רביב יו"ר עמותת ידיד
לחינוך ,לשעבר מזכירו המדיני של שר החוץ אבא
אבן ז"ל וחבר קרוב של המשפחה.

דבריו של יו"ר האגודה ,פרופ' אליעזר
רובינזון באירוע לזכרה:
"לפני כחודש ימים נתבשרנו בצער ובכאב על
פטירתה של סוזי אבן הנשיאה המייסדת שלנו.
אישה אצילית ונעימת סבר ,שהשכילה בדרכה
הייחודית וההחלטית להוביל בהצלחה במשך
שנים ארוכות את האגודה למלחמה בסרטן
והפכה אותה מקבוצת אנשים קטנה ,לארגון
המוביל את המאבק במחלות הסרטן.
היעדים שניצבו בפנינו כאגודה צעירה היו אדירים
והמחסור במימון רק הדגיש את גודל המשימה.
כאשר הועלה הרעיון למבצע "הקש בדלת" נטלה
סוזי את המושכות לידיה והייתה הרוח החיה
של ארגון ויישום המבצע ,שהפך ברבות השנים
למסע הסברה חינוכי ובריאותי חשוב בקרב בתי
הספר והציבור הרחב.
עם מינויה לנשיאה הקימה אגודות ידידים של
מתנדבים בארצות שונות ,שגייסו משאבים להפעלת
תוכניות ופרויקטים במרכזים האונקולוגיים ברחבי
הארץ ,לרווחת חולי הסרטן .תחת הנהגתה,
הפכנו לארגון התנדבותי מוביל בארץ ,בעל
מוניטין מקצועי ברמה הלאומית והבינלאומית.
על תרומתה החיונית רבת הערך זכתה להוקרה
לא פעם ,ב"מגן קידום ההתנדבות בישראל"
ובפרס "מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים",
על פועלה המסור לאורך השנים בקידום פעילות
האגודה למלחמה בסרטן והפיכתה לעמותה
העומדת בחוד החנית של המאבק במחלות
הסרטן בישראל.
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מאז פרישתה מנשיאות פעילה ועד ליומה האחרון
המשיכה סוזי להיות שותפה פעילה מסורה
ונאמנה לאגודה למלחמה בסרטן ,נטלה חלק
פעיל באירועים רבים ,התעדכנה באופן שוטף
בפעילותנו ,כיהנה כחברה בחבר הנאמנים ,פתחה
את ביתה בפני אישים חשובים מהארץ ומחו"ל
בתחום הסרטן ,וסייעה ככל יכולתה ,ותמיד בחיוך
ובחום .פעילותה ההתנדבותית לקידום המאבק
במחלת הסרטן בישראל ,למען החולים ונגד
המחלה ,הינה רבת ערך והשפעה של ממש.
לעד ננצור את זיכרה בליבנו  -יהי זכרה ברוך!"

דברים לזכרה של דודה סוזי,
ח"כ יעקב בוז'י הרצוג:
"יו"ר האגודה למלחמה בסרטן פרופ' אליעזר
רובינזון ,מנכ"ל האגודה הגב' מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,בני המשפחה :אמא היקרה ,אחותי
רונית ,אחי יצחק ונשותינו שירין ומיכל ,דב בן-
מאיר ,משה רביב ,יהודית יובל-רקנאטי ,בוצי
היקרה ,מוקירי זכרה של סוזי ,קהל נכבד .לכבוד
רב לי לשאת דברים בשם המשפחה במעמד זה.
דודתי ,אחות אמי  -סוזי  -היתה אדם מיוחד מאוד,
יחיד סגולה .באישיותה נמסכו השפעות של ילדות
במצרים  -בסביבה מזרח-תיכונית ,בחינוך פרנקו-
פילי ובבית ציוני ,כמו גם של חיים לצד אבא אבן,
אבי הדיפלומטיה הישראלית ואישיות בינלאומית.
סוזי היתה אשת העולם הגדול ,ספוגה באמנות
ותרבות ,אך תמיד תמיד היו ליבה בהוויה הציונית-
ישראלית ורגליה בעולם המעשה .היא היתה
יפה לא רק בחיצוניותה (כפי שראינו בתמונות
שהוקרנו פה) אלא לא פחות בפנימיותה .תמיד
אנצור אותה בליבי כדודה אהובה וכאדם אכפתי,
אנושי ,טוב לב ,פטריוט ומחויב לכלל .מה שצוטט
פה מפי הנשיא פרס ,שהיתה לה חכמת לב,
הולם אותה מאוד.
לכן סוזי לא הסתפקה בלהיות "אשתו של"..
  אף שבהחלט היתה עזר נאמן ותומך לאבאאבן  -אלא החליטה להתגייס לפעילות ציבורית
בתחום שיש בו תרומה חשובה לכלל ,תחום
של הצלת חיים.

במשך  38שנה ,מ 1960-ועד  ,1998היא שימשה
כנשיאת האגודה למלחמה בסרטן ואין ספק
שהביטוי "מפעל חיים" בשני מובניו  -מפעל
חיים (ואני מודה שהסרט שהוקרן פה על הפרס
שקיבלה על מפעל חיים ריגש אותי מאוד) ומפעל
להצלת חיים  -יאה לפועלה .היא לקחה גוף
קטן ולא מוכר ,הציפה את הנושא למודעות כל
בית בישראל ויצרה כלים אפקטיביים למניעה
ולטיפול במחלת הסרטן ,אותו רוצח שקט המקנן
במסתרים ,שכל-כך לא אוהבים לדבר עליו.
בספרה האוטוביוגרפי "זיכרונות" ,שראה אור
לפני כשנתיים ,ושאני ממליץ למי שלא קרא
 לקרוא ,סוזי מספרת כיצד נרתמה לאגודה,לבקשת פרופ' יצחק ברנבלום ,ראש המחלקה
לחקר הסרטן במכון וייצמן.
היא מתארת את ימי הבראשית של עבודה מחדר
שכור קטן עם שולחן ,כיסא ופקידה .בפרספקטיבה
היסטורית עומדים לזכותה ,לזכות אישיותה,
כינון ארגון מתנדבים ארצי רחב ומקצועי ,חינוך
ומודעות הציבור ,גיוס הגופים הממשלתיים לטיפול
בנושא ,הקמת רשת מרפאות לגילוי מוקדם,
מרכזי החלמה והוספיסים לחולים סופניים ועוד
שורה של הישגים חשובים.
אני זוכר אותה מדברת בפגישות המשפחתיות
בהתלהבות רבה רוויית מחוייבות על האגודה ועל
מפעלותיה .אני זוכר מנערותנו איך נהגה לחקור
אותנו האם השתלבנו כתלמידי בית ספר במבצע
ההתרמה "הקש בדלת" ,האם אנו מבינים את
החשיבות של זה ואיך אנחנו מרגישים עם זה.
בעיני ,סוזי היא כמו ל"ו הצדיקים ,שהם כידוע
צדיקים נסתרים .היא מאותם האנשים שרבים
רבים חבים להם את חייהם ,אך כלל אינם
יודעים זאת .אבל אני מאמין שבמקום מנוחתה
עדן יודעים גם יודעים זאת ואני מקווה שזכותה
תעמוד לכולנו.
בשם המשפחה  -ובעיקר ילדיה ,עלי וגילה,
ואחיותיה אורה וצילה ,אני רוצה לברך את האגודה
למלחמה בסרטן על מלאכת הקודש שאתם
עושים .אני רוצה לאחל ולייחל שתשכילו ללכת
לאורה של מורשת סוזי אבן .יהי זכרה ברוך!״       

פריסת תקציב המאבק בסרטן
לשנת 2012
שירותים רפואיים
וסוציאליים
5,834
רישום ומעקב
1,075
מחקר ופרוטוקולים
קליניים
4,164

13%
2%

ארגון ,מינהל וסניפים
4,777
בינוי וציוד
364
10%
הדרכה מקצועית
1%
1,000
2%

9%

27%

36%
הסברה והדרכה לציבור
וגילוי מוקדם
12,364

שיקום ורווחה
(כולל הוספיס והמעון
ע"ש סר צ'ארלס קלור)
16,682
שימושים

פירוט הסכום באלפי  ₪פירוט באחוזים

שירותים רפואיים סוציאליים

5,834

13

רישום ומעקב

1,075

2

מחקר ופרוטוקולים קליניים

4,164

9

שיקום ורווחה (כולל הוספיס והמעון ע"ש סר צ'ארלס קלור)

16,682

36

הסברה והדרכה לציבור וגילוי מוקדם

12,364

27

הדרכה מקצועית

1,000

2

בינוי וציוד

364

1

ארגון ,מנהל וסניפים

4,659

10

סך הכל שימושים

50,635

100
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דין וחשבון 2012

שירותים רפואיים ופרויקטים חדשניים
לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן
כעקרון ,האגודה מממנת תקן למשך  5שנים תוך התחייבות
המרכז האונקולוגי לקלוט אותו לאחר מכן .בזכות השקעה
זו שודרג כל המערך הרב-מקצועי של הטיפול הפסיכו
אונקולוגי בחולי סרטן ברחבי הארץ .בין השאר ,בוססה
רשת של אחיות אונקולוגיה בקהילה ,אחיות סטומה,
אחיות ועו"ס לתאום הטיפול בסרטן השד ,וצוותים פסיכו
אונקולוגיים הזוכים גם בהכשרה מקצועית מתמשכת,
המוענקת להם ע"י האגודה למלחמה בסרטן.
מתאמות הטיפול בסרטן השד  -האגודה ממשיכה לממן
תקנים מיוחדים לאחיות ולעובדות סוציאליות ,הפועלות
כמתאמות טיפול בחולות סרטן שד ,בכל שלבי האבחון,
הטיפול והמעקב .מטרת הפרויקט שיזמה האגודה היא ללוות
את האישה בכל שלבי האבחון והטיפול ,להעניק לה מידע,
תמיכה וסיוע ,ובכך להקל משמעותית על התמודדותה עם
מחלתה .שירות זה ניתן כיום במרכזים רבים ברחבי הארץ.
בחלק מהמרכזים שירות זה כבר נקלט והאגודה ממשיכה
בעדכון הצוותים הנפגשים במטה האגודה במהלך השנה.
בזכות האגודה נוצרה רשת ארצית של אנשי מקצוע
הנמצאים בקשר מתמיד עם חולות סרטן השד ,לרווחתן.
שירותי סיעוד נוספים  -האגודה מממנת תקנים לאחיות
לטיפול בבעלי סטומה ,לאחיות לטיפול תומך ותקנים
לאחיות המתאמות השתלות מח עצם במרכזים הבאים:
מרכז רפואי גליל מערבי בנהריה ,מרכז רפואי פוריה
בטבריה ,מרכז רפואי רמב"ם בחיפה ,הוספיס גליל עליון
ושירותי בריאות כללית.
שירותים פסיכואונקולוגיים  -האגודה ממשיכה לממן
תקנים של עובדים סוציאליים במרכזים הרפואיים
הבאים :בי"ח לגליל מערבי בנהריה ,מרכז רפואי העמק
בעפולה ,מרכז רפואי פוריה בטבריה ,מרכז רפואי רמב"ם
בחיפה ,מרכז רפואי מאיר בכפר סבא ,מרכז שניידר
לרפואת ילדים ומרכז רפואי רבין  -קמפוס בלינסון בפתח
תקווה ,מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,מרכז רפואי

6

וולפסון ,מרכזים רפואיים הדסה הר הצופים והדסה עין
כרם בירושלים ,מרכז רפואי ברזילי באשקלון ,מרכז רפואי
סורוקה בבאר-שבע ,מרכז התמיכה "בית אידי מעגן"
בבאר-שבע ,שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות.
האגודה ממשיכה במימון תקנים של פסיכולוגים במכונים
האונקולוגיים הבאים :מרכז רפואי גליל מערבי בנהריה,
מרכז רפואי העמק בעפולה ,מרכז רפואי רמב"ם בחיפה,
מרכז רפואי בני ציון בחיפה ,מרכז שניידר לרפואת ילדים
בפתח-תקווה ומרכז רפואי אסף הרופא בצריפין.
שירות דיאטניות  -שירות הדיאטניות ממשיך לפעול
בסיוע האגודה במרכזים הרפואיים הבאים :מרכז רפואי
אסף הרופא בצריפין ובמרכז הרפואי ברזילי באשקלון.
השתלת מח עצם  -האגודה משתתפת במימון כוח
האדם הנדרש לטיפול המורכב של השתלת מח עצם
עצמית והשתלת מח עצם מתורם זר ,בילדים חולי סרטן
במרכז לפדיאטריה אונקולוגית במרכז שניידר לרפואת
ילדים בפתח-תקווה .האגודה סייעה במימון הפעלתה
של היחידה מאז הקמתה ,וממשיכה לסייע במימון כוח
האדם ובהכשרתו .סיוע ניתן בתחום זה גם למחלקות
לפדיאטריה אונקולוגית במרכז הרפואי הדסה עין כרם,
במרכז הרפואי תל אביב ובמרכז הרפואי רמב"ם ,שבו
הוקמה המחלקה לפדיאטריה אונקולוגית בסיוע האגודה.
בנק הדם הציבורי הארצי  -הוקם בשיתוף שירותי
הדם של מגן דוד אדום יחד עם המרכז הרפואי ע"ש
וולפסון וההסתדרות המדיצינית הדסה ,בסיוע תרומה
נכבדה של אגודת הידידים של האגודה למלחמה בסרטן
בלונדון בראשות ורד אהרון .השירות הארצי מופעל על-ידי
שירותי הדם של מד"א בסיוע האגודה למלחמה בסרטן.
במסגרת סיוע זה נרכש מקפיא לשימור דם טבורי לזכרה
של נטלי שעיה ז"ל ,ממומן תקן של מנהלת המעבדה
ותקן נוסף אושר השנה להרחבת פעילות השירות גם
במרכז הרפואי הדסה עין כרם.

שירותים לטיפול תומך בחולי סרטן בשלבים מתקדמים
של המחלה  -האגודה ממשיכה להפעיל את הוספיס
הבית מתוך ההוספיס במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל
השומר ,שהוקם בסיוע האגודה .האגודה למלחמה
בסרטן גם ממשיכה לתמוך בתוכניות המשלבות טיפול
רפואי פליאטיבי וטיפול סיעודי ופסיכו-חברתי ,הניתנים
בהוספיסים ובשירותי הוספיס בית ברחבי הארץ ,ונועדו
להעניק טיפול תומך בחולי סרטן בשלבי מחלה מתקדמים.
התוכניות מופעלות גם במרכזים רפואיים ובמרפאות
קהילתיות ברחבי הארץ ,בסיוע האגודה.

•
•
•
•
•

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה בפיתוח
ובקידום תוכניות חדשות ופרויקטים חדשניים
לשיפור השירות לחולי סרטן ,תוך מתן
עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים ישירות
לטיפול בחולים ובבני משפחותיהם .להלן
הפרויקטים בהם תומכת האגודה השנה:
•
•
•
•
•
•
•

תזונה ודיאטה  -ייעוץ דיאטני תזונתי  -ביחידה
להמטואונקולוגיה במרכז רפואי העמק בעפולה.
"קשר בין חולים לקהילה"  -ייעוץ פליאטיבי של הוספיס
גליל עליון למח' גריאטריה ,פנימיות וכירורגיה במרכז
הרפואי זיו בצפת.
שדרוג ושילוב השירות הפסיכולוגי באונקולוגיה ובטיפול
תומך  -במכון האונקולוגי ובמרפאה המטואונקולוגית
במרכז הרפואי זיו בצפת.
בניית מערך כוללני לטיפול בסרטן השד  -במכון
האונקולוגי במרכז הרפואי גליל מערבי בנהריה.
הקמת מרפאה רב תחומית למעקב ולטיפול בנשים
בעלות תסמונת סרטן תורשתית במרכז הרפואי גליל
מערבי בנהריה.
"אימהות למען אימהות"  -קבוצת תמיכה  -במח'
להמטואונקולוגית ילדים במרכז הרפואי רמב"ם
בחיפה.
טיפול פסיכולוגי למחלימים ממחלת הסרטן  -במסגרת
השרות הפסיכולוגי במערך האונקולוגי במרכז הרפואי
רמב"ם בחיפה.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

שירות הדרכה בנושאי תזונה ורפואה ערבית מסורתית,
לתמיכה במטופלים מהאוכלוסייה הערבית  -בשירות
האונקולוגי של המרכז הרפואי לין בחיפה.
קבוצות תמיכה לחולים  -במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי מאיר בכפר סבא.
רצף טיפולי בחולות סרטן השד  -במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא.
קליטה וליווי פסיכו-סוציאלי ראשוני לחולים אונקולוגיים
 במכון האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב ע"שסוראסקי.
טיפול פליאטיבי בהיבט הפסיכו-סוציאלי לחולים
אונקולוגיים המאושפזים במחלקות הפנימיות  -במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
קבוצת תמיכה לאחים שכולים שטופלו במרכז הרפואי
שניידר  -המפגשים מתקיימים בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים.
קבוצת סטודיו פתוח לילדים החולים בסרטן  -במרכז
הרפואי שניידר בפתח תקווה.
שירות אינטייק לחולים חדשים ולחולים שמחלתם
חזרה  -במכון ההמטולוגי במרכז הרפואי וולפסון
בחולון.
התערבות סוציאלית במרפאה אונקולוגית ראש צוואר
 במרכז הרפואי וולפסון בחולון.בניית שירות פליאטיבי במחלקות האשפוז וביחידה
ההמטולוגית  -במרכז הרפואי וולפסון בחולון.
עו"ס מתאמת לשימור פוריות בשירות הגינקולוגי למטופלים
בסרטן  -במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים.
עו"ס למרפאת גידולי ראש וצוואר  -במרכז הרפואי
הדסה עין כרם בירושלים.
"להתמודד ביחד"  -קבוצת תמיכה לחולים חדשים,
במכון האונקולוגי והיחידה לגינקולוגיה-אונקולוגית
במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.
בבליותראפיה  -תוכנית לתמיכה בחולי סרטן ובני
משפחותיהם בבית אידי-מעגן בבאר שבע.
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שירותים אונקולוגיים במוסדות
רפואיים ובקהילה הנתמכים
על-ידי האגודה
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מזה שנים רבות
בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי לשיפור השירות
לחולי הסרטן ובני משפחותיהם ,באמצעות מימון
פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע (אחיות ,עו"ס,
דיאטניות ועוד) .תודות לסיוע זה הוקמה תשתית
מכובדת וחשובה של שירותים פסיכו-סוציאליים
ושירותי סיעוד ייעודיים בתחום המערך האונקולוגי.
השנה תומכת האגודה במימון תקנים במרכזים
הרפואיים ובקהילה כמפורט להלן:
• מרכז רפואי גליל מערבי ,נהריה :אחות מתאמת
שד ,עו"ס במרפאה המטולוגית ,עו"ס למגזר הערבי,
פסיכולוג ,עו"ס לטיפול פליאטיבי ,רשמת סרטן ומעקב  
 במכון האונקולוגי.• מרכז רפואי העמק ,עפולה :עו"ס לטיפול תומך בחולי
סרטן הנוטים למות במח' לאונקולוגיה ,בפנימיות,
בכירורגיות ונשים ,פסיכולוג רפואי לעבודה עם החולים,
בני משפחה והצוות הרפואי במח' להמטולוגיה.
• מרכז רפואי פוריה ,טבריה :אחות מתאמת שירות
טיפול תומך לחולים אונקולוגיים המטופלים בבית
החולים ,עו"ס למגזר הערבי ,רשמת סרטן ומעקב
במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה :אחות מרכזת הטיפול
בילד האונקולוגי במסגרת מרפאת מעקב ,עו"ס
להנחיית קבוצות ,ועו"ס לשילוב הילד חולה הסרטן
בחזרה למערכת הלימודית  -במח' המטו-אונקולוגית
ילדים ,עו"ס במח' גינקו-אונקולוגית ,פסיכולוג במכון
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להמטולוגיה והשתלות מוח עצם ,רשמת סרטן ומעקב
במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי בני ציון ,חיפה :פסיכולוג לטיפול בחולים
ובני משפחה במח' להמטולוגיה ובמחלקות השונות
בהן מטופלים חולי סרטן.
• הוספיס גליל עליון :אחות אחראית.
• מרכז רפואי רבקה זיו ,צפת :רשמת סרטן ומעקב
במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא :עו"ס במרפאה
ההמטולוגית ,פסיכו-אונקולוגית במכון ההמטולוגי,
רשמת סרטן ומעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי רבין-קמפוס בילינסון ,פתח תקווה:
עו"ס לטיפול מתמשך בחולי אורו-אונקולוגיה במכון
האונקולוגי בשיתוף עם המח' האורולוגית ,רשמת
סרטן ומעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי שניידר לילדים ,פתח תקווה :פסיכולוג,
עו"ס דוברת רוסית ,עו"ס לחולים שמחלתם חזרה  -
במח' המטו-אונקולוגית ילדים.
• מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין :פסיכולוג ,דיאטנית
ורשמת סרטן ומעקב במח' אונקולוגית.
• מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי :עו"ס להתערבות
פרטנית וקבוצתית לילדים מושתלים  -ביחידה להשתלת

מוח עצם ילדים ,במח' להמטואונקולוגיה ילדים ,עו"ס
לחולים פליאטיביים ולהטמעת הגישה בצוות הרב
תחומי ,רשמת סרטן ומעקב במכון האונקולוגי.
• המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים :כל הצוות
הרפואי והסיעודי.
• מרכז רפואי קפלן ,רחובות :רשמת סרטן ומעקב
במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :רשמת סרטן
ומעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון :עו"ס בהוספיס בית,
דיאטנית ורשמת סרטן ומעקב במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי וולפסון ,חולון :עו"ס דוברת רוסית במכון
האונקולוגי.
• מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים :רכזת מרפאת
נשאיות  -  BRCA1,BRCA2במרכז לייעוץ ואבחון גנטי,
רשמת סרטן ומעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי סורוקה ,באר שבע :עו"ס לשירות סוציאלי
לחולים בדואיים (דוברי ערבית) במסגרת המערך
האונקולוגי ,רשמת סרטן ומעקב במכון האונקולוגי.
• בית אידי-מעגן ,באר שבע :עו"ס.
• שירותי בריאות כללית :אחות לטיפול תומך בחולי
סרטן  -ביחידה לטיפול בית חולון-בת ים ,אחות לטיפול
תומך טלפוני לחולה אונקולוגי  -במוקד האחיות הארצי
של הקופה ,עו"ס להרחבת השירותים האונקולוגיים
 ביחידה האונקולוגית הקהילתית בעיר נצרת ,עו"ס -בהוספיס בית באשקלון.

• מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :עו"ס בהוספיס
בית ילדים במח' המטו-אונקולוגית ילדים ,רשמת סרטן
ומעקב ועו"ס למתן שירות פסיכו-סוציאלי אונקו-
גריאטרי במכון האונקולוגי וההמטולוגי ,עו"ס לשילוב
שירות פסיכו-סוציאלי  -במרכז לאבחון מחלות שד
במערך הדימות.

• מכבי שירותי בריאות :עו"ס לטיפול תומך בחולים
אונקולוגיים בשלב הסופני  -ביחידה לטיפולי בית בצפון.

• מרכז רפואי הדסה הר הצופים ,ירושלים :עו"ס
בהוספיס האשפוזי.

• המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות:
תקן לבקרת איכות רישום הסרטן בישראל ולתגבורו.
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הסברה והדרכה לציבור

פרסומים חדשים

דיסקים  DVD -חדשים לילדים
העוברים טיפול בקרינה באזור
הראש ולאזורים שונים בגוף  -שני
סרטים חדשים לילדים העוברים
טיפול בקרינה ,דוברי עברית,
שהופקו על בסיס חוברות "דני במכון
הקרינה" שיצאו לפני מספר שנים
ביוזמת אחות הקרינה שרה גרדין
ממרכז דוידוף וזכו בפרס עמותת
הסיעוד האירופאי .הסרטים הופקו
על ידי בונקר בע"מ בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן עם
עמותת הסיעוד האונקולוגי ,איגוד
העיתונאים הזרים ובאדיבות "רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ".

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים
רבים במטרה לצמצם את התחלואה ואת התמותה
ממחלות הסרטן .זאת ,על-ידי העברת הידע הקיים כיום
לציבור בכל הקשור למחלות הסרטן ,ובמיוחד לאפשרויות
המניעה והאבחון המוקדם של מחלות סרטן נפוצות
כסרטן השד ,סרטן המעי הגס וסרטן הערמונית; מניעת
נזקי העישון; מניעת נזקי השמש והאבחון המוקדם
של סרטן העור; תזונה נכונה ואורח חיים בריא .כמו כן,
האגודה פועלת בקרב הציבור הרחב לאימוץ סגנון חיים
השומר על "מאזן האנרגיה"  -הימנעות מהשמנה וביצוע
סדיר של פעילות גופנית ,העשויים להפחית את הסיכון
לחלות במחלות הסרטן.
פעילות ההסברה כוללת מסעי הסברה; כתיבה והפקת
חומר הסברה המופץ במאות אלפי עותקים ,בעברית,
בערבית וברוסית; שימוש באמצעי התקשורת ,תוך
שימת דגש על מגזרים מיוחדים באוכלוסייה ועל אזורי
פריפריה; ארגון ימי עיון וכנסים; סדנאות הדרכה ,הרצאות
והכשרות מקצועיות .פעילויות ההסברה מגוונות וניתנות
במסגרות שונות :בבתי ספר ,במתנ"סים ,במקומות
עבודה ,בקופות החולים ,בבסיסי צה"ל ,בסניפי האגודה
למלחמה בסרטן ועוד.
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה שירות מידע טלפוני
מיוחד  -טלמידע ,הפועל בשפות עברית ,ערבית ורוסית.
במסגרת השירות ניתן לקבל מידע בכל הקשור למחלות
הסרטן ,לדרכי מניעתן ולגילוי מוקדם .כמו כן ,באגודה
פועל מרכז מידע ,הכולל ספרות מקצועית עדכנית וחיבור
למאגרי מידע רבים בארץ ובעולם .במרכז המידע ניתן
לקבל סיוע ממידעניות המיומנות בחיפוש במאגרי מידע
ממוחשבים בינלאומיים ומעודכנות במידע החיוני לחולים.
כך למשל ,ישנו מידע לגבי כל הפרוטוקולים הקליניים
הנערכים בישראל.

יום המודעות לסרטן הערמונית

יום המודעות לסרטן הערמונית ספטמבר
 - 2011בסימן עלייה של כ 90%-בשיעורי
ההישרדות מהמחלה
לרגל יום המודעות פרסמה האגודה למלחמה בסרטן
נתונים עדכניים על תחלואה ותמותה מהמחלה בישראל.
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מהנתונים ניתן ללמוד כי קיימת מגמה של עלייה
בשיעור ההישרדות היחסי מסרטן הערמונית ,וכיום
שיעור ההישרדות היחסי ל 5-שנים הוא מעל .90%
כמו כן ,שיעורי התמותה מסרטן ערמונית חודרני נמצאים
במגמת ירידה מתונה  בשנים האחרונות .כמדי שנה קיימה
האגודה יום עיון לחולים ולמחלימים בנושא ,בהשתתפות
מיטב המומחים בתחום (ראה פרק "שיקום ורווחה") .יום
המודעות לווה במסע הסברה ברדיו ובעיתונות.

הקש בדלת

לבקשת האגודה למלחמה בסרטן נטויז'ן
נרתמה לקידום מבצע "הקש בדלת":
ב 1-בנובמבר הושמעה הודעה מיוחדת
בזמן ההמתנה לשירות במענה הקולי
של החברה ,המיידע את הלקוחות על
המבצע ומזמינם לתרום.
הלקוחות שהתקשרו למוקד החברה שמעו את ההודעה
הבאה“ :בזמן שאתם ממתינים לעזרה של נציגי השירות
שלנו ,כ 200,000-חולי סרטן ומחלימים בישראל,

ממתינים לעזרה שלכם .מבצע הקש בדלת של האגודה
למלחמה בסרטן ממשיך ,וזו ההזדמנות שלכם לתרום
ולסייע בהצלת חיים .לתרומה חייגו *2343 :תודה מראש,
האגודה למלחמה בסרטן" .הקמפיין הופק בהתנדבות
באמצעות "גיתם ." BBDO

אלבטרוס

פרסומים חדשים

חודש המודעות לסרטן השד

חודש המודעות לסרטן השד:
בסימן ירידה בשיעורי התמותה מסרטן
השד בעשור האחרון :מ 22.6%-בשנת 1998
ל 17.4-בשנת  ,2009כלומר מדובר בירידה
משמעותית של כ!30%-
לרגל חודש המודעות לסרטן השד יצאה האגודה למלחמה
בסרטן בהודעה לעיתונות וכן ערכה מסע הסברה באמצעי
התקשורת ,להעלאת המודעות לחשיבות ביצוע בדיקות
לאבחון מוקדם של המחלה .בחודש זה קיימה האגודה
את יום העיון המסורתי "לחגוג את החיים" לחולות
ולמחלימות בכל גיל ,יום עיון לנשים חולות בסרטן שד
מתקדם ,וכן יום עיון לנשים נשאיות ולנשים בסיכון
גבוה לחלות בסרטן שד .האגודה יזמה במהלך חודש
המודעות לסרטן השד  -וגם לאחריו  -פעילויות הסברה
ומיזמים שונים ,שמטרתם העלאת המודעות למחלה
בקרב הציבור .באתר האגודה התנהלו פורומים בהנחיית
מיטב אנשי המקצוע בתחום סרטן השד (מידע נוסף
בנושא תחת "עדכונים מתחום האינטרנט") .כמו כן,
נמסרו נתונים חדשים מרישום הסרטן של משרד
הבריאות ,על מחלת סרטן השד בארץ ובעולם,
עובדות עדכניות ומחקרים חדשים (מידע נוסף
בפרק "גילוי מוקדם").

קמפיין "להאיר בוורוד" ציין את השנה ה12-
ליוזמה העולמית של אוולין לאודר  -בניין
עיריית תל אביב הואר בוורוד בתחילת
אוקטובר
השנה חגגה היוזמה העולמית להארת אתרים את שנתה
ה ,12-כאשר למעלה מ 200-בניינים ,אנדרטאות ואתרים
מפורסמים בעולם הוארו באורות ורודים זוהרים ,כסמל

בינלאומי לתקווה ,להעצמה ולחיזוק מיליוני נשים ברחבי
העולם .בישראל הואר השנה בניין עיריית תל אביב-יפו,
בניין הנחשב כאחד המקומות היותר מוכרים בעיר תל
אביב .ביוזמת חב' אסתי לאודר ובשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן .בטקס ההארה החגיגי נכחו רון
חולדאי ראש עיריית תל-אביב ,אורן רווח מנכ"ל חב'
אלקליל המייצגת את חב' אסתי לאודר בישראל ,ומירי
זיו ,מנכ"ל האגודה .באוסטרליה הוארו בניין הפרלמנט,
הספרייה הלאומית ובניין הפרלמנט הישן; באוסטריה
הוארו טירת שונבורן ומוזיאון לאנטוס; בצ'ילה הוארו
בניין העירייה לאס קונדאס ובניין הממשלה לה מנודאה;
בהודו הואר הטאג' מהאל ועוד .במסגרת הפעילות
של קבוצת החברות אסתי לאודר בישראל והאגודה
למלחמה בסרטן חולקו במהלך חודש אוקטובר מסרים
הסברתיים בנושא ,בסניפי רשת הסופר-פארם לציון
המאבק בסרטן השד.

פרוייקט מצולם מיוחד של פורטל Onlife

והאגודה למלחמה בסרטן באינטרנט,
להעלאת המודעות לסרטן השד

הפרויקט ,בשם "תלכי תיבדקי" ,שיצא לדרך באוקטובר,
סימן כמטרה להעלות משמעותית את מספר הנשים
הנבדקות בבדיקות לגילוי מוקדם של סרטן השד ,וכלל
סרטונים בהן חולקות נשים מובילות דעה  את המפגש
האישי שלהן עם המחלה וקוראות לכל אישה ללכת
להיבדק .בסרטונים הנשים מספרות בגילוי לב על מפגש
אישי שלהן עם המחלה ,על סיפור של אישה הקרובה לליבן
שחלתה ,או נפטרה עקב המחלה ,ועל הרגע בו הבינו את
הצורך ללכת ולהיבדק .הסרטונים הופצו ברשת האינטרנט
וכן פורסמו על שלטי חוצות .במקביל נערך מדור מיוחד

11

איתך ובשבילך  -עלון חדש ל"יד
להחלמה" המרכז את כל פעילויות
האגודה למלחמה בסרטן בנושא
סרטן השד (מידע נוסף על פעילות
"יד להחלמה" בפרק "שיקום
ורווחה")

חוברת "עם הפנים לעתיד  -החיים
לאחר הטיפולים במחלת הסרטן"
 בשנים האחרונות ,עם ההתקדמותהטכנולוגית והרפואית המשפרת את
סיכויי ההחלמה והריפוי ממחלת הסרטן,
מושם דגש על הצורך במתן מידע ותמיכה
למחלימים .המדריך מלווה את המחלימים
מרגע ההחלמה ועד לחזרה לחיים בריאים
ופעילים ,ומבוסס על החוברת "life after
 "cancer treatmentשל מכון הסרטן
הלאומי האמריקאי ( .)NCIהמדריך
הופק באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ .המדריך מלווה ,בין
השאר ,את הסדנא המיוחדת המיועדת
למחלימים " -מחלימים לחיים בריאים",
שמועברת ברחבי הארץ ,על ידי מחלקת
שיקום ורווחה באגודה (מידע נוסף על
הסדנא בפרק "שיקום ורווחה").
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פרסומים חדשים

בפורטל תחת הסלוגן "תלכי תיבדקי" בו שובצו כתבות
ומידע בנושא .בין מובילות הדעה שהשתתפו בפרויקט:
ג'ולייטה ,רוני דלומי ,קרין גורן ,אושרת קוטלר ,דליה
מזור ,אורלי וילנאי ואופירה אסייג.

ביטאון "במה"  - 2012הגיליון
מס'  19של הביטאון המקצועי
לעובדי בריאות שהפיקה האגודה
בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה,
יצא לאור בחודש ינואר .השנה איגד
הביטאון שני תחומים :האחד סרטן
הריאה ונזקי עישון בעריכה מדעית
של פרופ' בן עמי סלע ,מנהל
המכון לכימיה פתולוגית במרכז
הרפואי שיבא ,ושל ד"ר מיה
גוטפריד ,מנהלת המכון האונקולוגי
והיחידה לסרטן הריאה במרכז
הרפואי מאיר .התחום השני בו
התמקד הביטאון היה גידולי
מערכת המין הנשית בעריכה
מדעית של ד"ר תמר ספרא,
מנהלת השירות האונקו-גינקולוגי
במערך האונקולוגי של המרכז
הרפואי תל אביב וד"ר יעקב קורח,
אחראי השירות הגינקולוגי-אונקולוגי
במרכז הרפואי שיבא ויו"ר החברה
לגינקולוגיה אונקולוגית .הביטאון
עלה לראשונה במהדורה דיגיטאלית
לאתר האגודה והופץ לאנשי מקצוע
על פי רשימת תפוצה עדכנית
בכ 6,500-עותקים.
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שני קמפיינים חדשים לרגל חודש המודעות
לסרטן השד :קמפיין ייחודי ברדיו וקמפיין
חדש בעיתונות
במסגרת מסע ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן
לרגל חודש המודעות לסרטן השד ,הופקו שני קמפיינים
חדשים :האחד קמפיין שיצא לעיתונות הנושא את הכותרת
"אל תפני את הגב לסרטן השד" המזהיר את הנשים
מפני התעלמות מהבדיקה שבכוחה להציל חיים ומדגיש
את הצורך לבצע אותה בהתאם להמלצות .קמפיין ייחודי
נוסף לרגל חודש המודעות נערך ב 30-באוקטובר :2011
בשעה  ,08:00דקת השידור הראשונה לאחר מהדורת
החדשות ,שודרה רק ברמקול ימין .לאחר דקת השידור
ברמקול ימין ,הוחזר השידור לשני הרמקולים והוקראה
הודעה המתייחסת לבדיקת הממוגרפיה" :ככה זה מרגיש
כשמאבדים צד אחד ...מאזינה יקרה ,עברת את גיל ?50
בדיקת ממוגרפיה יחידה אינה מספיקה .אם לא תיבדקי
אחת לשנתיים ,את עלולה לאבד שד אחד ואפילו את
החיים .למידע חייגי  ,1-800-599-995האגודה למלחמה
בסרטן ".תחנות הרדיו שהשתתפו בפעילות :גלי צה"ל,
גלגל"צ ,רדיו ת"א ,רדיו ללא הפסקה,Eco 99 FM ,

רדיו אמצע הדרך ,רדיו דרום ,רדיו חיפה ,רדיוס ,רדיו
גלי ישראל ,רדיו לב המדינה ,רדיו קול רגע ,רדיו קול
העמקים והגליל ורדיו גולן ואצבע הגליל .המטרה
היתה לעשות שימוש במדיה הקולית על מנת להמחיש
את הסיכון שבהתעלמות מביצוע בדיקת ממוגרפיה
סדירה אחת לשנתיים .הקמפיין הופק בהתנדבות על
ידי גיתם .BBDO

תערוכת בוגרי בית הספר לעיצוב "הגילדה"
בסימן חודש המודעות לסרטן השד
תערוכת בוגרי בית הספר לעיצוב
"הגילדה" נפתחה לראשונה בפני
קהל באמצע חודש אוקטובר.
בית הספר בחר להציג את
תערוכת הבוגרים בסימן חודש
המודעות לסרטן השד בגלריה,
שהועמדה לטובת האירוע
במתחם "התחנה" היוקרתי בנווה
צדק .בערב הגאלה התקיימה
מכירה פומבית של אביזרים
שעוצבו ויוצרו במיוחד לערב
זה וכל הכנסות הערב הוקדשו
לאגודה למלחמה בסרטן .בנוסף ,הגילדה יזמה שתי
עמדות מכירה של תיקים המשלבים את הסרט הוורוד
בעיצוב  BELLINKYו MAYA SHALEV-שיוצרו במהדורה
מוגבלת במיוחד לאירוע.

יום הסרטן הבינלאומי של ארגון
הסרטן הבינלאומי ,הUICC-

האגודה למלחמה בסרטן וארגון הסרטן
הבינלאומי ( ,)UICCבברכת משרד הבריאות,
יצאו בהודעה משותפת לרגל יום הסרטן
הבינלאומי :ניתן למנוע כ 60%-מהתמותה
ממחלות הסרטן באמצעים מוכחים ,מידי
שנה למעלה מ 12.7-מיליון אנשים בעולם
מאובחנים כחולים בסרטן ו 600,000-אנשים
מתים מהמחלה מידי חודש.
מחלת הסרטן נוגעת באופן ישיר או עקיף לכולנו ,כך

עולה מפרסום ארגון הסרטן הבינלאומי ( )UICCלקראת
יום הסרטן הבינלאומי .קרי אדאמס ,מנכ"ל ארגון הסרטן
הבינלאומי דיווח כי שיעור החולים במחלת הסרטן גבוה
ונמצא בעליה מתמדת ,ולכן כל אדם עלול ל"פגוש" את
המחלה בסביבתו בשלב כלשהו בחייו .בצד נתונים מדאיגים
אלו דווח ,כי ניתן למנוע כ 60%-מהתמותה ממחלות
הסרטן על ידי אורח חיים בריא ,אבחון מוקדם ,חיסונים
והקצאה לאומית למימון התערבויות ,שהוכחו כיעילות.
בהודעה הוזכרה הישיבה המיוחדת שנערכה באו"ם בה
השתתפה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה (מידע נוסף בפרק
"כנסים ואירועים") וכן נתונים חדשים והנחיות לשמירה
על אורח חיים בריא .מחלת הסרטן הינה המחלה הגורמת
לעלות הכלכלית הגבוהה ביותר ,המיוחסת לאובדן שנות
חיים ,מבין מחלות אחרות ,כך עלה מדוח ארגון הסרטן
הבינלאומי (  )UICCוארגון הבריאות העולמי ( .)WHO
המחיר הכלכלי של כ 13-מיליון חולי סרטן חדשים
בשנת  ,2010מוערך ב 290-ביליון דולר ,מתוכם 154
ביליון דולר בגין הוצאות רפואיות .ללא התערבות
מתאימה ,ההערכה היא כי העלות הכלכלית תגדל
ל 458 -ביליון דולר לשנה ,בשנת .2030
לקראת יום הסרטן הבינלאומי ביקש ארגון הסרטן
הבינלאומי להעביר את המסר" :יחד זה אפשרי" .הארגון
קרא לממשלות לדאוג להקצאת משאבים ליישום אמנת
הסרטן הבינלאומית אשר תסייע בהורדת  25%ממקרי
המוות מסרטן וממחלות לא מדבקות ( )NCDעד שנת
 .2025העצומה לעולם ללא סרטן ,שהינה כלי שמטרתו
להניע ממשלות להשקיע במאבק במחלות הסרטן,
אותה יזם בשנה שעברה ארגון הסרטן הבינלאומי ,קוראת
למקבלי ההחלטות לפעול לקידום המאבק במחלות
הסרטן ולקבוע תוכנית להשגת היעד .בשנה שעברה
החתימה האגודה למעלה מ 20,000-אנשים.

קמפיין חדש של האגודה למלחמה בסרטן לרגל
יום הסרטן הבינלאומי בשיתוף "הגלויה של שלי"
לרגל יום הסרטן הבינלאומי יצאה האגודה במסע הסברה
באמצעי התקשורת בטלוויזיה ובעיתונות ,במטרה להעלות
את המודעות לחשיבות השמירה על משקל גוף תקין,
ביצוע פעילות גופנית ועידוד אורח חיים בריא .בנוסף,
נערך שיתוף פעולה עם "הגלויה של שלי" במסגרתו הופצו
גלויות המודעה ,שפורסמה בעיתונות (המצ"ב) בעשרות
פאבים ,מסעדות ובתי קפה ,במטרה להגיע לאוכלוסייה
הצעירה יותר בחברה הישראלית ולעודדה לשמור על אורח
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פרסומים חדשים

הפקת ערכה לילדים בנושא
"חכם בשמש"
הודות לתמיכתה של הקרן
ההולנדית סוניה ואן טן

()Sonja van Tijn Foundation
עוצבה והופקה ערכה מיוחדת
לילדים בנושא "חכם בשמש".
במסגרת זו עודכנו והופקו עלוני
האגודה לילדים בנושא וכן עלון חדש
להורים "מי גאון של אמא בשמש"
בשפה הערבית
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חיים בריא .על גבי הגלויה שולב ברקוד המאפשר גלישה
אינטראקטיבית לאתר האגודה באמצעות הטלפון החכם.

פרסומים שעודכנו

נתונים חדשים על סרטן בלוטת המגן
בישראל 2000-2009

לדעת יותר
על סרטן שלפוחית השתן

לדעת יותר על סרטן השחלה -
החוברת עודכנה על-ידי ד"ר טלי לוי,
מנהלת יחידת גינקולוגיה אונקולוגית
במרכז הרפואי וולפסון ,וד"ר תמר
ספרא ,מנהלת השירות האונקו-
גינקולוגי במרכז הרפואי תל אביב,
חברות ועדת העדכון לנושא גינקו-
אונקולוגיה באגודה למלחמה בסרטן.
החוברת הופקה באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

לדעת יותר על סרטן הערמונית

לקראת יום הסרטן הבינלאומי מיקדה ד"ר ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד
הבריאות וחברת ועדת עדכון לנושא מניעת סרטן באגודה,
את תשומת הלב להיארעות מחלת סרטן בלוטת המגן,
הנמצאת בעלייה בעשור האחרון ( )2009-2000בכל קבוצות
האוכלוסייה בישראל ,ובמיוחד בקבוצת הנשים הערביות.
הסוג ההיסטולוגי השכיח ביותר (גידול פפילרי) נחשב לגידול
איטי ולרוב אינו ממאיר .התמותה מהמחלה נמוכה ,ועיקרה
בקבוצות גיל מבוגרות .שיעורי התמותה הכלליים מהמחלה
בישראל נמצאים בשנים האחרונות במגמת ירידה ,אולם בקרב
האוכלוסייה הערבית ניכרת מגמת עלייה ,אם כי השיעורים
הכלליים נמוכים מאד .שיעורי ההישרדות מהמחלה גבוהים,
למעלה מ 90%-ל 5-שנים .המגמות הנצפות בישראל ביחס
לעליית ההיארעות של סרטן בלוטת המגן תואמות מגמות
בעולם ,כשהסיבות מיוחסות לחשיפה מוגברת של גורמי
סיכון למחלה ,בעיקר לריבוי בדיקות אבחנתיות המבוססות
על קרינה מייננת (דוגמת צילומי רנטגן דנטליים) ,חשיפות
סביבתיות ,כגון אסון צ'רנוביל ,עלייה בהימצאות של מחלימים
מסרטן שנחשפו לטיפול קרינתי בעבר וצריכת יוד בתזונה.
גילוי אקראי של גידולים במהלך בירורים רפואיים ,הוצע גם
כן כהסבר אפשרי לעלייה בהיארעות המחלה    .

חודש המודעות לסרטן המעי הגס
והחלחולת

האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות
יצאו בהודעה משותפת לרגל פתיחת חודש
המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת :2012 -
בהודעה דווח על עלייה בשיעורי היארעות
המחלה באוכלוסייה הערבית ,על מגמת
ירידה בשיעורי התמותה ,הכפלה בשיעור
המאובחנים בשלב מוקדם בעשור האחרון ,וכן
על שיעורי ההישרדות בישראל שהינם גבוהים
מהממוצע במדינות הOECD-

14

מנכ"ל האגודה ,מירי זיו ,ציינה כי "על בסיס הנתונים
עליהם דיווח פרופ' גדי רנרט חל שיפור משמעותי בשיעורי
ההיענות לבדיקות המגיעים כיום לכ 48%-מאוכלוסיית
היעד .תכנית הסריקה הלאומית הובילה להישגים בשיפור
שיעורי האבחון המוקדם ותרמה לירידה בתמותה .כדי
לחזק מגמה זו חשוב להגביר את שיעורי ההיענות לבדיקה
ולאמץ אורח חיים ,המאפשר להפחית את הסיכון לחלות
בסרטן המעי הגס ולמנוע את המחלה" (מידע נוסף
בפרק "גילוי מוקדם").
במהלך חודש מרץ קיימה האגודה יום עיון לחולים ומחלימים
מסרטן המעי הגס ,ערכה קו פתוח בגלי צה"ל בשיתוף
מומחים בתחום שענו לשאלות הציבור ,הפיצה חומרי
הסברה מעודכנים ,וכן עודדה את הציבור לאמץ אורח חיים
בריא באמצעות קמפיין באמצעי התקשורת ,שקרא
לגילוי מוקדם והיענות לביצוע בדיקת הסריקה הלאומית.
בנוסף ,פרסמה האגודה קובץ מאמרים המבוססים
על מחקרים חדשים בתחום שנערכו בעולם ועוסקים
בנושאי מניעה וגילוי מוקדם.

המאבק בעישון

אושרו תוספות לחוק מניעת העישון במקומות
ציבוריים :האגודה ברכה את ועדת העבודה,
הרווחה והבריאות בראשותו של ח"כ חיים כץ ,על
ההישגים המרשימים ,אך הביעה את אכזבתה
מאי-אישורן של תוספות חשובות נוספות
בדיון שהתקיים בתחילת מאי בכנסת בהשתתפות נציגי
האגודה למלחמה בסרטן ,אושרו מרבית התוספות לחוק
מניעת העישון במקומות ציבוריים .בין התוספות לחוק
שאושרו :איסור עישון בתחנות אוטובוס מקורות וכן
ברציפי רכבת ,למעט אזור שיוקצה לעישון ,בגני אירועים,
במקלטים ציבוריים ,בבריכות שחייה ועוד .בצד ההישגים
המרשימים ,שנכנסו לתוקפם החוקי ב 11-ליולי ,נרשמה
אכזבה על כך שלא אושרו התוספות האוסרות על העישון
באצטדיונים ,אמפיתיאטראות ,בחצרות המתנ"סים
ובחצרות מבני תנועות נוער .לאור הירידה בגיל המעשנים,
ישנה חשיבות להגביל את העישון במקומות ציבוריים
בהם בני נוער  מבלים ונמצאים זמן רב.

האגודה מברכת את ועדת הכספים על
אישור השינויים במס על טבק ומוצריו
באמצע חודש מאי אישרה ועדת הכספים של הכנסת
שינויים במס על טבק ומוצריו ,ביניהם טבק מעובד
לנרגילות וטבק למקטרת וסיגרים .העלאת המיסים
תעשה בהדרגה ,מתחילת  2013ועד ל .2015-הועדה
גם אישרה את העלאת גיל הפטור על יבוא מוצרי טבק
ואלכוהול מ 17-ל .18-יו"ר האגודה ,פרופ' אליעזר
רובינזון ומנכ"ל האגודה מירי זיו שלחו מכתב תמיכה
על אישור השינויים לראש הממשלה בנימין נתניהו,
ולשר האוצר יובל שטייניץ .ישראל חתומה על אמנת
המסגרת לפיקוח על הטבק של ארגון הבריאות העולמי
ואחד מסעיפי האמנה מתייחס לכך שתמחור ומיסוי הם
כלי יעיל לצמצום העישון ,במיוחד בקרב צעירים.

התחרות השנתית למניעת עישון בין בתי
ספר מרחבי הארץ ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,שפ"י -
שירות פסיכולוגי של משרד החינוך והליגה
למניעת מחלות ריאה
בסוף מאי התקיימה לרגל ה"יום הבינלאומי ללא עישון"
התחרות השנתית של בתי הספר המציגה עבודות שונות
בנושא מניעת עישון .התחרות השנתית נקראת ע"ש

ד"ר מרקוס ז"ל ,יוזם התחרות לפני  14שנה ,ששימש
יו"ר הליגה למחלות ריאה ופעל רבות בתחום מניעת
עישון וגמילה .לתחרות ניגשו עשרות בתי ספר מרחבי
הארץ ולשלב הגמר ,שהתקיים בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,הגיעו חמישה בתי-ספר.
באירוע בהנחיית נגה נחשון משפ"י (השירות הפסיכולוגי
של משרד החינוך) ,נכחו בני משפחת ד"ר מרקוס ,נציגי
שפ"י ובראשם קרן רוט ,מנהלת היחידה למניעת אלכוהול,
סמים וטבק ,מורי ויועצי התלמידים מבתי הספר ,וכן צוות
ההסברה באגודה למלחמה בסרטן .התחרות סיכמה שנת
פעילות ענפה בבתי הספר המפעילים תכניות למניעת
עישון .בחלק מבתי הספר הורחב הנושא וכלל גם עידוד
לאורח חיים בריא :תזונה נכונה ,פעילות גופנית ועוד .האגודה
למלחמה בסרטן פעילה לאורך כל שנת הלימודים בבתי
הספר בכל רחבי הארץ  ,מעבירה מאות הרצאות בנושא
העישון ונזקיו ,ומפיצה חומרי עזר ,עלוני הסברה ,כרזות
ומדבקות בנושא .באירוע השתתפו תלמידי "תלמה ילין"
בקטע מוזיקלי וסיפור אישי של נער בן  11מבית הספר
הדקל שבכרמיאל ,שהפך למעשן כבד בפרק זמן קצר,
ריגש במיוחד את הנוכחים .במקום הראשון זכו בי"ס
הדקל כרמיאל ובית הספר אבן סינא מנחף ובמקום
השני זכו הגימנסיה העברית בירושלים ,כפר הנוער
כנות וחט"ב בנים מקרית ארבע.

פרסומים שעודכנו

לדעת יותר על סרטן צוואר הרחם

לדעת יותר על סרטן המעי הגס והחלחולת
החוברת עודכנה ע"י ד"ר אילה הוברט,
מנהלת המרכז לגידולים במערכת העיכול במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ופרופ' חנוך קשתן,
מנהל מח' כירורגית ב' ,במרכז הרפואי רבין -
קמפוס בילינסון .החוברת הופקה
באדיבות חב' מרק סרונו

לדעת יותר על סרטן הכליה

לדעת יותר על השתלת תאי גזע
ומוח עצם
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ה"יום הבינלאומי ללא עישון"  -בסימן ירידה
נוספת בשיעורי העישון ועלייה בשיעורי
המבקשים להיגמל
לקראת היום הבינלאומי ללא עישון ,פרסם משרד הבריאות
במסיבת עיתונאים את נתוני דו"ח משרד הבריאות החדש
ממנו עולה ,כי שיעור המעשנים ,בני  21שנה ומעלה
בישראל נמצא בירידה ,ועומד על השיעור הנמוך ביותר
שנרשם אי פעם בארץ.20.6% ,

הירידה בעישון בשנים האחרונות בישראל

פרסומים שעודכנו

קולוסטומיה

בדו"ח פורסמו גם נתונים לגבי שיעורי עישון בבני נוער
ובקרב חיילי צה"ל .מסיכום הנתונים עלתה תמונה
מעודדת על ירידה בשיעורי עישון סיגריות ,וירידה בשיעורי
עישון נרגילה בקרב בני נוער .בקרב חיילי צה"ל שיעורי
העישון עדיין גבוהים יחסית לשאר האוכלוסייה .כמו-כן
צויינו בדו"ח נתוני אכיפת חוק מניעת עישון ודווחה
עלייה מרשימה במספר הפונים לגמילה מעישון ,הודות
לפעילותה המאומצת של האגודה למלחמה בסרטן
במשך שנים במאבק בנגע העישון בישראל ,הכנסת
הסדנאות לגמילה מעישון לסל הבריאות וכן סבסוד
תרופות המרשם לגמילה מעישון.

"עישון זה לא בשבילי" פעילות
אינטראקטיבית בפייסבוק נגד עישון
בשיתוף מגזין הנוער "ראש "1
האגודה למלחמה בסרטן פועלת רבות בקרב צעירים ובני
נוער במטרה להעלות את המודעות לנזקי העישון ולגרום
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להם להימנע מעישון .במסגרת זו יצאה האגודה לרגל
ה"יום הבינלאומי ללא עישון" בשיתוף פעולה ייחודי עם
מגזין הנוער המוביל "ראש  "1הפונה לנוער בגילאי ,17-12
הגילאים הקריטיים ל"סיגריה הראשונה" ולהתחלת עישון.
במסגרת הקמפיין נפתחה אפליקציה מיוחדת בקבוצת
אוהדי "ראש  "1ונערכה תחרות סטטוסים בקבוצת
הפייסבוק של המגזין (בה חברים כ 60,000-פעילים).
הקמפיין יצא לדרך בתחילת חודש מאי ונערך בתיאום
עם דף הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן .בסיום
התחרות נבחרו שלושת המקומות הראשונים וכן "חביב
הקהל" אשר זכו כולם בפרסים ,שניתנו כתרומה לאגודה
למלחמה בסרטן .במגזין פורסמו :מודעת התחרות,
כתבות רחבות וכלליות על העישון ,מודעות האגודה נגד
עישון ,וכן טור דעה אישי של דוברת האגודה ,עדנה פלג-
אולבסקי .כמו-כן ,המגזין סיקר את תחרות העבודות
של בני הנוער בנושא עישון שנערכה בבית האגודה (להלן
בידיעה נפרדת).

קמפיין הסברה ייחודי בשיתוף "הגלויה של
שלי" " -אל תפתחי פה  -לסרטן"
קמפיין ההסברה הכללי ,שהתקיים באמצעי התקשורת
לרגל "היום הבינלאומי ללא עישון" התמקד בנזקי הנרגילה
והעישון הפסיבי .במקביל ,יצאה מחלקת הסברה והדרכה
בקמפיין הסברה ייחודי ,במסגרתו הופצו אלפי גלויות
עם תמונת פה מחייך חיוך רחב החושף שיניים צחורות,
כאשר המשפט "אל תפתחי פה" מופיע למעלה בצד
הקדמי של הגלויה ובצד האחורי הופיעה המילה "לסרטן".
הגלויה הזמינה לגרד את הציפוי הלבן המכסה את
השיניים שחשף שיניים צהובות האופייניות למעשנים.
הצד האחורי קרא להעביר את הגלויה לחבר שמעשן וכן
כלל אזהרות מפני נזקי העישון .הגלויה הופצה בכ200-
בתי קפה ,מסעדות ,ברים ומקומות בילוי בפריסה ארצית
ואפשרה אינטראקציה ישירה מול מעשנים הפוקדים את
מקומות הבילוי .כמו כן ,הודפס על גבי הגלויה ברקוד
הניתן לסריקה באמצעות טלפון חכם שמאפשר גלישה
לאתר האגודה למלחמה בסרטן.

שת"פ עם קבוצת ניו-פארם בפייסבוק לרגל
ה"יום הבינלאומי ללא עישון"

קמפיין אינטרנטי לצעירים
בנושא נזקי עישון

לרגל ה"יום הבינלאומי ללא עישון" התארחו מומחים
בנושא ,בדף הפייסבוק של ניו-פארם (שמכיל למעלה
מ 100,00-אוהדים) ,במסגרתו האוהדים הוזמנו להעלות
שאלות בתחום נזקי עישון ,גמילה מעישון ,חקיקה ואכיפת
חוקים בנושא עישון בישראל .באירוח הווירטואלי השתתפו
בהתנדבות ד"ר עמית רותם ,פסיכיאטר ילדים ונוער
ומנחה קבוצות לגמילה מעישון ,ועו"ד עמוס האוזנר,
יו"ר המועצה הישראלית למניעת עישון.

במהלך חודשי הקיץ פורסם קמפיין אינטרנטי ייחודי של
האגודה למלחמה בסרטן נגד עישון ,המיועד לצעירים.
הקמפיין הופק בהתנדבות על-ידי גיתם  .BBDOמסע
ההסברה ,שלווה בפרסום באינטרנט ,בטלוויזיה ובעיתונות,
נראה כפרסומת למותגי סיגריות חדשים "סינגל"
ו"דיסטנס" (  )Single,Distanceהמותאמים לצעירים
וצעירות ,ובמהלכו נעשה שימוש בסיסמאות "מריח
שאת שוב לבד" (")"Smells like you're all alone again
ו"מריח שאיש אינו מתקרב אליך" ("Smells like no one
 .)"comes near youהקמפיין מפנה את בני נוער לשני
אתרי אינטרנט ייעודיים שהוקמו במיוחד לצורך הקמפיין,
המיידעים את הגולשים הצעירים על נזקי העישון ,אשר
רבים מהם ,למרות המודעות אליהם ,בוחרים להתעלם
מהם ולעשן .הקמפיין נועד למנוע את הרצון להתנסות
בסיגריה הראשונה ,ובהמשך להתמכר.

פרסומים שעודכנו

טיפול תזונתי תומך מהדורת
 - 2012החוברת עודכנה על ידי
התזונאית יעל שפאץ ,דיאטנית
במכון האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש
שיבא בתל השומר והופקה באדיבות
חב' אבוט

פעילות להגברת המודעות
למניעת סרטן העור ואבחונו
המוקדם

נתונים ממסיבת 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 ,ישראל ירדה מהמקום ה 3-למקום ה18-
השנה ציינה האגודה  20שנה לשבוע המודעות למניעת
סרטן העור ואבחונו המוקדם ,שיזמה האגודה למלחמה
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פרסומים שעודכנו

תיקי האיכס – חוברת קומיקס
באיורו של אורי פינק בנושא נזקי
עישון לילדים

בסרטן והפעילה בשיתוף כל קופות החולים ובברכת
משרד הבריאות והאיגודים לרפואת עור וכירורגיה
פלסטית .כאשר בוחנים מגמות מאז שנת  ,1992השנה
בה החלה האגודה למלחמה בסרטן בפעילות זו ברמה
הארצית ,נצפית יציבות בשיעורי ההיארעות של מלנומה
חודרנית בגברים יהודים ואילו בנשים יהודיות נצפית
ירידה של כ 30%-בהיארעות של מלנומה חודרנית!
כלומר ,יש כאן מניעה של ממש  -פחות חולים במחלה.
ד"ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז לבקרת
מחלות של משרד-הבריאות וחברת ועדת העדכון לגילוי
מוקדם של האגודה למלחמה בסרטן ,מסרה את הנתונים
המעודדים ,וציינה כי בשנת  2009אובחנו בישראל
 1,293חולים חדשים עם מלנומה של העור (חודרנית
וממוקדת)  862 -חולים חדשים עם מלנומה חודרנית
של העור ו 431-חולים חדשים עם מלנומה ממוקדת.
באוכלוסייה הערבית בישראל ,המלנומה היא מחלה
נדירה ושיעורי התחלואה מסתכמים במקרים בודדים
(מידע נוסף בפרק "גילוי מוקדם").
רינת בכר ,מנהלת מחלקת תמרוקים ,אגף רוקחות
במשרד הבריאות ,דיווחה על הכיתוב והאזהרות החדשות,
שמשרד הבריאות יחייב את היצרנים והיבואנים להוסיף
על גבי אריזות  התכשירים מסנני הקרינה ומשמעותם,
כתוצאה משיתוף-פעולה המתקיים עם האגודה
למלחמה בסרטן.
ד"ר מרינה לנדאו ,מומחית ברפואת עור ומין מבי"ח
וולפסון ,תיארה את אופן השימוש הנכון בתכשירים
מסנני קרינה.

במסיבת העיתונאים הוצג העלון החדש
"מידע בנושא מסנני קרינה"

מדבקות עישון חדשות בשפה
הרוסית" :חיים יפים ללא עישון",
"אצלנו לא מעשנים"
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העלון נכתב ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתופה
המקצועי של רינת בכר מנהלת מחלקת התמרוקים
באגף הרוקחות של משרד הבריאות וד"ר מרינה לנדאו
מומחית ברפואת עור ומין מבי"ח וולפסון ויועצת האגודה
למלחמה בסרטן לנושא סרטן העור .העלון הודפס באדיבות
רשת סופר-פארם ,והופץ ב 300,000-עותקים בסניפי
הרשת ברחבי הארץ ועל ידי האגודה למלחמה בסרטן.
העלון נועד להבהיר לציבור ,כיצד להשתמש בצורה נכונה
במסנני הקרינה ,לא רק בחופי הים ,תוקף התכשירים,
הנחיות לאחסונם ועוד.

נתונים מעניינים מסקר שערכה האגודה
למלחמה בסרטן בקרב גילאי  ,18+ובקרב בני
נוער ,ודווחו במסיבת העיתונאים:
הסקר בדק מודעות ,עמדות והתנהגות בשמש בקרב
 621נסקרים ,מתוכם  100בני נוער בגילאי  15-17ו510-
נבדקים בגילאי .18+
באופן כללי ,עלה מהסקר כי נשים מודעות יותר
ומשתמשות יותר באמצעי ההגנה השונים.
ישנה עלייה במודעות לנזקים נוספים מהשמש ,מלבד
סרטן עור .בני הנוער ציינו כוויות במקום השני ,לעומתם
המבוגרים ציינו כתמים בעור ,התקמטות והזדקנות
העור.
עלייה נצפתה גם במודעות לשימוש באמצעי הגנה
נוספים לקרם הגנה ,כמו כובע ,לבוש הולם ,להימצא
במקום מוצל ושעות בטוחות.
השתנתה הנורמה  -כיום שיזוף אינו נחשב יפה ,הן
בקרב בני נוער והן בקרב מבוגרים.
השימוש במיטות שיזוף מסוכן ,כמו השמש ואף יותר,
כך ציינו למעלה ממחצית בני הנוער ( )55%והמבוגרים
( )51.6%שרואיינו ,בהשוואה לרבע מהמרואיינים בסקר
של שנת .2004
העלייה במודעות הינה תולדה של מערכת ההסברה
וההדרכה שעורכת האגודה למלחמה בסרטן בגנים,
בבתי-ספר ,במדיה :בתכניות בטלוויזיה לילדים
ובתשדירים למבוגרים .למרות זאת ,הידע אינו מתורגם
מספיק לעשייה בפועל ,אצל בני הנוער .עדיין אחוז ניכר
מהם ( )66%אינם הולכים לים בשעות הבטוחות ואחוז
ניכר סבלו מכוויות שמש ( .)49%עובדה זו הובילה את
האגודה למלחמה בסרטן לצאת בקמפיין ייעודי לבני
נוער בנושא חשיפה לשמש (להלן בהמשך).

פרסומים שעודכנו

פרופ' יעקב שכטר ,מנהל מכון אלה למלנומה ,מהמרכז
הרפואי שיבא ,הציג דיווח "חם מהתנור" ביחס להתקדמות
נוספת בטיפולים ממוקדי מטרה בחולי מלנומה גרורתית
מכנס ה ASCO-שנערך בארה"ב כשבוע לפני מסיבת
העיתונאים .המחקרים מצביעים על מגמה של פיתוח
רפואה מותאמת אישית למבנה הגנטי הייחודי של החולה,
מגמה העשויה לשפר את יעילות הטיפול ולהפחית את
תופעות הלוואי.

האגודה יצאה במסע הסברה להעלאת
המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של
סרטן העור ושמירה על התנהגות חכמה
בשמש במסגרתו עודכנו מודעות העיתונות
וכן סרטוני ההסברה של האגודה בטלוויזיה.

קמפיין הסברה חדש לצעירים בעיתונות -
"פעם ראשונה בים?"
הופק קמפיין חדש הפונה לבני נוער ,שלמרות שהם
מודעים לסכנות בחשיפה לשמש ,כפי שמצביע הסקר

שערכה האגודה ,בפועל אינם נזהרים מספיק .הקמפיין
התמקד בעיתונות נוער והזכיר להם באופן ויזואלי ,שיש
להקפיד על אמצעי ההגנה מפני השמש.

קמפיין לילדים ולנוער בערוץ דיסני ובערוץ
הילדים " -חכמים בשמש"
השנה הפיקה האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף עם
ערוץ דיסני סרטונים חדשים הפונים לנוער מגילאי
 6-14בו מככבים הדמויות המצוירות חביבות הילדים
מהסדרה "פיניאס ופרב" .בסרטונים נראות הדמויות
כשהן מלמדות את הילדים באלו אמצעי
זהירות יש לנקוט ,כאשר יוצאים לשמש
וכיצד להישמר מפניה .בסרטונים שולבו
גם סמלי המלצות האגודה להתנהגות
חכמה בשמש .בנוסף,
לילדים הצעירים יותר ,שודרו
הסרטונים שהופקו בעבר
בשיתוף עם האגודה בכיכובם
של דמויות דיסני המוכרות
והאהובות :מיקי מאוס,
דולנד דאק ,גופי ודייזי.
הסרטונים שודרו במהלך
חודשי הקיץ ,ובמקביל,
שודר בערוץ הילדים הקליפ
המיתולוגי "חכם בשמש"
בכיכובם של מנחי הערוץ.
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חוברות חדשות בשפה הרוסית:
"לדבר ,להקשיב ,להבין"" ,כך
תורמת התרומה שלך"" ,בחילות
והקאות הנלוות לטיפול כימי
וקרינתי".
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האגודה למלחמה בסרטן רתמה את
המצילים בחופים למאבק בנזקי השמש

פרסומים שעודכנו

מתחילת חודש יולי ,ולאורך כל עונת הרחצה ,הקריאו
המצילים בחופי הרחצה בישראל משפטים הקוראים
לציבור המתרחצים להיות "חכמים בשמש" ולהגן על
עצמם מפני נזקי השמש .שיתוף הפעולה ההדדי,
שהחל ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ,מתקיים זו
השנה השלישית .אבי אפיה ,יו"ר ארגון המצילים ,נרתם
לפעילות במטרה להעלות את המודעות לנזקי החשיפה
לשמש ,כאשר המסר המוביל הוא" :שיזוף ללא הגנה
 נזק ללא תקנה" .השנה הורחבה הפעילות לפריסהארצית מחופי אילת ועד חיפה .בין החופים שהשתתפו
בפרויקט :אילת ,אשקלון ,אשדוד ,ראשל"צ ,בת-ים,
הרצליה וחיפה .שיתוף הפעולה המוצלח זכה לסיקור
תקשורתי בעיתונות ובטלוויזיה.
חוברת פוריות והקפאת זרע

מפגש הדרכה לצוותים רפואיים ולמקדמי
בריאות בנושא נזקי שמש וגילוי מוקדם של
סרטן העור
בתחילת יולי התקיימה בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,הדרכה בנושא "חכם בשמש  -מניעה
וגילוי מוקדם של סרטן העור" לצוותים רפואיים מקופות
החולים ולמתאמי הבריאות העירוניים החברים ב"רשת
ערים בריאות" .המפגש נפתח בדברי ברכה של דוברת
ומנהלת מח' הסברה והדרכה ,עדנה פלג-אולבסקי,
ומקדמת הבריאות אירית מנטש שארגנה את המפגש.
ההדרכה הועברה במקצועיות רבה על ידי ד"ר פליקס
פבלוצקי ,רופא עור מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל
השומר וחבר ועדת העדכון של האגודה לנושא סרטן
העור .מטרת ההדרכה היתה להעשיר את הידע של אנשי
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המקצוע ולהעניק להם כלים תומכים להעברת הדרכות
בנושא "חכם בשמש" לקהלים רחבים במסגרות שונות,
כגון :קייטנות ,מתנ"סים ועוד .המשתתפים הביעו שביעות
רצון רבה מהתכנים ומהמפגש העשיר והמרתק.

האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף המרכז
הרפואי "מאיר" כפר סבא ,חדשות ערוץ 2
וחב' נובה מדיקל תיעדו בעזרת מצלמה
המבוססת על טכנולוגיה מיוחדת ,נגעי עור
בקרב צעירות בחופי הרחצה
במהלך הכתבה ,רואיינו צעירות שנחשפו לשמש ותועדה
תגובתן לאחר שנזקי השמש המצטברים בעורן ,הודגמו
להן באמצעות המצלמה המיוחדת .הכתבה שודרה ביומן
החדשות של סוף-השבוע בזמן צפיית שיא ,בערוץ 2
בטלוויזיה.

קידום בריאות

יום בריאות בחוף ראשון לציון  -פעילות
משותפת למרכז הרפואי אסף הרופא
והאגודה למלחמה בסרטן בחוף ראשון לציון
לקידום המודעות לסרטן העור

שיפור מערכי ההדרכה בנושא "חכם בשמש"
במסגרת שיפור אמצעי ההדרכה הקיימים למדריכים,
הפיקה מקדמת הבריאות ,אירית מנטש ,מצגת חדשה
וידידותית בנושא "חשיפה נבונה לשמש ונזקי עור" בה
יעשו שימוש מדריכי ההסברה של האגודה במהלך
השנה .כמו-כן ,בשיתוף עם לשכת הבריאות בנפת
השרון הועברו לאגודה כ 200-משחקים לימודיים לגילאי
 3עד  10המסייעים לילדים ,באופן חוויתי ומהנה ,בלימוד
כללי ההגנה מפני השמש ,המבוססים על כללי "חכם
בשמש" של האגודה למלחמה בסרטן.

השתתפות בכנסים וימי בריאות
במהלך השנה נטלה האגודה חלק במגוון כנסים וימי בריאות
שונים לאנשי מקצוע ולקהל הרחב ,הנערכים ברחבי הארץ,
כגון :התערוכה והוועידה המדעית לתזונה בישראל ,2012

בתחילת ספטמבר  2011נערך יום בריאות בחוף ראשון
לציון ,שנועד לבצע בדיקות לאבחון מוקדם של סרטן
העור לרוחצים ולהעלות את המודעות לחשיבותן .האירוע
התקיים בשיתוף פעולה של המרכז הרפואי אסף הרופא,
האגודה למלחמה בסרטן ,עיריית ראשון לציון והחברה
העירונית ראשל"צ .במסגרת יום הבריאות נערכו בדיקות
עור לציבור הרוחצים בחוף על ידי כירורגים פלסטיים
מומחים ,מטעם המכון לאבחון נגעים פיגמנטריים של
המרכז הרפואי אסף הרופא ,לו סייעה האגודה ברכישת
מכשור אבחון חדשני לנגעים בעור .יום בריאות במתכונת
דומה נערך גם באוגוסט .2012
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כנס הארגון הישראלי לחקר הסרטן ,יריד מניעת עישון
בדיזנגוף סנטר בת"א ,כנס רפואת הקהילה של קופת
חולים כללית ,כנס "עיר פעילה ובריאה" שנערך בחיפה,
קמפוס בריא במכללת צפת ,ועוד .ביום העצמאות נערך
שיתוף פעולה עם משטרת ישראל ,במסגרתו הוקמו דוכנים
רבים תחת הכותרת "מיזם בריאות" המעודדים שמירה על
אורח חיים בריא .האגודה נענתה לפניית המשטרה והציבה
במיזם דוכן הסברה בנושא גילוי מוקדם של מחלות הסרטן
השכיחות ושמירה על אורח חיים בריא ופעיל .בפברואר
התקיים יריד בריאות "החיים הטובים" שנערך במשרדי
חב' אינטל בקרית גת ובירושלים ל 3,000-עובדים .בדוכן
השתתפו מדריכי הסברה ומתנדבים מטעם האגודה ,אשר
ענו לשאלות והסבירו על פעילות האגודה.

יום עיון למדריכי הסברה חדשים של האגודה
למלחמה בסרטן
בסוף אפריל נערך יום עיון למדריכי הסברה חדשים
של האגודה ,שלאחריו השתלבו המשתתפים בתפקיד
מדריכי הסברה של האגודה ,לעבודה בבתי ספר ,ארגונים
ומוסדות .המשתתפים רכשו כלים להעברת הדרכות
מטעם האגודה בנושאים" :חכם בשמש"" ,נזקי עישון",
"תזונה ופעילות גופנית" ,הכירו את מרכיבי התפקיד  
והתוודעו לנוהלי העבודה והשיטות .יום העיון אורגן על ידי
מקדמת הבריאות ,אירית מנטש ומזכירת המחלקה,
רווית לוי-אשר ,בהשתתפות מנהלת מרכז המידע ,נירה
תמוז ומדריכה ותיקה מטעם האגודה ,אורית רוזנבלום.

פעילות האגודה באינטרנט,
בפייסבוק וברשתות החברתיות
האגודה פעילה מאד באינטרנט ורואה בו כלי חשוב ומרכזי
להעברת מידע ,תכנים ,מסרים וקשר עם הציבור .אתר
האינטרנט המחודש של האגודה שעלה לאוויר בסוף שנת
 2010מכיל למעלה מ 8,000-דפי תוכן .האתר מעניק
מידע נרחב ומהימן לציבור החולים ובני משפחותיהם
בכל הקשור במחלות הסרטן השונות ,הטיפול ,השיקום
ואיכות חיי המטופל .לכלל הציבור מועבר מידע בכל הנוגע
למניעה ואבחון מוקדם .על תחום האינטרנט באגודה
אחראי זיו דוכן .מספר הפורומים באתר גדל ועומד כיום
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על  14פורומים ,בנושאים שונים ,בניהול מיטב המומחים
העושים זאת בהתנדבות ובמחויבות גדולה .כמו-כן,
פועלים באתר שני פורומים סגורים לאנשי מקצוע
המאפשרים לקיים דיונים פנימיים :פורום לאנשי מקצוע
בנושא סרטן שד ופורום סגור למדריכי ההסברה של
האגודה למלחמה בסרטן.
האתר המשודרג זוכה לשבחים רבים על תכניו ועל הניווט
הנוח בו .הושקעה מחשבה רבה בהתאמת האתר למנועי
החיפוש ,וכתוצאה מכך ומקידום בגוגל שניתן לאגודה
כתרומה ,כמות הגולשים באתר עלתה בכ ,20%-וכיום
ישנן כ 60,000-כניסות בחודש .לאחרונה שודרג אתר
האגודה למלחמה בסרטן בשפה האנגלית המתעדכן
באופן שוטף ,ובחודשים הקרובים יחלו לפעול אתרי
האגודה המשודרגים בשפות רוסית וערבית.
מזה כשנה ,לאגודה דף בפייסבוק" :האגודה למלחמה
בסרטן  -לחיים בריאים" .הדף נועד להעביר מסרים
בתחום המניעה והאבחון המוקדם ולקדם אירועים,
כמו מרתון ירושלים ,צעדת משפחות בפסח ועוד .נכון
לספטמבר  ,2012לדף כ 20,000-חברים.

מוקדי המידע של האגודה
למלחמה בסרטן

ה'טלמידע' המופעל על ידי מתנדבים בראשותה של נורית
צין פועל מזה שנים רבות ומהווה את המוקד הטלפוני
האמין והעדכני ביותר בנושא מחלות הסרטן ,דרכי הטיפול
והשיקום בארץ .ה'טלמידע' מגובה על ידי מרכז המידע
של האגודה למלחמה בסרטן ,המנוהל על-ידי נירה תמוז.
המרכז מטפל בפניות נכנסות ,בעיקר של חולי סרטן ובני
משפחותיהם בנושאים רבים ומורכבים (ביניהם הקשר
עם מערכת הבריאות ,סיוע והכוונה לגורמי תמיכה שונים,
עזרה בקשר עם קופות החולים בכל הקשור לתרופות
וטיפולים שאינם בסל הבריאות ,חיפושי מידע נוספים
וכד') .כמו-כן ,פועל במרכז המידע מאגר תרופות בו
מרוכזות תרופות עודפות הנתרמות לאגודה מחולים ובני
משפחותיהם המנותבות לטובת חולים הזקוקים להן.
במרכז המידע קיים גם רישום מעודכן של המחקרים
הקליניים בישראל ועוד ועוד.

גילוי מוקדם
סרטן השד

התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד ,שיזמה האגודה
למלחמה בסרטן המופעלת בשיתוף עם משרד הבריאות
וקופות החולים מזה כ 20-שנה ,מנוטרת במימון האגודה:
החל בבדיקות האבחון הרדיולוגיות בכלל האוכלוסייה
בישראל ,דרך הפעולות הכירורגיות ,האבחון הפתולוגי
ועד לניטור במכונים האונקולוגיים של נשים שאובחנו עם
ממאירות .בראש התוכנית עומד פרופ' גד רנרט ,מנהל
המח' לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי
כרמל ,ויועץ לאגודה בנושא בקרת סרטן  .

כחולה בסרטן שד במהלך חייה (עד גיל  .)80בישראל
(כמו גם באירופה) ,כ 25%-מהמאובחנות הן בגיל 50
ומטה( ,כ 6%-מתחת לגיל  ,)40כלומר 75% ,מהנשים
החולות בסרטן שד הן מעל גיל .50
תמותה :שיעורי היארעות והתמותה מסרטן השד
בקרב נשים ,הם מהגבוהים בעולם ( .)17%בשנת
 2009נפטרו בישראל מסרטן השד  949נשים .יחד עם
זה ,על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
חלה בעשור האחרון ירידה בשיעורי התמותה:
מ 22.6-ב 1998-ל 17.4-ב ,2009-כלומר מדובר
בירידה משמעותית של כ.30%-

סיכום התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
לשנת 2011

דיווח הקואליציה האירופית לסרטן השד
"אירופה דונה" ()Europa Donna

נתוני התוכנית הלאומית שיזמה האגודה למלחמה
בסרטן הוצגו על-ידי פרופ' גד רנרט ,מנהל התוכניות
הלאומיות לגילוי מוקדם של סרטן השד והמעי הגס
ויועץ לאגודה למלחמה בסרטן :מאז הפעלת התוכנית
ועד היום נוטרו כמעט  5מיליון בדיקות הדמיית שד(!)
בלמעלה ממיליון נשים שונות ,מתוכן  82,000בדיקות
בניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן .בשנת
 2009זוהו  4,362מקרים של סרטן השד  -מספר זה
עלה מעט לעומת שנים קודמות ,אך הוא יכול לנבוע
מעלייה בשיעור הנבדקות .בשנת  2010בוצעו 411,834
בדיקות ממוגרפיה ונצפתה עלייה קלה בשיעור הנשים
הנבדקות .כיום נבדקות בין  74-72אחוזים מאוכלוסיית
היעד .הישג חשוב נוסף שדווח  -נמחק לחלוטין
הפער בשיעורי הנבדקות בין הערביות ליהודיות
בישראל!

האגודה למלחמה בסרטן ,המייצגת בישראל את
הקואליציה האירופאית לסרטן השד ,פרסמה במסגרת
חודש המודעות לסרטן השד נתונים על היארעות ותמותה
מסרטן השד באירופה:
מנתוני הקואליציה עלה כי מספר הנשים המאובחנות
מדי שנה באירופה כחולות בסרטן שד ,הינו גבוה פי
 2ממספר החולים המאובחנים בכל סוג סרטן אחר.
שיעורי התמותה מסרטן השד הם הגבוהים ביותר
בעולם מבין סוגי הסרטן בנשים .שיעורי ההיארעות
של סרטן השד גבוהים כאמור ,בישראל ועומדים על
 96.8למאה אלף ורק במדינות דנמרק ,צרפת והולנד
הם גבוהים יותר.
שיעורי תמותה מסרטן השד בישראל נמוכים ממדינות
כגון דנמרק ,איסלנד ,אירלנד ,הולנד ובריטניה ,אך
גבוהים מאלה שבמדינות כגון  -גרמניה ,פינלנד,
לוקסמבורג ,ספרד ושבדיה .מספר הנשים שנפטרו
מסרטן שד באירופה בשנת  139,829 = 2008מתוכן
בארצות הקהילה האירופית נפטרו  89,801נשים.

לרגל חודש המודעות לסרטן השד
פרסמה האגודה נתונים חדשים
מרישום הסרטן של משרד הבריאות,
על מחלת סרטן השד בארץ ובעולם,
עובדות עדכניות ומחקרים חדשים:

תחלואה :בישראל מאובחנות מדי שנה כ4000-
נשים חולות בסרטן שד .אחת מכל  8נשים תאובחן

דוח מדינות ה )Health at a Glance 2011) OECD-שפורסם
לקראת סוף שנת  2011הצביע על עלייה  בשיעורי ההישרדות
ממחלות קשות ,כולל מחלת הסרטן ,הודות לשיפור בגילוי
המוקדם ובטיפול הרפואי .בישראל שיעורי ההישרדות
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המקצועי של המרכז הרפואי "אסותא" .מכתב זימון
אישי לנשים בגיל המתאים נשלח לקראת הגעת הניידת
ליישוב וכן מתפרסמות מודעות בעיתונות המקומית על
מועד פעילותה באזור.

תמותה באירופה מסוגי הסרטן הנפוצים בקרב נשים
שד 17%

אחרים
33%

מעי גס
14%

ריאה 14%
רחם 3%

שחלות
6%

קיבה 6%

צוואר
הרחם
3%

לבלב
6%

מלנומה 1%

מסרטן השד גבוהים יותר מממוצע מדינות הOECD-

ועלו מ 80.5%-בשנת  2002ל 86%-בשנת .2008

ניידת הממוגרפיה הארצית
ניידת הממוגרפיה שיזמה האגודה למלחמה בסרטן ,והחל
מהשנה מופעלת על-ידי אסותא ,פועלת ברחבי הארץ זו
השנה האחד-עשר .מטרת פעילותה היא לאפשר לנשים
המתגוררות ביישובים מרוחקים ,כמו גם לנשים שאינן
מודעות לחשיבות הבדיקה ,לבצע אותה קרוב לביתן .כל
זאת במטרה לשפר את הנגישות ואת ההיענות לבדיקה
שבכוחה להציל חיים .פרויקט ניידת הממוגרפיה פועל
בשיתוף קופות החולים "שירותי בריאות כללית"" ,מכבי  
שירותי בריאות" ,קופת חולים "לאומית" והשנה הצטרפה
גם קופת החולים "מאוחדת".
בסוף  2011החלה לפעול ברחבי הארץ ניידת ממוגרפיה
חדשה שנרכשה על-ידי "אסותא שירותים רפואיים"
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ,המופעלת על ידי הצוות

התחנות האזוריות לגילוי מוקדם
של סרטן השד
האגודה ממשיכה לסייע בהפעלת תחנות אזוריות לגילוי
מוקדם של סרטן השד ברחבי הארץ .תוכנית ההדרכה
הארצית למודעות לבריאות השד ולחשיבות האבחון
המוקדם של סרטן השד נערכת לכלל הנשים בישראל.
מאמצים רבים בנושא מושקעים  במגזרים שונים
באוכלוסיה ,כגון במגזר הערבי ,בקיבוצים ,בקרב עולות
חדשות ,במגזר החרדי ועוד .חומר הסברה מופץ במאות
אלפי עותקים בעברית ,בערבית וברוסית ,ועודכנה ערכת
ההרצאות בנושא לאחיות השד ,המרצות ברחבי הארץ
מטעם האגודה.

חדש :מערך הרצאות אחיות מתאמות
בריאות השד בנושא מניעה וגילוי מוקדם
של סרטן השד ,אורח חיים בריא ופעילות
האגודה למלחמה בסרטן
בתיאום מקדמת הבריאות ומח' השיקום והרווחה באגודה,
חלה האצה במתן הרצאות מטעם האגודה למלחמה
בסרטן ,על ידי אחיות מתאמות בריאות השד .האחיות
מקיימות הרצאות לציבור הרחב ברחבי הארץ להעלאת
המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של מחלת סרטן השד,
שמירה על אורח חיים בריא העשוי להפחית את הסיכון
לחלות בסרטן בכלל ובסרטן השד בפרט ,וכן שופכות אור
על פעילותה הברוכה של האגודה בישראל  -למען החולים
ונגד המחלה .במסגרת זו התקיימו הרצאות במסגרות
שונות ,כגון לשוטרות משטרת ישראל ,במועדוני נשים,
משרדי עו"ד ורשויות מקומיות.

סרטן במשפחה  -מערכת ייעוץ
למשפחות בסיכון גבוה
אנשים שיש להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה ,שחלה
בסוגי סרטן מסוימים ,כמו מעי גס ,שד ,שחלה ,ערמונית
ומלנומה ,מצויים בסיכון גבוה לחלות בסרטן .שירות
הייעוץ לסרטן משפחתי פועל במסגרת המרכז הארצי
לבקרת סרטן מזה כעשור .פרויקט זה מתבצע בשיתוף
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האגודה למלחמה בסרטן ,אשר ממשיכה לסייע במימון
הצוות המקצועי שמפעיל את השירות במרכז הרפואי
כרמל ,המנוהל על-ידי פרופ' גד רנרט ומהווה יחידה
ארצית בנושא .שירות ייעוץ ארצי זה מהווה משאב מידע
משמעותי הן לאוכלוסייה והן למקבלי ההחלטות במערכת
הבריאות העוסקים בתחום הסרטן.

הקונסורציום הישראלי לאבחון
גנטי בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן
המכונים העוסקים בגנטיקה של הסרטן ,ממשיכים בקיום
המחקר המשותף והרב-מרכזי בנושא הגנטיקה של סרטן
השד והשחלה בישראל ,בסיוע האגודה למלחמה בסרטן.
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 (מידע נוסף בפרק "רישום ומעקב").

סרטן המעי הגס

איתור אוכלוסייה בסיכון גבוה
למעלה מעשור מאמצים באגודה את המלצות ארגון
הבריאות העולמי והארגון הבינלאומי למלחמה בסרטן,
בנוגע לחשיבות הסריקה של אוכלוסייה הנמצאת בסיכון
גבוה לפתח סרטן במעי הגס .התוכנית משלבת הדרכה
לציבור הרחב במסגרת הקהילה ובמקומות עבודה .בכדי
לקדם את המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם ולהעלות
את אחוז הנענים לביצוע הבדיקות ,האגודה מממנת מדי
שנה ,למשך שנתיים ,פעילות ייעודית במרכזים ,שהציגו
תוכנית של מצוינות לאיתור אוכלוסייה בסיכון גבוה,
תוך קיום הדרכה לאנשי מקצוע והסברה לציבור הרחב.
המרכז הרפואי לשנת ( 2012שנה ראשונה) הוא :מרכז
רפואי אסף הרופא ,בנושא :שיפור ההיענות לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס והחלחולת באוכלוסייה בסיכון מוגבר,
בקרב האוכלוסייה הערבית.
מרכזים אלה התבקשו לפעול על-פי ההמלצות ,שגובשו
בישיבת קונצנזוס שנערכה בחסות משרד הבריאות ,האגודה
למלחמה בסרטן ,ההסתדרות הרפואית ובהשתתפות
מומחים מחו"ל .המלצות אלו קיבלו חיזוק ברשות מחקר
הסרטן של ארגון הבריאות העולמי ( ,)IARCשריכז כ90-
מומחים לקביעת קווים מנחים לאבחון מחלות הסרטן
בכלל וסרטן המעי הגס בפרט .ההמלצות ניתנו לגבי

הצורך בביצוע סריקה ייעודית לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס באוכלוסייה בריאה מגיל  ,50וגם לגבי הצורך
לקיים פעילות הסברה לציבור המקצועי ולציבור הרחב.

נתוני התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס לשנת 2011
משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ומפעיל מזה שבע שנים תוכנית לאומית בשיתוף כל
קופות החולים ,לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס .תוכנית
זו ,המנוטרת על-ידי פרופ' גד רנרט ,דומה לזו הקיימת
לאיתור סרטן השד ,ונחוצה לאור העובדה שמחלת סרטן
המעי הגס גורמת לשיעורי תמותה גבוהים .המחלה ניתנת
למניעה וגילוי מוקדם שלה עשוי להעלות משמעותית את
סיכויי הריפוי וההחלמה .במסגרת התוכנית ,המבוצעת
על-ידי קופות החולים ,מוזמן כל אדם מעל גיל  50לבצע
אחת לשנה בדיקות דם סמוי בצואה .חולים הנמצאים
בסיכון גבוה ,זכאים לבדיקת קולונסקופיה בהתאם
להמלצות הרופא.
בשנת  2011בוצעו  422,577בדיקות לנוכחות דם סמוי
בצואה המצביע על שיעור היענות ארצי של כ36.7%-
ושיעור כיסוי האוכלוסייה בבדיקות מכל סוג הוא כ.48%-
 340משפחות אותרו עם ריבוי משמעותי של סרטן
המעי הגס ומתוכם  780איש עברו בדיקות גנטיות.
שיעורי ביצוע הבדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
בישראל דומים לשיעורי ביצוע בדיקות במדינות מערביות
אחרות ,שהחלו גם הן להפעיל  תכניות סריקה באוכלוסייה
הכללית .תכנית הסריקה הובילה להישגים בשיפור שיעורי
האבחון המוקדם' ותרמה לעלייה משמעותית בשיעורי
האבחון המוקדם ,ולירידה בשיעורי התמותה.
חודש המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת 2012
צויין על ידי האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות
בנתונים מרשימים שדווחו על ידי ד"ר ליטל קינן-
בוקר ,סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות של
משרד הבריאות:
• קיימת יציבות בשיעורי היארעות סרטן המעי הגס
והחלחולת באוכלוסייה היהודית בישראל בעשור האחרון.
• בסרטן החלחולת (פי הטבעת) חלה ב 20-השנים
האחרונות ,ירידה של  24%בהיארעות בגברים יהודים
ו 37%-בנשים יהודיות .בקרב הערבים חלה עליה
משמעותית בשיעורי ההיארעות.
• להבדיל מהיציבות בשיעורי ההיארעות ,ניתן לראות

25

דין וחשבון 2012

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

•

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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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

34

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
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•

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.
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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.

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.

52

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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דין וחשבון 2012

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".

59

דין וחשבון 2012

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

   

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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אפיון תפקידו של  PIAS3כמעכב של TFE3

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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טן מעניקה מענקים לארגונים נבחרים אשר נותנים מענה
לצרכים החינוכיים והאישיים של ילדים יהודים עם לקויות
פיזיות ושכליות .תרומתם לאגודה למלחמה בסרטן הוקדשה
לטובת פרוייקט "חכם בשמש" של האגודה ,שמטרתו
להעלות מודעות לנזקי השמש ולחשיבות ההגנה מהשמש
בקרב ילדים .חומרי ההסברה ,המותאמים לילדים ומופקים
בדרך יצירתית ,מופצים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ
(מידע נוסף על הפרויקט בפרק "הסברה והדרכה").
הזמרת שרון חזיז בהופעתה

גב' פטרה קפהסידר וד"ר ה.ס .ארנסט גרהרט

שרון חזיז ,הזמרת הישראלית שהחלימה מסרטן השד,
כיבדה את חברי אגודת הידידים בפרנקפורט בנוכחותה
ותרמה רבות להצלחת האירוע .בהופעתה הנלהבת ,שרון
שבתה את לב הקהל ,ששר יחד איתה ורקד לשיריה  .
ד"ר בוס מהמרכז לחקר הסרטן ע"ש היידלברג ,העביר
הרצאה מעניינת ביותר אודות מחקר חדש בתאי גזע
ותוצאותיו המעניינות  .מלון אינטר קונטיננטל פרנקפורט פתח
את דלתותיו לטובת האירוע ועל ארוחת הערב פיקד השף
הנודע ,מר ברמקמפ .התקבלו בתרומה למכירה באירוע,
תכשיטים ,ציורים ופריטים שונים שתרמו להצלחת האירוע  .
הפתעה נוספת של הערב הייתה השתתפותם של
קפטיין ה"טור דר הופנונג" ,פרופ' ד"ר פריץ למפרט
ורעייתו פליסיטס ,מר קלאוס פיטר טאלר ורעייתו יוטה,
ומשתתף לשעבר של ה"טור דר הופנונג" ,ד"ר ויני הובר.
פטרון אגודת הידידים בפרנקפורט ,ד"ר ארנסט גרהרדט,
אשר חגג השנה את יום הולדתו ה ,90-הודה לכל המשתתפים
וביקש מהם להמשיך לתרום לפרוייקט "השלמת חומר
נלמד" של האגודה למלחמה בסרטן .הפרויקט מאפשר
לילדים חולי סרטן להסתייע בחונכים בהשלמת החומר
הנלמד בבית הספר ,בזמן העדרם עקב הטיפולים במחלתם  .

הולנד

אגודת הידידים בהולנד ,בראשותו של מר בוב דרייק הנמרץ,
ממשיכה לסייע במימון חקר הסרטן ואף קיבלה השנה
על עצמה לממן מחקר מצטיין במיוחד ,של ד"ר בועז
תירוש מהאוני' העברית (מידע נוסף בפרק "מחקר").
הודות לתמיכתו הנאמנה של מר בוב דרייק ,תרומה נכבדה
הוענקה לאגודה למלחמה בסרטן על ידי קרן סוניה וואן
טן ,שמטרתה לסייע לצעירים עם צרכים מיוחדים אשר
זקוקים להדרכה מיוחדת למימוש הפוטנציאל המלא שלהם
ולהרחבת אופקיהם מעבר לגבולות נכותם .קרן סוניה וואן
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בריטניה

אגודת הידידים בלונדון ,בראשותה של גב' ורד אהרון
המסורה ,פועלת בנמרצות לקידום המאבק בסרטן
בישראל ,וממשיכה בתמיכתה הנאמנה ורבת השנים
באגודה למלחמה בסרטן.
הודות לתיווכו של מר דיוויד ראובן ,הסכים מר מרטין
פייזנר להחליף את מר ג'ונתן מוריס כגזבר אגודת הידידים
בלונדון .האגודה למלחמה בסרטן מודה למר ג'ונתן מוריס
על עבודתו הנאמנה במשך השנים האחרונות ,ומאחלת
למר פייזנר הצלחה רבה בתפקידו החדש באגודת הידידים.
בספטמבר  ,2012אגודת הידידים בלונדון השיקה ספר
בישול שכתבה קבוצת נשים ,ובו מתכונים אהובים ובריאים.
האגודה בלונדון קיימה גם ארוחת צהריים וטעימות
מהמתכונים המופיעים בספר הבישול ,ובאירוע התארחה
המרצה קייטי קלדסי מבית הספר לבישול "לה קוזינה
קלדסי" (.)La Cucina Caldesi

קנדה

מר איתן רכליס ומר בן ציון קטן ,יזמים צעירים ונמרצים,
הצטרפו לאגודת הידידים הקנדית ופועלים לחידוש המבנה
ופעילות האגודה .האגודה למלחמה בסרטן מאחלת להם
הצלחה רבה בתפקיד החדש והמבורך שנטלו על עצמם.
מר דורון עופר ,יו"ר אגודת הידידים הקנדית לשעבר,
משמש כעת כגזבר ,והאגודה למלחמה בסרטן מודה לו
על פעילותו המסורה לאורך השנים כיו"ר  .

שוויץ

אגודת הידידים בשוויץ ,בראשותו של ד"ר רונלד פריד
המסור ,ממשיכה את מאמציה הבלתי נלאים בתמיכתם
בחקר הסרטן בישראל .מחלת הסרטן חוצה גבולות
טריטוריאליים ,וכל פריצת דרך מחקרית מיושמת הן
בישראל והן בעולם כולו .להישגים המדעיים בחקר הסרטן
הנערך בישראל השלכות כלל-עולמיות בקידום המאבק
במחלת הסרטן  .

הקש בדלת -
בסימן סיכום שנת היובל למבצע
עשרות אלפי תלמידים ומתנדבים נרתמו למען למעלה מ 200-אלף חולי סרטן ומחלימים במבצע
"הקש בדלת" של האגודה למלחמה בסרטן שהתקיים ב 31-באוקטובר  ,2011ברחבי הארץ
מבצע "הקש בדלת" ,מהווה מקור תרומה חשוב של
האגודה ,שפעולותיה מתאפשרות הודות לתרומות הציבור
וללא מימון מתקציב ממשלתי כלשהו .על-פי נתוני רישום
הסרטן הלאומי במשרד הבריאות ,חיים כיום בישראל
למעלה מ 200-אלף חולי סרטן ומחלימים מהם כ1,400-
ילדים .מדי שנה מצטרפים למעגל חולי הסרטן למעלה
מ 28-אלף חולים חדשים ,מהם כ 400-ילדים .במבצע
"הקש בדלת" משתתפים עשרות אלפי ילדים ,תלמידי בתי
הספר ,חניכי תנועות הנוער ומתנדבי האגודה למלחמה
בסרטן; וביניהם עולים חדשים ,מתנדבים מהמגזר הערבי
והבדואי וכן מחלימים מסרטן .האגודה למלחמה בסרטן
פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מערכת החינוך ופרושה
בלמעלה מ 70-סניפים של מתנדבים בכל רחבי הארץ.

מסיבת העיתונאים לפתיחת המבצע
במסגרת מסיבת העיתונאים שנערכה לקראת פתיחת
המבצע ,הוצגו נתונים חדשים בנוגע למגמות בהיארעות
ובתמותה מסרטן בישראל; נתונים חדשים מתוך הסיכום
לשנת  2011של התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של
סרטן השד בישראל; ההישגים שנרשמו במאבק במחלות
הסרטן ב 40-השנים האחרונות; נתונים על מחלות לא
מדבקות ( NCD's -סרטן ,מחלות לב ,מחלות כרוניות של
דרכי הנשימה וסכרת); ממצאי דו"ח הנוגע להשפעתה
החשובה של הפעילות הגופנית על חולי סרטן ומחלימים

ועוד .מסיבת העיתונאים נערכה בהנחיית מנכ"ל האגודה,
מירי זיו ,ובהשתתפות הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י
ויו"ר מבצע "הקש בדלת" לשנת  ,2012-2011ד"ר ליטל
קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות של
משרד הבריאות ופרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה.

נתונים חדשים בנוגע למגמות בהיארעות
סרטן ובתמותה מסרטן בישראל דווחו במסיבת
העיתונאים על ידי ד"ר ליטל קינן-בוקר
על פי דיווחה ,בשנת  2008מחלות סרטן הערמונית,
הריאה ,המעי הגס ,כיס השתן ולימפומה שאינה הודג'קין
היוו למעלה מ 50%-מכלל מקרי הסרטן החדשים בגברים
בישראל ומחלות סרטן השד ,המעי הגס ,הריאה בלוטת
המגן וסרטן גוף הרחם היוו למעלה מ 50%-מכלל מקרי
הסרטן החדשים בנשים בישראל .בנשים ובגברים בישראל
נצפית מגמת ירידה בתמותה מסרטן בשנים .2008-1999
ירידה בהיארעות יכולה להיזקף לזכות שינוי באורחות
החיים ,ואולי גם לזכות גילוי נגעים טרום-סרטניים וטיפול
בהם .עלייה בהיארעות יכולה להיזקף לחובת אבחון-יתר
(אבחון מחלות סרטן שלא היו מגיעות לידי ביטוי קליני
במהלך חייו של אדם) וגם לחובת רכישת גורמי סיכון
למחלות ,ביניהם כאלה הנקשרים לאורחות חיים .העלייה
בהיארעות הנצפית בחברה הערבית בישראל נובעת,
ככל הנראה ,מ"השינוי האפידמיולוגי" בו שרויה קבוצת
אוכלוסייה זו .תקופה בה השינויים החברתיים והתרבותיים
מובילים לאימוץ אורח חיים מערבי ויושבני ()sedentary
יותר ותורמים ,בעקיפין ,גם לעלייה בתחלואה כרונית
למיניה ,כולל סרטן .חלק מהירידה בתמותה מסרטן,
אשר בלטה לאורך העשור  ,2008-1999ניתן בודאי
לזקוף לזכות ההשתתפות בתכניות סריקה (סרטן השד
והמעי הגס) ,אשר מאפשרות גילוי מוקדם של המחלה
ומפחיתות את התמותה ממנה .גם כאן יש משקל גם
לשימוש בטכנולוגיות טיפול מתקדמות.
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מגמות בהיארעות ובתמותה  -אתרים נבחרים 2008-1999 ,נשים יהודיות
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הוברט לאוואן ,המכהן כנשיא קרן רש"י
מאז הקמתה בשנת  ,1984בן למשפחה
בעלת מסורת ארוכה של פעילות קהילתית
ופילנתרופית ,קיבל על עצמו את תפקיד יו"ר
מבצע "הקש בדלת" לשנת 2012-2011
לדברי לאוואן במסיבת העיתונאים ,סגן יו"ר האגודה
למלחמה בסרטן ,ליאון רקנאטי ,פנה אליו וביקש ממנו
לעמוד בראש מבצע "הקש בדלת" של האגודה למלחמה
בסרטן לשנה הקרובה" :ללא היסוס נעניתי מיד לבקשתו,
מתוך הבנה עמוקה לצורך המתמיד בהדברת מחלה נוראה
זו .לפני  15שנה אובחנה אצלי מחלת הסרטן לראשונה,
כאשר תוחלת החיים הצפויה שלי היתה  4שנים לכל
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היותר .לא זו בלבד שאני עדיין כאן היום ,אלא גם שמאז
אובחנו אצלי שני סוגי סרטן נוספים שאינם קשורים,
שגם הם נמצאים ברמיסיה .אז כן ,השקעה במחקרים
בתחום הסרטן ובמניעתו אכן מניבה תוצאות המשנות
את החיים ,וזוהי הסיבה העיקרית לכך שנרתמתי ברצון
למשימה זו" .מר לאוואן העביר את תרומת קרן רש"י
בסך מיליון שקלים לטובת המבצע.

 12מיליון אנשים מאובחנים כחולים בסרטן
בעולם ,מדי שנה ,ומספר זה צפוי שיעלה
ל 27-מיליון עד שנת 2030

כך ציינה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,אשר נבחרה כשגרירה
גלובלית ( )World Ambassadorמטעם האגודה האמריקאית
למלחמה בסרטן ( )ACSוהשתתפה כחברה במשלחת
ישראל לישיבה ההיסטורית ,שהתקיימה לראשונה
במסגרת האסיפה הכללית של האו"ם ביחס למחלות
הלא מדבקות  .NCD's -במסגרת מפגש מצומצם ,שערך
הבנק העולמי הוצגו עיקרי הנתונים מדו"ח  שהוכן במיוחד
על-ידי הפורום הכלכלי העולמי וביה"ס לבריאות הציבור
בהרוארד ,לפיו :כיום  63%מכל מקרי המוות בעולם,
נובעים מה - NCD's-סרטן ,מחלות לב ,מחלות כרוניות
של דרכי הנשימה וסכרת .מחלות אלו הפכו לאיום מוחשי
לא רק על בריאות האדם ,אלא גם להתפתחות ולצמיחה
הכלכלית .עם הכלים הקיימים כיום ,ניתן להפחית את
התחלואה מסרטן ,ומהמחלות הלא-מדבקות האחרות,
בכ .50%-מדובר בהצלת חיים ,כמו גם בחיסכון עצום
במשאבים כלכליים.
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,הציג את ההישגים
שנרשמו במאבק במחלות הסרטן ב 40-השנים האחרונות
(מ ,1971-שנת הכרזת הנשיא ניקסון על המלחמה
בסרטן) שפרסם לאחרונה האיגוד האונקולוגי בארה"ב
( :)ASCOסיכויי ההחלמה של החולים במחלות הסרטן
עלו מ 30%-ללמעלה מ .60%-בארה"ב מספר המחלימים
שהיה  3מיליון ב 1941-הגיע ל 12-מיליון  -כלומר ,עלה פי
 !4הסיבה לכך היא ,העלייה במספר החולים המאובחנים
בשלבים המוקדמים של המחלה והשיפור שחל באמצעי
הטיפול הניתוחי ,הקרינתי והתרופתי .כלומר ,יותר חולים
מחלימים ,ו/או יותר חולים חיים יותר שנים .בקרב ילדים
 בשנות השבעים למאה הקודמת רק כמחצית מהילדיםחולי סרטן זכו לחיות  5שנים לאחר הטיפול .כיום שיעורי
ההישרדות ל 5-שנים הגיעו ל 80%-ולאחר  10שנים ל.75%-

•

•

נתונים מעודכנים מתוך הסיכום השנתי
 2011של התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם
של סרטן השד בישראל וממצאים חדשים
בתחום סרטן השד:
נתוני התוכנית הלאומית שיזמה האגודה למלחמה
בסרטן הוצגו על-ידי פרופ' גד רנרט ,מנהל התוכניות
הלאומיות לגילוי מוקדם של סרטן השד והמעי הגס
ויועץ לאגודה למלחמה בסרטן (מידע נוסף בפרק "גילוי
מוקדם") .בשנת  2010זוהו  411,834בדיקות ממוגרפיה
ונצפתה עלייה קלה בשיעור הנשים הנבדקות .כיום
נבדקות בין  74-72אחוזים מאוכלוסיית היעד .הישג
חשוב נוסף  -נמחק לחלוטין הפער בין שיעורי
הנבדקות מבין הערביות והיהודיות בישראל!
פרופ' רנרט התייחס גם לממצאים מחקריים
ביחס לשימוש בביספוספונטים ,שהוכיחו את
יכולתם להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד,
ולאחרונה גם בסרטן המעי הגס ובסרטן מערכת
המין הנקבית (סרטן השחלה והרחם) :בשנים
האחרונות נעשה שימוש בביספוספונטים מדור שלישי
לטיפול בגרורות בעצם והועלתה אפשרות ,שביכולתם
גם למנוע הופעה של גרורות בעצם בחולי סרטן .על
רקע התועלת ,שנמצאה בטיפול בגרורות בעצם,
נבחנה האפשרות שלתרופות מקבוצה פרמקולוגית
זו ,יש יכולת למנוע סרטן; במספר מחקרים תיאוריים
שפורסמו בשנה האחרונה  -ובכללם מחקר שנעשה
על-ידו בישראל ופורסם בJournal of Clinical( JCO-
 )Oncologyנמצא ,כי שימוש בביספוספונטים פשוטים
(מדור שני ,כמו אלנדרונט-פוסלאן וריזדרונט) לטיפול
באוסטיאופורוזיס ,היה קשור לירידה משמעותית
בסיכון לחלות בסרטן השד .בנוסף הודגם קשר בין
שימוש בביספוספונטים למשך לפחות שנה אחת ,לבין
סיכון נמוך יותר לחלות גם בסרטן המעי ,במאמר
שפורסם ביוני  ,2011גם הוא ב ,JCO-וממש לאחרונה
ביחד עם פרופ' לביא מהיחידה הגינקו-אונקולוגית
במרכז הרפואי כרמל ,הודגמה תוצאה דומה באשר
לאפקט המונע גם בגידולים גינקולוגיים (כמו סרטן
השחלה והרחם) .במאמרים תיאוריים וניסויים נראה
גם שלביספוספונטים יש פוטנציאל להקטין את
הסיכון להופעת סרטן בשד השני ,בנשים שחלו
כבר בסרטן השד ,תופעה שהודגמה עד היום במספר
תרופות אחרות ,שהוכחו כבעלות תכונות מונעות סרטן,

כמו טמוקסיפן ותרופות ממשפחת מעכבי ארומטאז.
המאמץ המחקרי בתחום זה מתרכז עתה בניסיון
לראות אם לביספוספונטים פשוטים יש יכולת לשפר
את ההישרדות מסרטן השד ,כאשר הם נלקחים על-ידי
נשים חולות בסרטן השד ,לאורך זמן .פרופ' רנרט סיכם
כי הנתונים המצטברים על חשיבות הביספוספונטים
במניעת תחלואה מתחזקים ויש להמשיך לבדוק את
השפעתם גם על ההישרדות.
לאור הצטברות המחקרים המצביעים על חשיבות
הפעילות הגופנית לשיפור התמודדות החולה עם
הטיפול ,והפחתת הסיכון שלו לחזרת המחלה ,דווח
על פרויקטים חדשים במימון האגודה למלחמה בסרטן
הפועלים בהצלחה רבה במרכזים האונקולוגיים ובחלק
מסניפי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ:
• "צעדים לאיכות חיים"  -תוכנית המדגישה את
חשיבות ביצוע פעילות גופנית גם בזמן הטיפול
במחלת הסרטן ,מדריכה חולים כיצד לשלב פעילות
גופנית מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם ומעניקה
להם ייעוץ וליווי .התוכנית בהנחייתה המקצועית של
פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מומחית לרפואת ספורט,
פועלת כיום בכ 20-מרכזים אונקולוגים ברחבי הארץ
(פירוט בפרק "שיקום ורווחה").
• "מחלימים לחיים בריאים"  -תוכנית חדשה שהחלה
לפעול בשנה האחרונה ונועדה ללוות מחלימים מסרטן
בהתמודדות לאחר המחלה ,לשפר את איכות חייהם,
להדריכם לחיים בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים
וקהילתיים פעילים.
למטרה זו גם הוכן מדריך חדש למחלימים מסרטן של
האגודה למלחמה בסרטן" ,עם הפנים לעתיד  -החיים
לאחר הטיפולים במחלת הסרטן" ,שהופק באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ( .מידע נוסף
על המדריך בפרק "הסברה והדרכה").
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טקס פתיחת מבצע "הקש בדלת"
בבית הנשיא

כמיטב המסורת פתח נשיא המדינה שמעון פרס בתחילת
אוקטובר  2011את מבצע "הקש בדלת" ה 51-של
האגודה למלחמה בסרטן .הטקס התקיים בהשתתפות
הרב יעקב ליצמן ,סגן שר הבריאות; פרופ' אליעזר
רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן; פרופ' אלכסנדר

צילום :לרפי דלויה
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לויצקי ,חתן פרס ישראל וחבר הוועד המנהל של האגודה;
ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה; הוברט לאוואן ,נשיא
קרן רש"י ויו"ר המבצע; הזמרת קורין אלאל שהחלימה
מסרטן השד ,ילדים שהחלימו מסרטן וכאלה שעדיין
מתמודדים ,ועשרות מתנדבי האגודה מרחבי הארץ .את
הטקס הנחתה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה.
ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,העביר
את נס מבצע "הקש בדלת" לידי יו"ר המבצע לשנת
 2012-2011הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י ,אשר תרם
את התרומה הראשונה בסך מיליון שקלים.
פרופ' רובינזון ,יו"ר האגודה ,ציין כי "הצלחת מבצע
'הקש בדלת' משמעה הצלת חיים"; והרב יעקב ליצמן,
סגן שר הבריאות ,בירך את מתנדבי האגודה למלחמה
בסרטן ואמר כי "מבצע 'הקש בדלת' הוא חלון לתקווה
של חולי הסרטן" .פרופ' אלכסנדר לויצקי ,חתן פרס
ישראל ,חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
והועד המנהל של האגודה ,התייחס בדבריו ל"מהפכה
בטיפול בסרטן" ועורר תקווה של ממש לעתיד טוב יותר
בהתמודדות עם מחלות הסרטן.
הזמרת קורין אלאל ,שהתמודדה עם סרטן השד ,ריגשה
את הקהל בדבריה האישיים ובשירתה .דמעות עלו בעיני
הנוכחים כאשר הוקרן על המסך סרטון ,שצולם בבוקרו
של היום במחלקה לפדיאטריה אונקולוגית בהדסה עין-
כרם ,ובו מככב הילד תומר גלוברמן ,בן  ,14המאושפז
בבידוד במחלקה ,שהקליט שיר שכתב והלחין ,עם
חברי להקת "היהודים"  -אורית שחף ,תום פטרובר
והגיטריסט עמרי אגמון .הקשר בין תומר ,חולה לויקמיה
שעבר שלוש השתלות מח עצם ,ולהקת היהודים נוצר
במסגרת פרויקט "מעגלים שקופים של כוח" של האגודה.
את הפרויקט מוביל מטעם האגודה ארז משולם והוא
מתקיים מזה  13שנה בבי"ח הדסה עין-כרם  -חשיבותו
בכך שהוא מחזיר לילד החולה ,למשפחה ולקהילה את
היכולת לחלום ואת האומץ להגשמת החלום.

דברי הנשיא באירוע פתיחת המבצע בבית הנשיא
"קהל נכבד ,בראשית דברי ,אני מבקש להרכין
ראש לזכרה של הנשיאה המייסדת של האגודה
למלחמה בסרטן ,הגברת סוזי אבן זכרונה
לברכה .אם אבא אבן עליו השלום היה חכם מאין
כמוהו ,סוזי הייתה חכמת לב מיוחדת במינה  .
מבצע "הקש בדלת" המתקיים כבר  51שנים
הוא פרי רוחה .הגברת אבן פעלה  במשך עשרות
שנים במסירות ומתוך ראייה מפוכחת על האיום
האנושי הכרוך במחלה זו ופעלה לחיזוקה של
המלחמה בסרטן בישראל.
היא תחסר לכולנו.
קרוב לשישה עשורים חלפו מאז הכריזה האגודה
על מאבק ציבורי נחוש ,מרובה חזיתות ,במחלה
הקטלנית הזו .מדי שנה נוקשים אלפי בני נוער על
דלתות הבתים בכל רחבי הארץ ופונים לאזרחי ישראל
לפתוח את ליבם ,כדי שנשכיל לנצח במערכה זו.
גם השנה יש לנהל מערכה זו במלוא התנופה.
אני מבקש להשמיע בהזדמנות זו את ברכתי
הכנה למבצע "הקש בדלת" .אזרחי ישראל
מוכיחים שוב ושוב עד כמה יקר להם העיקרון
של "כל ישראל ערבים זה לזה".
"הקש בדלת" הוא מהביטויים האציליים והעממים
ביותר של ערבות זו.
תקציבה של האגודה מבוסס כולו על רוחב לבם
של התורמים .אני בטוח שגם השנה יפתחו אזרחי
ישראל את ליבם ויענו ברצון לצעירים המתנדבים.
הסטטיסטיקה היא קשה .אחד מכל ארבעה אנשים
חלה בעבר בסרטן או עלול לחלות במחלה קשה זו.
ככל שהמחלה תיחשף מוקדם יותר ,וככל
שהסיוע לחולה יגיע מהר יותר  -כן יגדל הסיכוי
לעצור אותה מבעוד מועד .המאבק נגד מחלת
הסרטן איננו מאבק של יחידים בלבד .זהו מאבק
שכל החברה צריכה ליטול בו חלק.
זהו קרב מורכב .יש בו ניצחונות ויש בו אכזבות  .
הניצחונות באים כאשר אנו לומדים על מחלה
זו יותר ויותר ומגלים תרופות להבראה מלאה
או חלקית.
ישנם מאות סוגי סרטן ,ועל כן צריך מאות סוגי
תרופות .חלק ממחלות הסרטן הן אינדיווידואליות

ועל כן צריך לחפש תרופה המותאמת לָחולה הבודד.
ישראל נמצאת בחזית הראשונה של מחקר המחלה,
ובמקום נכבד בפיתוח אמצעים לגילויה המוקדם.
מדעני ישראל בטכניון פיתחו מכשיר הנקרא ננו-
נֹוז  -חוטם עשוי בטכנולוגיית ננו ,המסוגל לגלות
סרטן על פי ריחו ואין צורך לפלוש לגוף החולה  .
תגליות כאלה של חוקרים ורופאים ישראלים
זוכים שוב ושוב להכרה בינלאומית.
האגודה מסייעת במימון מחקרים ותורמת
להישגיהם .הן במניעה ,והן בהדברתה .במערכה
הקשה נגד הסרטן  -מניעה שקולה להצלת חיים.
אנשי האגודה משקיעים בחשיבות הגילוי המוקדם
ובהעלאת המודעות לנזקי השמש והעישון,
ומצילים בכך חיים מדי יום ביומו.
חלק ניכר מפעילויות האגודה למלחמה בסרטן
מיועד לפעילויות הסברה בקרב ילדים ובני נוער  .
בכיתות לימוד רבות ברחבי הארץ לומדים צעירים
כיצד למנוע את המחלה על ידי אורח חיים בריא,
מאוזן ופעיל יותר.
יש להבטיח כי לכל אזרחי ישראל תהיה גישה
שווה לרפואה מונעת ולתרופות מצילות חיים,
ללא הבדל גיל או מגדר או לאום .האגודה מעניקה
סיוע ברכישת תרופות מצילות חיים לאלה שידם
אינה משגת.
האגודה גם דואגת לצמצם את הפער הבריאותי
בין  אנשים ממגזרים שונים ובין ישובים מרוחקים
ומממנת ניידת ממוגרפיה כדי לאפשר נגישות.
נגישות המסייעת למניעה ולהבראה .פעילות
האגודה כוללת אלפי מתנדבים ,אנשי מקצוע,
אחיות ,פסיכולוגים וקהילות  טיפוליות.
הם עומדים לצד החולים ובני משפחותיהם -
להושיט יד ,לחבקם ולעודדם ברגעי קושי ,ולהקל
על מכאוביהם .כל נקישה בדלת היא אפוא
קריאה להתנדב ולנדב כדי לנצח במלחמה הזו.
אני מאמין בלב שלם כי יחד נוכל לצמצם את
איומיה ואפילו להכניעה בהרבה חזיתות .מכאן,
אני מברך את התלמידים שייקחו חלק במבצע
"הקש בדלת" ואת האגודה ואנשיה .ברוכים
תהיו  -פועלכם הוא שירות לעם" .
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הקרנת בכורה טלוויזיונית לסרט
"החיים למרחקים ארוכים" בערב
מבצע "הקש בדלת"

הסרט "החיים למרחקים ארוכים" בבימויו של איתי
לנדסברג-נבו שודר ערב מבצע "הקש בדלת" בערוץ .1
בסרט הוצג החיבור המרגש בין גיא בוקס ,שחלה בסרטן
בעצם הירך ,טופל והחלים ,לבין פרופ' קובי ביקלס מומחה
מהמרכז הארצי לאורתופדיה אונקולוגית ,שלאגודה קשר
הדוק וסיוע רב שנים בפעילותו .בסרט מתואר הקשר האמיץ
והמיוחד ביניהם ,והשיקום בזכות חברות נדירה ואימונים
לריצות מרתון ,למרות הסרטן בעצמות הרגליים ,הטיפולים
הכימיים ותוך שכנוע פנימי עמוק שאפשר להתמודד עם
המחלה .הסרט פותח צוהר לתהליך ההתמודדות שעוברים
החולים עם מחלתם ,שגרת הטיפולים ותופעות הלוואי
ומעניק מבט אופטימי ,כי ניתן ואפשר לנצח את המחלה.
גיא ופרופ' ביקלס רצו עם סמל האגודה למלחמה בסרטן
במרתונים בינלאומיים שנערכו במהלך השנה.

דלת ההזדמנויות  -פותחים את
הדלת ואת הלב למען החיים
לרגל סיכום שנת היובל למבצע "הקש בדלת" של האגודה
למלחמה בסרטן ולקראת מבצע "הקש בדלת" 2011
נרתמה חב' "רב-בריח" והעלתה תערוכה שהציגה מיזם
עיצובי ייחודי ששילב יצירה ,אומנות ותרומה לקהילה.
במסגרת המיזם עוצבו  50דלתות רב בריח בגודל מיוחד
על ידי אמנים ,מעצבי דעת קהל וסטודנטים לעיצוב מרחבי
הארץ שנרתמו בהתנדבות ועצבו את הדלתות המיוחדות.
הדלת ה 51-ציינה את פתיחת שנת ה 51-למבצע "הקש
בדלת" ,והיא עוצבה במיוחד על-ידי שמוליק דונרשטיין

חכ מירי רגב ושימי

ענת וקסמן ודן
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דנה רון איילת וגל

מנכ"ל ויו"ר חב' רב-בריח ותומר בוכריס בוגר "הגילדה",
עבור האגודה למלחמה בסרטן ברוח העשייה והפעילויות
של האגודה .הדלתות המעוצבות הוצגו בתערוכה מיוחדת
במרכז "יצחק רבין" ברמת אביב .ערב השקת התערוכה
היה אירוע תרבותי ומכובד .באירוע השתתפו :שמוליק
דונרשטיין ,ליאון רקנאטי סגן יו"ר האגודה ,מירי זיו מנכ"ל
האגודה ,וכל האומנים והיוצרים שעיצבו את  50הדלתות.
את באי האירוע ברכה דליה רבין-פילוסוף שהעמידה את
מרכז רבין לטובת התערוכה ולמען המאבק במחלת הסרטן.
הסיפורים מאחורי הדלתות ,שהיוו את ההשראה ליוצרים,
היו מרתקים ומיוחדים .מצדה זאבי שעיצבה דלת ,עליה
רשומות מילות השיר שכתבה לזכר חברתה הטובה שנפטרה
מסרטן ,נשאה דברים בשם היוצרים וריגשה את הקהל עד
דמעות .הדלתות ,החתומות על ידי מעצביהן ,הוצעו למכירה
על ידי חב' רב-בריח והכנסות המכירה נתרמו לאגודה
למלחמה בסרטן .בין המעצבים היו :הזמרת ריטה ,חברת
הכנסת מירי רגב ,המעצבת דניאלה להב ,העיתונאי חיים
ברוידא ,השחקניות יונה
אליאן-קשת ,ענת וקסמן,
עלמה זק ,לירז צ'רכי ,נטע
גרטי ,מעצבות האופנה
והתכשיטים מיכל נגרין,
גלית לוי ,רזיאלה גרשון,
הזמרות שרון חזיז ,דנה
אינטרנשיונל ואחינועם
ניני ,השחקנים אלי דנקר,
אייל שכטר ,יפתח קליין,
נתן בשבקין ועוד.
יפתח קליין ודינה

עלמה זק  ובן

מיכל נגרין

טקס סיכום המבצע ושנת הפעילות 2011
כנס הסיכום השנה התקיים בסימן יום העצמאות ה64-
של מדינת ישראל .הטקס נפתח בדברי ברכה של ראש
העיר גבעתיים ראובן בן שחר שהעלה על נס את פועלה
המבורך של האגודה למלחמה בסרטן .ירין מלול תלמיד
בי"ס "זינמן" מדימונה ריגש את כל הנוכחים בשירתו .לאחר
הפתיחה המרגשת הועלה זכרה של סוזי אבן ז"ל הנשיאה
המייסדת של האגודה שהלכה לעולמה בתחילת השנה.
הוקרנה מצגת על פעילותה ,שהפכה חזון למציאות וסללה
את הדרך לקיומו של מבצע "הקש בדלת" ונישאו דברים
לזכרה .רבקה בליסטרא מנהלת מח' הסניפים ורמ"ט
מבצע "הקש בדלת ,שהנחתה את הטקס ,הודתה לכל
המסייעים לפעילות מחלקת סניפים .רבקה העלתה את
זכרם של כל מתנדבי האגודה שהלכו לעולמם ,חלקם
התנדבו באגודה למעלה מ 40-שנה .יהי זכרם ברוך!
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,ברך את המתנדבים
ודיווח על חשיבות קיום אורח חיים בריא ,גילוי מוקדם
ומניעה .רבקה המשיכה וסקרה את תוצאות מבצע "הקש
בדלת"  2011ואת פעילותם של הסניפים ובתי הספר.
נציגי הנהלת האגודה ,יו"ר האגודה פרופ' רובינזון ,סגן
היו"ר ליאון רקנאטי ומנכ"ל האגודה ,מירי זיו ,העניקו
גביעי הצטיינות ל 13-נציגי בתי ספר מצטיינים מכל רחבי
הארץ .בשם בתי הספר ברכו נוי חפר ושי ריידל ,צוערים
מביה"ס הטכני של חיל האוויר בקרית חיים.
סגן יו"ר האגודה ,ליאון רקנאטי ,נשא דברי ברכה בהם
הדגיש את פועלם המבורך של מתנדבי הסניפים והודה
להם במילים חמות ,כמו כן ,הודה סגן היו"ר לכל הגורמים  
אשר שיתפו פעולה עם האגודה במהלך השנה.
אירנה רוזנברג ,פיזיותרפיסטית במרכז הרפואי "אסותא"
סיפרה על יישום הפרויקט "צעדים לאיכות חיים" ,שהחל
לפעול לאחרונה על-ידי האגודה במרכזים הרפואיים בכל רחבי
הארץ ,והפעילה את המתנדבים ממקום מושבם  .מנכ"ל
האגודה מירי זיו ,ברכה והודתה בחום למתנדבים ועדכנה את
הקהל בעשייתה הענפה של האגודה במהלך השנה החולפת.
אחת החזיתות המרכזיות של המלחמה בסרטן היא חזית
המחקר .פרופ' יוסי ירדן ,יו"ר ועדת המחקר של האגודה
העניק לחוקרים את מלגות המחקר של האגודה ,תוך מתן
הסבר קצר על כל מחקר והדגשת החידושים והתקוות
לעתיד הגלומות בכל אחד מהם .בשם החוקרים הודה
פרופ' אילן בנק מהמרכז הרפואי שיבא.

חלקו השני של הטקס נפתח בשירתה של הזמרת מירה עוואד ,ולאחריה עלה על הבמה
פאתן גטאס ,מנהל פעילות האגודה במגזר הערבי ,שהציג בפני הנוכחים את פעילותו
הברוכה של המגזר הערבי.
הסניפים המצטיינים לשנת  2011הם :סניף מודיעין,
סניף חולון ,סניף כפר סבא וסניף קריית ביאליק.
סניף דימונה הוכרז כסניף ארצי מצטיין בו מתקיימת
פעילות ברוכה בכל האפיקים .בשם הסניפים ברך סמי
בנישתי ,יו"ר סניף קריית ביאליק.
השנה החלה מסורת הענקת תעודות למתנדבים
מצטיינים בתחומי הפעילות השונים .הזוכים לשנה זו על
פעילותם המבורכת :קלרה בביוקוב מבית שמש ,אדיר
בן גרשון ממעון קלור ושלומית בן מרים מסניף חולון.
בתום טקס חלוקת הפרסים ,ציינה רבקה את פרישתה
לגימלאות של מרכזת המתנדבים מאירה גלוסקא לאחר
 30שנות פעילות באגודה .מקהלת "קולות רפא"ל"
שהופיעה בטקס בהתנדבות ,סיימה את הטקס במחרוזת
שירים עליזה ומרגשת.
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יושבי ראש 'הקש בדלת'
להלן רשימת האישים שכיהנו בתפקיד יושב ראש 'הקש בדלת' מטעם האגודה למלחמה בסרטן בישראל.
לצד שמם מופיע התפקיד הציבורי שמילאו באותה עת.
- 1962
- 1963
- 1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

-

- 1971
- 1972
- 1973
1974
1975
1976
1977
1978

-

- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988

84

רב אלוף (מיל ).חיים לסקוב ז"ל ,מנכ"ל רשות
הנמלים
עו"ד גדעון האוזנר ז"ל ,יועץ משפטי לממשלה
דוד בן גוריון ז"ל ,ראש ממשלת ישראל הראשון
וחבר כנסת
קדיש לוז ז"ל ,יושב ראש הכנסת
ישראל ברזילי ז"ל ,שר הבריאות
יגאל אלון ז"ל ,שר העבודה
טדי קולק ז"ל ,ראש עיריית ירושלים
דוד הורביץ ז"ל ,נגיד בנק ישראל
פרופ' אלברט סייבין ז"ל ,נשיא מכון וייצמן
למדע
ויקטור שם טוב ,שר הבריאות
יוסף אלמוגי ז"ל ,שר העבודה
שמעון פרס ,שר הביטחון ונשיא מדינת ישראל
כיום
אשר ידלין ,יו"ר מרכז קופת החולים הכללית
ד"ר יוסף בורג ז"ל ,שר הפנים
מרק מושביץ ז"ל ,נשיא התאחדות התעשיינים
גדעון פת ,שר הבינוי והשיכון
ישראל פולק ז"ל ,תעשיין ,בעל מפעלי תשלובת
טקסטיל
בנו גיטר ז"ל ,כלכלן ואיש עסקים
משה שניצר ז"ל ,נשיא בורסת היהלומים
דוד חכמי ז"ל ,יו"ר איגוד חברות הביטוח
יקותיאל פדרמן ז"ל ,מלונאי ואיש עסקים
אהרון מאיר ז"ל ,מנכ"ל בנק המזרחי המאוחד
אברהם אגמון ז"ל ,מנכ"ל חברת דלק
מרדכי גור ז"ל ,שר הבריאות
שלמה להט ,ראש עיריית תל אביב
ישראל קיסר ,מזכ"ל ההסתדרות
דני גילרמן ,נשיא איגוד לשכות המסחר

1989
1990
1991
1992

-

1993
1994
1995
1996

-

- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
2006
2007
2008
2009

-

- 2010
- 2011
- 2012

ליאון רקנאטי ,מנהל חברות באי.די.בי
אהוד אולמרט ,שר הבריאות
שמחה דיניץ ז"ל ,יו"ר הסוכנות היהודית
אלי הורוביץ ז"ל ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
בני גאון ז"ל ,מנכ"ל כור תעשיות
עמנואל גיל ,נשיא אלביט
דוד וינשל ,מנכ"ל חברת מגדל ,חברה לביטוח
יאיר המבורגר ,מנכ"ל חברת ביטוח שילוח
הראל
יעקב פרי ,נשיא ומנכ"ל סלקום
גליה מאור ,מנכ"ל בנק לאומי
שלמה נחמה ,מנכ"ל חברת אריסון השקעות,
ויו"ר דירקטוריון בנק פועלים
קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא העולמי
של חברת 'קומברס טכנולוגי'
לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון
ערוץ 10
שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
מוזי ורטהיים ,יו"ר חברת קוקה קולה ישראל
ישראל מקוב ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
אביגדור קפלן ,יו"ר דירקטוריון חב' כלל ביטוח
בני שטינמץ ,איש עסקים
חיים כצמן ,יו"ר חב' הנדל"ן המניב גזיתגלוב
דיוויד פרנקלין ,יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל
סוגת תעשיות בע"מ
אפי רוזנהויז ,נשיא ומנכ"ל חב' שופרסל
הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י וסגן נשיא ארגון
כי"ח העולמי
דוד ויסמן ,יו"ר ונשיא קבוצת "אלון"

עזבונות והנצחות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה ,אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה ובדרך זו עוזרים
בהמשך פעולותיה למען חולי הסרטן ובני משפחותיהם
• עזבון אברהם חנינה ז"ל

נתניה

• עזבון כץ לילי ז"ל

בת ים

• עזבון אדלר מרים ז"ל

רעננה

• עזבון לבנברג יהודית ז"ל

חיפה

• עזבון אורקיו מרים ז"ל

תל אביב

• עזבון לוקר יששכר ז"ל

תל אביב

• עזבון בקר ישראל ז"ל

הרצליה

• עזבון לנדי מרים ז"ל

• עזבון בראל אילנה ז"ל

תל אביב

• עזבון מולר בטי ז"ל

חיפה

• עזבון ברגר אברהם ז"ל

הרצליה

• עזבון מילר מנחם ז"ל

חיפה

• עזבון גביש יולנדה ז"ל

תל אביב

• עזבון פורמן יוסף ז"ל

תל אביב

• עזבון גולדפינגר שולמית ז"ל

ירושלים

• עזבון פישר דזידר ז"ל
• עזבון פלדמן רוזה דה גנץ ז"ל

• עזבון גורנשטיין מרי ז"ל  

• עזבון פץ אהרון ז"ל

אזור

• עזבון דנציגר רונית ז"ל

• עזבון ציטרי קלרה ז"ל

תל אביב

• עזבון הרשקוביץ ברוך ז"ל

• עזבון קיבריק רוזה ז"ל

תל אביב

• עזבון דוידזון רות ז"ל

חיפה

• עזבון ולטר בלה ז"ל

חולון

• עזבון קרבליו פני ז"ל

• עזבון זגזה זיגמונד ז"ל

תל אביב

• עזבון קרפט שמואל ז"ל

ירושלים

• עזבון חן טוב עליזה ז"ל

תל אביב

• עזבון רובינס ג'רי ז"ל

ירושלים

הנצחות
תרומות מיוחדות להנצחות במסגרת
האגודה למלחמה בסרטן בישראל
ניתנות בכמה דרכים :על הלוח המהודר,
המוצב בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור,
במטה האגודה וכן במחלקות השונות
בבתי החולים ברחבי הארץ.

לוח ההנצחה בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים
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רשימת חברי ועדות  - 2012האגודה למלחמה בסרטן

 -חבר משנת  2002מסיים את תפקידו (מסומן ב - )**-חבר חדש (מסומן ב.)*-

פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
פרופ' א .דורסט
פרופ' א.לויצקי
פרופ' מ .מיטלמן
מר צ .נטע
פרופ' א .קוטן
פרופ' ב .רגר

ועד מנהל
נשיא כבוד וחתן פרס נובל
יו"ר
ס .יו"ר
כירורג
חוקר ,חתן פרס ישראל
המטולוג
איש ציבור
אונקולוג ,מדען
אונקולוג ,מדענית

מועצה מייעצת

פרופ' א .צ'חנובר נשיא כבוד וחתן פרס נובל
פרופ' א .רובינזון יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,מנהל חברות
מר ל .רקנאטי
יו"ר האגף לקשרי חו"ל
גב' ר .שטרית
יו"ר הר"י לשעבר
ד"ר י .בלשר
איש עסקים
ד"ר ש .בציא
אונקולוג
פרופ' ה .ברנר
כירורג
פרופ' א .דורסט
מדען
פרופ' י .ויץ
המטולוג
פרופ' א .זליגסון
אונקולוג
פרופ' ס .חייצ'יק
אונקולוג
פרופ' י .כהן
רדיולוג
פרופ' י .יצחק  	
רפואה גרעינית
פרופ' א .לובין
כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
פרופ' מ .מיטלמן פנימאי
איש ציבור
מר צ .נטע
המטולוג
פרופ' ש .סלוין
אונקולוג
פרופ' א .סולקס
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
אונקולוג
פרופ' מ .ענבר
פרופ' י .סקורניק כירורג
אונקולוגית
פרופ' ת .פרץ
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פרופ' א .קוטן 	
פרופ' ר .קטן 	
פרופ' י .קלאוזנר
גב' מ .קליין
פרופ' י .קידר
גב' ע .קמחי
פרופ' ב.רגר 	
פרופ' ו .רוטר 	
פרופ' א .רחמילביץ
פרופ' ג .רנרט
מר מ .שטרית
פרופ' מ .שלזינגר
פרופ' מ .שני
פרופ' ג .רנרט
ד"ר י .אלקלעי 	

אונקולוג
אונקולוג
כירורג
מנכ"לית האגודה לשעבר
מדענית
מחנכת לבריאות
מדענית
המטולוג
אפידמיולוג
שר התחבורה
מדען
מומחה מדיניות בריאות
יועץ האגודה לאפידמיולוגיה ובקרת סרטן ,אפידמיולוג
יועץ האגודה לגילוי מוקדם סרטן העור ,דרמטולוג

חבר נאמנים

פרופ' א .צ'חנובר נשיא כבוד וחתן פרס נובל
פרופ' א .רובינזון יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,מנהל חברות
מר ל .רקנאטי
איש ציבור
מר ד .אגמון 	
השופט ס .אדלר נשיא בית הדין הארצי לעבודה
יו"ר החברה למחלות שד ,לשעבר
פרופ' ר .אורדע
יו"ר דירקטוריון הבורסה ,לשעבר
פרופ' י .אורגלר
יו"ר סניף דימונה
מר א .אזרזר
שופט בדימוס
השופט מ .אילון
גניקולוג
פרופ' ו .אינסלר
יו"ר סניף חולון
גב' י .אלון
יו"ר סניף ת"א לשעבר
גב' ג .אלמגור
מנהל המרכז הרפואי ע"ש זיו ,צפת
ד"ר א .אמבון
אשת עסקים
גב' י .אפרון
גב' ש .אקרשטיין אשת עסקים
אונקולוג ,סורוקה
פרופ' ש .אריעד
מנהל המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה
פרופ' ר .ביאר
עו"ד
מר ש .בירן
יו"ר הר"י לשעבר
ד"ר י .בלשר

כירורג
פרופ' ג .בן ארי
פרופ' מ .בן-הרוש המטו-אונקולוגית ילדים ,יו"ר האיגוד להמטו-
אונקולוגיה ילדים
פרופ' י .בן -בסט המטולוג
איש ציבור
מר א .בן-נון
מנהל חברות
מר ר .בן-שאול
פרופ' ח .בן-שחר איש ציבור
שחקנית
גב' א .בנאי
איש עסקים
ד"ר ש .בציא
רפואה פנימית ,טכניון
פרופ' ר .בר
מנהל המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,תל-אביב
פרופ' ג .ברבש
אונקולוג
פרופ' ה .ברנר
מנהל מרכז רפואי וולפסון ,חולון
ד"ר י .ברלוביץ
אשת ציבור
גב' ע .בר-שלום
איש עסקים
מר מ .גאון
איש עסקים
מר ע .גיל
מנהל ביה"ס לבריאות הציבור ,חיפה
פרופ' מ .גרין
כירורג
פרופ' א .דורסט
איש ציבור
מר ב .דותן
נשיא קבוצת דורי
מר י .דורי
שחקן
מר א .דר
כירורג
פרופ' א .הלוי
מנהל מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים
פרופ' י .הלוי 	
מנהל מרכז רפואי רבין ,פתח-תקווה
ד"ר ע .הלפרין
איש ציבור
מר ד .ויינשל
מדען
פרופ' י .ויץ
אונקולוג
פרופ'  ג' .זידאן
המטולוג
פרופ' א .זליגסון
פרופ' ס .חייצ'יק אונקולוג
ח"כ לשעבר
גב' נ .חילו
מנהלת המח' לרפואת המשפחה ,העמק עפולה
פרופ' ח .טבנקין
ח"כ לשעבר
מר ד .טל
רופא משפחה
פרופ' י .יודפת 	
פרופ' א .ישראלי מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר
אונקולוג
פרופ' י .כהן
השופט מר א .כרמי איש ציבור
איש עסקים
מר ל .לבייב
מדענית
פרופ' ש .לביא
תעשיין ,איש ציבור
מר ד .לאוטמן
רפואה גרעינית
פרופ' א .לובין
איש ציבור
מר ג .להב
מדען
פרופ' א.לויצקי

כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
איש ציבור
מר ד .לויתן
מנכ"ל בנק לאומי לשעבר
גב' ג .מאור
איש ציבור
ד"ר מ .מודעי 	
פרופ' ש .מור יוסף מנכ"ל הביטוח הלאומי
פרופ' מ .מיטלמן פנימאי
יו"ר ועדת הלסינקי הדסה ,לשעבר
פרופ' ז' .מישל
אשת ציבור
גב' א .מנוח
גניקו-אונקולוג
פרופ' י .מנצ'ר
איש ציבור
מר י .מקוב
אשת ציבור
גב' ל .מרידור
פרופ' ע.מרימסקי אונקולוג ,סוראסקי ת"א ,יו"ר האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה ורדיותרפיה
איש ציבור
מר ש .נחמה
איש ציבור
מר צ .נטע
איש ציבור
מר י .נמרודי 	
אונקולוג ,מרכז רפואי רבין ,פתח-תקווה
פרופ' א .סולקס
פרופ' י .סקורניק כירורג
המטולוג
פרופ' ש .סלוין
איש ציבור
מר ע .ספיר
אשת ציבור
גב' ע .סרוג'י
נשיאת כבוד סניף חיפה
גב' ר .סקר
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
יו"ר סניף ירושלים
עו"ד ש.עטיה
אונקולוג
פרופ' מ .ענבר
איש ציבור
מר ע .ערן
איש ציבור
ד"ר י .פטרבורג 	
גינקו-אונקולוג
פרופ' ב .פיורה
מנהל בי"ח לשעבר
פרופ' ש .פנחס
מנכ"ל גאון אחזקות לשעבר
מר ש .פרמינגר
מנהל בי"ח פוריה
ד"ר י .פרבשטיין
כירורג
פרופ' ב .פרוינד
יו"ר דירקטוריון בנק מזרחי טפחות
מר י .פרי
אונקולוגית
פרופ' ת .פרץ
איש ציבור
מר י .צ'חנובר
ד"ר ד .צ'רניחובסקי יועץ אד-הוק לכלכלה רפואית
אונקולוג
פרופ' א .קוטן  	
אונקולוג
פרופ' ר .קטן  	
מנכ"ל לשעבר
גב' מ .קליין
מחנכת לבריאות
גב' ע .קמחי
שחקנית
גב' ל .קניג
מנכ"ל "כלל ביטוח"
מר א .קפלן
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פרופ' י .קלאוזנר כירורג
מדענית
פרופ' י .קידר
רופא פנימי
פרופ' מ .רביד
גב' ד .רבין-פילוסוף אשת ציבור
מדענית
פרופ' ב .רגר
המטולוג
פרופ' י .רואו
עו"ד ,אשת ציבור
עו"ד ת .רווה
גסטרואנטרולוג
פרופ' פ .רוזן
מנהל בי"ח לשעבר
פרופ' מ .רווח
מדענית
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ המטולוג
כירורג
ד"ר מ .רימון
המטולוג
פרופ' ג .רכבי
אפידמיולוג
פרופ' ג .רנרט
פנימאי
פרופ' י .שינפלד
איש ציבור
מר א .שדה
פרופ' פ .שוורצמן מנהל המח' לרפואת המשפחה בבאר שבע
יו"ר סניף חיפה לשעבר
גב' מ .שזיפי
אונקולוגית
ד"ר מ .שטיינר
ח"כ ,שר לשעבר
מר מ .שטרית
אשת ציבור ,יו"ר האגף לקשרי חו"ל
גב' ר .שטרית  	
אשת ציבור
גב' ד .שטרן
פרופ' מ .שלזינגר מדען
יו"ר מועצת המנהלים ,אסותא
פרופ' י .שמר
מכון גרטנר
פרופ' מ .שני
מנהל המרכז הרפואי ברזילי באשקלון לשעבר
ד"ר ש .שרף
אונקולוג
פרופ' ע .שני

סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
ד"ר ל.קינן-בוקר
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר נ .מבג'יש
גסטרואנטרולוגיה ,רבין
פרופ' י .ניב
מכון הדמיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ת .סלע
ד"ר מ .סקלייר-לוי מכון הדמיה,שיבא
פרופ' א .פרידמן 	 גנטיקה אונקולוגית,שיבא
**פרופ' מ .קראוס כירורגיה ,רמב"ם
כירורגיה ,אסף הרופא
ד"ר ת .קרני
כירורג ,בי"ח המשפחה הקדושה
ד"ר מ .רמון
אורולוג ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה
פרופ' ע .נתיב
אפדימיולוג ,כרמל
פרופ' ג .רנרט

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים
חבר ועדה משנת

**פרופ' מ .מיטלמן יו"ר ,פנימית ,סוראסקי ת"א                  יו"ר 2006
2010
המטולוגיה ,וולפסון
פרופ' ע .באלין
2006
אונקולוגיה ,בי"ח מאיר
ד"ר מ .גוטפריד
2002
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
**ד"ר א .הוברט
ראש אגף סיעוד בקהילה ,שירותי בריאות
ד"ר ד .וייס
2009
כללית
רפואת משפחה ,שירותי בריאות
ד"ר ש .וינקר
2006
כללית ,מחוז מרכז
2005
עו"ס ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' מ .כהן
2010
אונקולוגיה ,רמב"ם
פרופ' נ .חיים
2010
אונקולוגיה ,רבין
פרופ' ס .שטמר
2010
אונקולוגיה ,שיבא
ד"ר ר .פפר
2002
אחות ,משרד הבריאות
**גב' ס .רייכר

ועדה לרישום ומעקב

*  חבר חדש       **  חבר שסיים תפקידו

חבר ועדה משנת

ועדה לגילוי מוקדם

ד"ר מ .ברחנא
חבר ועדה משנת

פרופ' י .סקורניק
ד"ר ר .בליצר
ד"ר פ .ברק
ד"ר י .דרזנר
פרופ' ג' .זידאן
**ד"ר מ .חאג'
פרופ' מ .כרמון
פרופ' ע .לביא

כירורגיה ,סוראסקי ת"א                       יו"ר 2007
תכנון מדיניות בריאות ,שירותי בריאות
2010
כללית
2007
אונקולוגיה ,ברזילי
רפואת המשפחה ,שירותי בריאות
2003
כללית
2006
אונקולוגיה ,רבקה זיו
2002
כירורגיה ,מרכז רפואי גליל עליון
2009
כירורגיה ,שערי צדק
יו"ר החברה לגינקואונקולוגיה ,בי"ח כרמל 2010
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2010
2007
2006
2010
2006
2006
2005
2003
2006
2007

פרופ' ש .אריעד
ד"ר א .שלמון
ד"ר ת .ספרא
ד"ר ל .פרידמן

,1995
יו"ר ,רישום הסרטן הלאומי לשעבר
יו"ר2006/7 -
2008
אונקולוגיה ,סורוקה
2008
אונקולוגיה ,הדסה
2008
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
2006
אוניברסיטת בר-אילן

ועדה להדרכה מקצועית
חבר ועדה משנת

**פרופ' א .קוטן
ד"ר ת .אלוייס
פרופ' ח .גוטמן

יו"ר,אונקולוג ,רמב"ם
כירורגית ,קפלן
כירורג-אונקולוג

2006
2006
2010

2010
אונקולוגית ,בי"ח לגליל מערבי  ,נהריה
ד"ר ה .גולדברג
2008
ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגית ,מכבי שירותי בריאות
רפואת משפחה ,שירותי בריאות כללית 2010
ד"ר א .להד
2006
פרופ' ש .יזרעאלי המטו-אונקולוגיה ילדים ,שיבא
2008
המטולוג ,סורוקה
ד"ר א .לוי
רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית 2005
ד"ר ש .נקר
2008
אונקולוגיה ,אסף הרופא
פרופ' א .סלע
2005
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,סוראסקי ת"א

ועדת מחקר
חבר ועדה משנת

מדען ,מכון ויצמן                        יו"ר משנת 2006
**פרופ' י .ירדן
2006
מדען ,האוניברסיטה העברית
ד"ר ד .אנגלברג
2007
**ד"ר נועה בן-ברוך אונקולוגיה ,קפלן
2008
פרופ' מ .בן-הרוש המטו-אונקולוגיה ילדים ,רמב"ם
2010
אונקולוגיה ,שערי צדק
פרופ' א .גביזון
2010
כירורגיה ,רבין
פרופ' ח .גוטמן
2010
אורולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .גפרית
**פרופ' א .גילבר פסיכואונקולוגיה ,מרפאת לין חיפה,
2008
שירותי בריאות כללית
2002
**פרופ' מ .הורביץ מדענית ,אוניברסיטת ת"א
2003
פרופ' י .וולדבסקי אונקולוגיה ,הדסה ע"כ והטכניון
מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה,
פרופ' א .ליבנה
2010
אוניברסיטת בן-גוריון
2006
פרופ' א .לוי-להד גנטיקה ,שערי צדק
2006
מדען ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' א .ניר
2006
קלינאי ,מדען ,הדסה ע"כ
ד"ר א .פיקרסקי
**פרופ' ב .שרדני לשכת המדען הראשי ,משרד הבריאות 2009
2007
פרופ' ב .קאופמן אונקולוגיה ,שיבא ונציגת ציבור
2005
אונקולוגיה,שיבא
פרופ' ר .קטן
2009
אפידימיולוג ,כרמל
פרופ' ג .רנרט
2005
פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה ,רבין

תת-ועדת מחקר לנושאים פסיכו-אונקולוגים
חבר ועדה משנת

**פרופ' א .גילבר
**ד"ר נ .בן-ברוך
ד"ר ש .ויין
פרופ' מ .כהן
ד"ר ש .פרי
פרופ' ב .קאופמן

פסיכואונקולוגיה ,מרפאת לין חיפה ,שב"כ  יו"ר2008-
2007
אונקולוגיה ,קפלן
ראש היחידה לטיפול פליאטיבי,
2010
מרכז דוידוף
2004
עבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
2004
עבודה סוציאלית ,רבין
2007
אונקולוגית ,שיבא ונציגת ציבור

ועדת השתלמויות חו"ל
חבר ועדה משנת

אונקולוגיה ,מאיר                                יו"ר 2006 -
**פרופ' ב .קליין
2009
אורולוגיה ,רבין
פרופ' ז' .בניאל
2000
גינקואונקולוגיה,שערי צדק
**פרופ' ע .בלר 	
2006
מפקחת סיעוד ,אונקולוגיה ,שיבא
גב' ש .בן -עמי
2008
חוקר ,כירורגיה ,רמב"ם
ד"ר ד .הרשקו
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א ,יו"ר האיגוד
2008
לאונקולוגיה
2002
אונקולוגיה ,אסף הרופא
**פרופ' א .סלע
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ ומשרד הבריאות 2010
ד"ר א .שלמון
2002
עבודה סוציאלית ,רבין
**ד"ר ש .פרי
2010
פרופ' א .צ'רניאק כירורגיה ,שיבא
2006
פרופ' י .קפלושניק אונקולוגיית ילדים ,סורוקה

ועדת ביקורת ומאזן
חבר ועדה משנת

פרופ' י .אורגלר
גב' א .זוכוביצקי
**ד"ר ז .יוסף
ד"ר ד .יריב
**מר ד .לויתן
מר נ .גור
פרופ' א .עופר
מר י .שחק

יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר            יו"ר1993-
2003
רו"ח ,מנכ"ל חברה
2001
אייפקס
2005
בנק ישראל
2002
מנהל חברות
2001
איש ציבור
2006
אוניברסיטת ת"א
2005
רו"ח

ועדת השקעות
חבר ועדה משנת

פרופ' ר .אלדור
מר י .טויטש
**ד"ר ז .יוסף
מר ע .ספיר
פרופ' א .עופר
מר צ .הופמן
מר ש .פרמינגר

המרכז הבינתחומי הרצליה                  יו"ר2000-
2005
אי.בי.אי
2002
אייפקס
2000
יו"ר מעלות
2005
אוניברסיטת ת"א
2009
כלכלן
2010
מנכ"ל גאון אחזקות לשעבר

ועדה מייעצת למסרטנים
חבר ועדה משנת

ד"ר י .שחם
גב' ר .אשכנזי

מומחית למסרטנים,רופאה ראשית של שירות
עובדי המדינה               ,1994יו"ר  -משנת 2002
2003
משרד החקלאות
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ד"ר מ .ברחנא
ד"ר ש .ברנר
ד"ר ס .גלברג
פרופ' א .גרוטו
ד"ר א .וינר
ד"ר ר .ורסנו
גב' ד .כהן
פרופ' י .כהן
מגר' י .כץ
מר מ .לויטה
ד"ר ע .לוינגר
ד"ר ל .קינן-בוקר
פרופ' י .לרמן
ד"ר א .מצנר
ד"ר א .נאמן
אינג' צ .ענבי
ד"ר ל .פושנוי
מר א .פרדו
ד"ר א .פריאל
ד"ר ש .קנדל
פרופ' י .ריבק
פרופ' ת.שוחט
פרופ' ט .שלזינגר
ד"ר א .שטרן 	
*ד"ר ס .נתניהו

יח' לרישום סרטן במשרד הבריאות לשעבר 2003
1990
יועץ בנושא איכות ובריאות הסביבה
ראש אגף קרינה ורעש ,המשרד להגנת
2008
הסביבה
ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד
2008
הבריאות
2004
רמב"ם
2004
שירותי מזון ותזונה ,מ .הבריאות
1999
משרד הבריאות
2003
אונקולוג 	
רוקח מחוזי ,מחוז השפלה ,משרד
2004
הבריאות
1995
פיזיקאי,סוראסקי ת"א
2004
פיזיקאי ,בי"ח הדסה ע"כ
2009
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
ראש המרכז לרפואה תעסוקתית,
2002
שרותי בריאות כללית
ראש תחום מדע ,לשכת מדען,
2009
המשרד להגנת הסביבה
1995
מומחה קרינה
1998
מומחית לאבק מזיק
2006
רופאה ראשית ,משרד התמ"ת
1998
מרכז לאיכות הסביבה
2004
אוניברסיטת בן-גוריון
2002
שדות אלקטרו-מגנטיים ,נחל שורק
ראש המכון הארצי לבריאות תעסוקתית 1991
2009
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
1987
פיזיקה גרעינית ,נחל שורק
1998
מכון גרטנר
מדענית ראשית ,המשרד להגנת הסביבה 2011

ועדות עדכון
עור

ד"ר ר .וולף
ד"ר א .וינקלר
ד"ר א .חודק
ד"ר מ .לוטם
ד"ר ד .מימוני
מגר' א .מרום
ד"ר נ .נתנזון
ד"ר ד .עדאל
ד"ר פ .פלדמן
ד"ר י .פפו
ד"ר י .צילינסקי
פרופ' ל .רוזנברג
פרופ' י .שכטר
*ד"ר מ .לנדאו 	
*ד"ר א .סקופ

ד"ר פ .פבלוצקי
ד"ר א .אבינוח
פרופ' א .אינגבר
ד"ר י .אלקלעי
פרופ' ח .גוטמן
פרופ' ר .ברגמן
ד"ר ל .גלעד

דרמטולוגיה ,שיבא  -מתאם
פתולוגיה ,וולפסון
דרמטולוגיה ,הדסה ע"כ
דרמטולוגיה ,מכבי שירותי בריאות	 ,
יו"ר האיגוד לדרמטולוגיה
כירורגיה ,רבין
דרמטולוגיה ,רמב"ם
דרמטולוגיה ,הדסה
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2001
2009
2001
2007

2004
2005
2009
2004
2001
2001
2002
2001
2012
2012

ריאות
הצטרפות

מכון ריאות ,שיבא  -מתאם
ד"ר מ .קרופסקי
אונקולוגיה ,רבין
ד"ר א .אלון
מכון ריאות ,קפלן
פרופ' א .אלירז
מכון ריאות ,שיבא
ד"ר י .בן-דב
אונקולוגיה ,מאיר
ד"ר מ .גוטפריד
כירורגית חזה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .יזהר
פרופ' בן-עמי סלע מכון לכימיה פתולוגית ,שיבא
ריאות ,רמב"ם
ד"ר ל .בסט
פרופ' ע.מרימסקי אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
כירורגית חזה ,רבין
ד"ר מ .סאוטה
אונקולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר א .סיחון
ריאות ,רבין
פרופ' מ .קרמר
הדמיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ד .שחם

2003
2009
2001
2001
2005
2009
2004
2001
2008
2009
2001
2001
2001

מערכת העיכול

הצטרפות

2004
2001

דרמטולוגיה ,בי"ח קפלן
יו"ר האיגוד לכירורגיה פלסטית
דרמטולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
רבין
ע .בכיר למנהלת אגף הרוקחות,
משרד הבריאות
דרמטולוגיה ,שיבא
דרמטולוגיה ,רבין
דרמטולוגית ,שירותי בריאות כללית
כירורגיה ,אסף הרופא
פלסטיקה ,שיבא
פלסטיקה ,סורוקה
אונקולוגיה ,שיבא
עור ,וולפסון
עור ,שיבא

2005
2007
2001
2001
2006

הצטרפות

ד"ר א .בני
פרופ' ג .אמיר
ד"ר י .אילן
פרופ' נ .ארבר
ד"ר ע .בנימינוב
ד"ר ב .ברנר
פרופ' פ .גרייף

אונקולוגיה ,רמב"ם  -מתאם
פתולוגיה דרכי העיכול ,הדסה ע"כ
פנימית ,הדסה ע"כ
גסטרואנטרולוגיה ,סוראסקי ת"א
הדמיית מערכת עיכול ,מאיר
אונקולוגיה ,רבין
כירורגיה ,רבין

2001
2009
2001
2005
2009
2005
2001

אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר א .הוברט
אונקולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר נ .וולך
גסטרואנטרולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר י .זיו
גסטרואנטרולוגיה ,רבין
פרופ' י .ניב
גסטרואנטרולוגיה ,הלל יפה
פרופ' צ .פיירמן
אונקו-גנטיקה ,שיבא
פרופ' א .פרידמן
אחות סטומה ,סוראסקי ת"א
גב' ר .ציפרשטיין
אונקולוגיה ,מאיר
פרופ' ב .קליין
כירורג ,קפלן
פרופ' ח .קשתן
כירורגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' מ .רבאו
פרופ' א .ריבקינד כירורגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,שיבא
פרופ' ע .שני
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,סוראסקי ת"א	 ,
יו"ר האיגוד לכירורגיה אונקולוגית

2001
2006
2004
2001
2001
2001
2001
2005
2005
2001
2005
2006
2001

שד
הצטרפות

2001
אונקולוגיה ,קפלן  -מתאמת
ד"ר נ .בן-ברוך
כירורגיה ,קפלן ,יו"ר החברה למחלות שד 2006
ד"ר ת .אלוייס
2012
אונקולוגית רדיותרפיה ,שיבא
*ד"ר מ .בן דוד
2012
כירורגיה פלסטית ,סוראסקי ת"א
*ד"ר י .ברנע
2001
כירורגיה  ,רבין
פרופ' ח .גוטמן
2004
אונקולוגיה ,נהריה
ד"ר ה .גולדברג
2008
כירורגיה ,רמב"ם
ד"ר ד .הרשקו
2007
כירורגיה פלסטית ,שיבא
ד"ר א .וינקלר
2003
ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
2004
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר א .ניסן
2007
כירורגיה ,סורוקה וקופ"ח לאומית
ד"ר ו .כץ
2012
כירורגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .כרמון
2012
אונקולוגית ,דוידוף
ד"ר ר .ירושלמי
2001
רדיולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר פ .ספרבר
2001
אונקולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר א .עברון
2006
פיזיותרפיה ,סוראסקי ת"א
גב' ר .פלג
2004
כירורגיה ,שיבא
פרופ' מ .פפא
2008
אונקולוגיה ,רמב"ם
ד"ר ג' .פריד
2001
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ת .פרץ
2001
פרופ' ב .קאופמן אונקולוגיה,שיבא
2001
אחות שד ,הדסה ע"כ
ד"ר א .קדמון
2001
כירורגיה ,סורוקה
ד"ר מ .קורץ
2001
אונקולוגיה ,מאיר
פרופ' ב .קליין
2002
כירורגיה פלסטית ,שיבא
ד"ר ח .קפלן
2002
פתולוגיה ,רמב"ם
פרופ' מ .קרנר

ד"ר ש .ריזל
גב' ד .שדה-טסה
ד"ר י .שטדלר

אונקולוגיה ,רבין
עבודה סוציאלית ,סוראסקי ת"א
כירורגיה ,סוראסקי ת"א

2009
2001
2001

אורולוגיה
הצטרפות

פרופ' ע .נתיב
פרופ' ג' .בניאל
ד"ר ב .רענן
ד"ר א .גז
ד"ר מ .ויגודה
ד"ר י .חן
ד"ר א .ליבוביץ
פרופ' א .לינדנר
גב' א .מורג
פרופ' ח .מצקין
ד"ר א .נוימן
פרופ' א .סלע
פרופ' ד .פודה
ד"ר א .רוזנבאום
פרופ' י .רמון
פרופ' א .קוטן

אורולוגיה ,בני ציון  -מתאם
אורולוגיה ,בלינסון (דוידוף)
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
אורולוגיה ,בי"ח מאיר
אורולוגיה ,אסף הרופא
סיעוד ,שיבא
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,אסף הרופא
אורולוגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,רבין
אורולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם

2001
2008
2002
2009
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2009
2004
2001

נוירו-אונקולוגיה
הצטרפות

נוירו-אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר פ .בוקשטיין
נוירו-אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר ד .בלומנטל
אונקולוגיה ,העמק
ד"ר ד .לובן
נוירולוגיה ,רבין
ד"ר ש .מימון
נוירו-אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ט .סיגל
עבודה סוציאלית ,שיבא
גב' ר .סיט
שירות סוציאלי ,נוירוכירורגיה ילדים,
עו"ס א .פרידמן
סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,שיבא
ד"ר ר .פפר
ד"ר צ .צוק-שינה נוירו-אונקולוגיה ,רמב"ם
פרופ' צ .רפפורט נוירו-כירורגיה ,רבין
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים ,סוראסקי ת"א
נוירו-כירורגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' צ .רם
נוירופסיכולוגיה ,האגודה למלחמה בסרטן
ד"ר מ .שדה
נוירו-כירורגיה ,שיבא
ד"ר ר .שפיגלמן
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ילדים
הצטרפות

המטו-אונקולוגית ילדים ,שניידר  -מתאם
ד"ר י .יניב
המטו-אונקולוגית ילדים ,רמב"ם
ד"ר ר .אלחסיד
סיעוד ,שניידר
גב' א .בוכוול
פרופ' מ .בן-הרוש אונקולוגית ילדים ,רמב"ם
אחות אחראית טיפול פליאטיבי ,שיבא
גב' ד .גרבלר
אונקולוגית ילדים ,הדסה ע"כ
ד"ר מ .וינטרוב
נוירו-כירורגיה ,שניידר
ד"ר מ .מיכוביץ'
אורטופדיה אונקולוגית ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .מלר
רדיותרפיה ילדים ,רבין
פרופ' א .פניג
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .קפלושניק המטו-אונקולוגית ילדים ,סורוקה
המטו-אונקולוגית ילדים ,שיבא
פרופ' ג .רכבי
אנקולוגית ילדים ,שיבא
פרופ'  ע .תורן
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר נ .רמו
נוירו-פסיכולוגיה ילדים ,אגודה
ד"ר מ .שדה
למלחמה בסרטן

2001
2009
2001
2001
2002
2002
2001
2001
2009
2001
2002
2001
2004
2002
2001

טיפול פליאטיבי
הצטרפות

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

סיעוד אונקולוגי ,שיבא  -מתאמת
מרפאת כאב ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,ברזילי
שירות פליאטיבי ,רבין
הוספיס בית ,האגודה למלחמה בסרטן
הוספיס בית ,באר-שבע
שירות סוציאלי ,רבין
מרפאת כאב ,שערי צדק
אונקולוגיה ,שיבא 	
רפואת המשפחה אוניברסיטת בן-גוריון

2001
2004
2004
2001
2009
2001
2002
2001
2001
2001
2001

גניקו-אונקולוגיה
הצטרפות

ד"ר ש .ריזל
פרופ' ע .בלר
פרופ' ג .בן-ברוך
ד"ר ד .גריסרו
גב' ז .דובדבני
פרופ' א .כהן

אונקולוגיה ,רבין  -מתאמת
גניקו-אונקולוגיה ,שערי צדק
גניקו-אונקולוגיה ,שיבא
גניקולוג ,סוראסקי ת"א
סיעוד (פנסיה)
גניקולוג ,מאיר
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2001
2008
2001
2007
2001
2005

ד"ר ח .לבבי
ד"ר ע .לביא
ד"ר ט .לוי
פרופ' א .לוי-להד
פרופ' ד .מאירוב
ד"ר ת .ספרא 	
ד"ר ר .פפר
ד"ר ע .פישמן
פרופ' א .פניג

גניקו-אונקולוגיה ,רבין
יו"ר האיגוד לגניקו-אונקולוגיה
גניקו-אונקולוגיה ,וולפסון
גנטיקה ,שערי צדק
גניקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,שיבא
יו"ר האיגוד לגניקו-אונקולוגיה לשעבר
אונקולוגיה ,רבין

2004
2007
2001
2001
2001
2007
2001
2001
2001

גנטיקה וביומרקרים
הצטרפות

פתולוגיה ,סורוקה  -מתאם
ד"ר ש .ארגוב
ד"ר א .אור-אורטרגר גנטיקה ,סוראסקי ת"א
גנטיקה ,סורוקה
ד"ר א .בירק
מעב' אונקולוגית ,הדסה ע"כ
ד"ר ו .ברק
ד"ר ר .גרשוני-ברוך גנטיקה ,רמב"ם
פרופ' א .לוי-להד גנטיקה ,שערי צדק
גסטרואנטרולוגיה ,שיבא
ד"ר א .פידר
פתולוגיה ,רבין
ד"ר מ .פיינמסר
גנטיקה ,שיבא
פרופ' א .פרידמן
אונקולוג ,שיבא
פרופ' ר .קטן
גנטיקה ,הדסה ע"כ
ד"ר מ .שגיא
גנטיקה ,רבין
פרופ' מ .שוחט

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

תרופות
הצטרפות

פרופ' א .גביזון
פרופ' ד .אדרקה
פרופ' נ .חיים
ד"ר ט .טישלר
פרופ' א .ליבנה
פרופ' א .סולקס
פרופ' מ .ענבר
פרופ' ס .שטמר
פרופ' ע .שני

אונקולוגיה ,שערי-צדק  -מתאם
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רבין
מיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,שיבא

2001
2004
2001
2001
2001
2001
2001
2009
2001

המטו-אונקולוגיה
הצטרפות

פרופ' ד .בן-יהודה
פרופ' י .אור
ד"ר ר .אפלבוים

המטולוגיה ,הדסה ע"כ  -מתאמת
המטולוגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,רמב"ם

2001
2008
2001

המטו-אונקולוגית ילדים ,וולפסון
פרופ' ע .באלין
אונקולוגיה ,סורוקה
פרופ' י .כהן
המטולוג ,סורוקה
ד"ר א .לוי
פרופ' מ .מיטלמן פנימית ,סוראסקי ת"א
המטולוגיה ,שיבא
פרופ' א .נגלר
פרופ' מ .פרוקוצ'ימר המטולוגיה ,רבין
פרופ' א .נפרסטק המטולוגיה ,סוראסקי ת"א
המטולוגיה ,רמב"ם
פרופ' י .רואו
המטולוגיה ,רבין
ד"ר פ .רענני
פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה ,רבין

2001
2001
2007
2003
2004
2004
2001
2007
2001

רדיותרפיה

פרופ' ר .פיינמסר
פרופ' ד .פליס
גב' פ .קורנברוט

פסיכו-אונקולוגיה
הצטרפות

גב' ר .אברמוב
פרופ' ל .ביידר
ד"ר מ .בראון
פרופ' ר .יעקובי
ד"ר מ .כהן
פרופ' ש .כרמל

הצטרפות

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

אונקולוגיה ,רמב"ם  -מתאם
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,סורוקה
אונקולוגיה ,סורוקה 	
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,סורוקה
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,שיבא

2001
2001
2009
2001
2001
2009
2009
2004
2001
2001
2001

אורתופדיה
הצטרפות

אורתופדיה ,רבין
ד"ר נ .אוחנה
אורותופדיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .ביקלס 	
אורתופדיה ,רמב"ם
ד"ר נ .מאושר
אורתופדיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר ג .מוזס
אורתופדיה-אונקולוגית ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .מלר
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אורתופדיה ,רבין
פרופ' מ .סלעי
אורתופדיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .פייזר

2009
2007
2002
2002
2002
2002
2002
2009

2002
א.א ג ,.רבין
2002
א.א.ג ,.סוראסקי ת"א
שיקום הדיבור ,האגודה למלחמה בסרטן 2001

ד"ר ש .פרי

שירות סוציאלי ,הדסה ע"כ
פסיכו-אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פסיכו-אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
חוג לפסיכולוגיה ,אוני' ת"א
אונקולוגיה ,רמב"ם
המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה,
אוני' בן-גוריון
אונקולוגיה ,רבין

2002
2002
2007
2002
2004
2002
2002

הדמיה
הצטרפות

רפואה גרעינית ,רמב"ם  -מתאם
פרופ' א .ישראל
פרופ' ע .אבן-ספיר רפואה גרעינית ,סוראסקי ת"א
הדמיה ,רמב"ם
ד"ר א .אנג'ל
הדמיה ,מכון מור מאר
ד"ר י .בר-זיו
הדמיה ,הדסה ע"כ
פרופ' מ .גומורי
ד"ר א .גורפשטיין הדמיה ,רבין
רפואה גרעינית ,רבין
ד"ר ד .גרושר
הדמיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' מ .גרייף
הדמיה ,רבין
ד"ר מ .כהן
רפואה גרעינית ,הדסה ע"כ
ד"ר א .משעני
הדמיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ת .סלע
יח' ממוגרפיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר פ .ספרבר
ד"ר מ .סקלייר-לוי הדמיה ,שיבא
רפואה גרעינית ,הדסה ע"כ
ד"ר י .קראוס
הדמיה ,מכבי שירותי בריאות
ד"ר מ .רוזין
הדמיה ,מאיר
ד"ר מ .שפירא

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

רפואה משלימה
הצטרפות

אף אוזן גרון
הצטרפות

פרופ' ד .אופיר
ד"ר מ .ליטנר
ד"ר ג .מהרשק
ד"ר ה .סלע

א .א .ג ,.מאיר
אוניברסיטת ת"א
אונקולוגיה ,רבין (השרון)
א.א.ג ,.הדסה ע"כ

2002
2005
2002
2002

ד"ר ע .כספי
פרופ' א .רובינזון
ד"ר נ .אסנה
פרופ' ד .אדרקה
ד"ר ג .בר-סלע
ד"ר ל .גולדשטיין

רפואה משלימה ,מרכז דוידוף  -מתאם
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
רפואה משלימה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם
פרמקולוגיה ,העמק
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2006

2002
2004
2008
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ד"ר י .זיו-נר
ד"ר ש .לב-ארי
ד"ר י .מיימון
פרופ' ש .פינטוב
ד"ר מ .פרנקל
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן
ד"ר נ .שיינמן
ד"ר א .שיף
ד"ר ל .שכטר

רפואה משלימה ,שיבא
מחקרים ברפואה משלימה ,סוראסקי ת"א
רפואה משלימה ,סוראסקי ת"א
רפואה משלימה ,אסף הרופא
רפואה משלימה ,קופ"ח כללית
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,שיבא
רפואה משלימה
פנימית ,בני ציון
"מכבי טבעי" ,קופ"ח מכבי

2002
2008
2008
2002
2012
2002
2002
2002
2007
2002

מניעת סרטן
הצטרפות

גסטרואנטרולוגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' נ .ארבר
מומחה לרפואת ספורט ,אוניברסיטת ת"א
ד"ר א .בר-זיו
ספורט ,קופ"ח מאוחדת
ד"ר י .ירום
מומחה לרפואת ספורט ותזונה
מר י .קרני
דיאטן ,מכון וינגייט
מר י .להב
ד"ר ל .קינן-בוקר סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
פרופ' נ .קונסטנטיני רפואת ספורט ,הדסה ע"כ
דיאטנית ,סוראסקי ת"א
גב' א .רז
רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה ,כרמל
פרופ' ג .רנרט
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
פרופ' ת.שוחט
דיאטנית
ד"ר נ .שפירא

2004
2008
2004
2008
2004
2009
2008
2004
2004
2009
2004

אנדוקרינולוגיה
הצטרפות

ד"ר א .שלמון
ד"ר ס .גרוזינסקי
פרופ' ד .גרוס
פרופ' צ .דיקשטיין

אונקולוגיה ,הדסה ע"כ ומשרד הבריאות
אנדוקרינולוגיה ,רבין
אנדוקרינולוגיה ,הדסה ע"כ
אנדוקרינולוגיה ,בני ציון
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2008
2008
2008
2005

ד"ר ת .הורן
ד"ר מ .וויס
פרופ'  ג' .זידאן
ד"ר א .כהן
ד"ר א .ליאל
ד"ר ש .מכליס
ד"ר מ .מלול
ד"ר ב .עוזיאלי
פרופ' נ .שטרן

רפואה גרעינית ,אסף הרופא
אנדוקרינולוגיה ,אסף הרופא
אונקולוגיה ,זיו
אנדוקרינולוגיה ,שיבא
אנדוקרינולוגיה ,סורוקה
רפואה גרעינית ,רבין
איזוטופים ,מאיר
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
אנדוקרינולוגיה ,סוראסקי ת"א

קסלמן & קסלמן  -רו"ח
ש .דולינסקי ,מבקר פנים

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

יועצים

יועצים בהתנדבות
ע .בן כוכב ז"ל ,יועץ מחשוב
עו"ד י .חורש ,יועץ משפטי ,משרד ש .הורביץ ושות'
מ .כידון ,מ .תאומים  ,BBDO -יעוץ ויישום קשרי תקשורת ,פרסום ומדיה
א .שץ ,א .זהבי  SEO -ישראל ,יעוץ בקידום ושיווק אתרים באינטרנט

הנהלה ומנהלי מחלקות
מ .זיו ,מנכ"ל
מ .בן חיים ,חשב
ס .קסוטו ,רכזת ועדות ופרויקטים
ע .פלג-אולבסקי ,דוברת ומנהלת מחלקת הסברה
ר .בליסטרא ,מנהל מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת
ר .קלמפרר ,מנהלת מחלקת שיווק ושיתופי פעולה
עו"ס א .שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
ר .עידן ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש
א .דוד ,מנהל מחלקת משק
י .חובב ,אחראי שירות מערכות מידע

האגודה למלחמה בסרטן
רשימת הסניפים
משרד ראשי

בית מטי  -לזכרה של מטילדה רקנאטי ז"ל
גבעתיים ,רח' רביבים  ,7ת.ד 437 .מיקוד 53103
טל ,03-5721616 :פקס03-5719578 :
מטה הסניפים ו"הקש בדלת"
מנהלת מחלקת סניפים ומבצע "הקש בדלת"  -גב' רבקה בליסטרא
גבעתיים ,רח' רביבים  7ת.ד 437 .מיקוד 53103
טלפון ,03-5721699 :פקס03-5732327 :

סניפי הצפון

מנהל סניפי הצפון  -מר צביקה בירן ,חיפה
טל04-8511715 ,04-8511712.:
 ,04-8511717פקס04-8511716 :

המגזר הערבי בצפון

מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית  -מר פאתן גטאס
בית החולים האיטלקי מרכז בריאות האישה ת.ד 20064 .נצרת 16410
טל 04-6550655 .פקסימיליה 04-6467507

אבן יהודה

יו"ר  -גב' שוש גרנות
מועדון ויצ"ו ,המייסדים 56
ימי פעילות :ד'11:00-13:00 :
טל09-8997430 .

אום אל פאחם

מר אחמד רג'א מחאמיד
עירית אום אל פחם ,שכונת מחאג'נה ליד הדואר  ,ת.ד1112.:
טלפקס04-6310128 :

אור עקיבא

רכזת -גב' אורנה גובר

אופקים

יו"ר  -מר רפי בטיטו
רח' הרב קוק ,מקלט מס'13.
טל ,08-9925560 .נייד052-2965604 :

אשדוד

יו"ר  -מר משה בנאי
ת.ד 5061 .רח' ויצמן פינת בן צבי ,רובע ד'
ימי פעילות :א'  ,ד' 10:00-13:00 :אחה"צ  17:00-19:00
טל ,08-8563863 :נייד 050-7813625 :
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אשקלון

יו"ר  -מר שמעון זיו
מתנ"ס ברנע ,הר כנען20.
טל08-6842838 .

באר שבע

יו"ר  -מר אריה קליינמן ,רכזת  -גב' יעל קוזיול
בית אביסרור ,רח' בן צבי7.
טל ,08-6271228 :פקס08-6286003 :

בית שאן

יו"ר  -גב' רחל בטיטו ,רכזת  -גב' חנה דדון
עמותת הגיל השלישי ,רח' ירושלים הבירה  2ת.ד643 .
שעות וימי פעילות :יום א' 12:00-10:00.יום ג'  18:30-16:30
טל04-6060338 .

בית שמש

רכזת  -גב' נטליה בוצ'כניקוב
בית דיור לקשיש המשלט ,39
טל050-2122110 .

בת ים

יו"ר – גב' יהודית מנצור
שד' העצמאות 51.א' דירה 2
נייד 054-6203660 :

גבעתיים

יו"ר  -גב' דליה סולקין
רח' ויצמן  ,47מיקוד 53372
שעות וימי פעילות :יום ג'10:00-14:00.
טל03-5712606 :

דימונה

יו"ר  -מר אברהם אזרזר
ת.ד 429 .ליד קופת חולים ד'
טל08-6551658 :

הוד השרון

יו"ר  -גב' אריאלה צדיק
בית ספר שילה ,רח' אסירי ציון1.
שעות וימי פעילות :יום ב' בתאום טלפוני.
טל054-4490535 .

הרצליה

יו"ר  -מר שלמה ברקמן
רח' פינסקר 5
טל  09-9542168 .

זכרון יעקב

יו"ר  -גב' שרה סמסונוב
בית התשבי ,רח' הנדיב מרכז המושבה
שעות וימי פעילות :יום ג'17:00-19:00.
טל04-6398958 .
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חדרה

יו"ר – גב' רבקה קרן ,רכזת  -גב' שוש קריצ'מן
בנין ההנהלה הציונית ,רח' הבנים , 7.חדרה
ימי קבלת קהל :יום ג' 10:00-12:00
טל' 04-6303810/1

חולון

יו"ר – גב' יונה אלון
רח' עין יהב 4
טל03-5033122 :

חיפה

יו"ר  -מר בני ברנשטוק ,רכזת  -גב' נעמי כפרי
בית אהרון רוזנפלד ,רחוב אהרון רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה.
טל04-8511715 ,04-8511712.:
 ,04-8511717פקס04-8511716 :

חצור הגלילית

יו"ר -גב' ענת סוויסה

טבריה

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

טירת כרמל

רכזת – גב' סילבי כהן
טל052-5273311 .

יקנעם עלית

יו"ר  -ויקטור מורד
בנין המועצה המקומית,רח' התמר יקנעם עילית
שעות פעילות:יום ב'  18:00 - 16:30בתיאום מראש
טל04-9596041 :

ירושלים

יו"ר  -עו"ד אתיה שמחה ,רכזת – גב' פנינה צור
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר
משרדי האגודה בירושלים ע"ש יצחק קוקיא
רח' יד חרוצים  ,3תלפיות
טל , 02-6256721,02-6233599 :פקס02-6256497 :

כפר יונה

יו"ר  -גב' ישראלה רוזן
רח' רמב"ם  ,9בניין פיקוח ומשטרה
טל09-8942499 ,052-4455005 .

כפר יאסיף

רכזת  -גב' מרים קריאני

כפר סבא

יו"ר -מר מתי פז ,רכזת  -גב' חוה צרויה
רח זאב גלר4.
טל ,09-7603795 .פקס09-7453284 .
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כרמיאל

יו"ר  -גב' אבלין דסה
מרכז הילה ,רח' הגליל 63
שעות פתיחה :יום א'   ,13:00-15:00יום ג'     13:00-15:00בשפה רוסית.
יום ב'   , 10:00-12:00יום ג'    10:00-12:00
טל04-9081491 :

מג'אר

רכז  -מר עאטף עבד
כביש ראשי בניין פוארסי ,ת.ד419..
טל04-6782442 :

מגדל העמק

יו"ר – מר ישראל ועקנין ,רכזת  -גב' אורנה אמיתן
רח' נופר  ,3שכונת נוף העמק
שעות וימי פעילות (בתאום מראש) :יום ג'19:00-17:00.
טל04-6440254 .

מודיעין

יו"ר – גב' שולה זק
קניון עזריאלי מודיעין  ,לב העיר 2
שעות וימי פעילות :יום א'10:00-12:00.
טל054-8044694 .

מעלה אדומים

יו"ר – גב' גילה שמואלי
כיכר קדם
טל02-5902643 .

מעלות כפר ורדים

יו"ר  -מר רפי ויצמן
המועצה המקומית כפר ורדים ,מחלקת רווחה ,הלוטם3.
שעות וימי פעילות :יום ד'17:00-19:00.
טל 04-9977143 .שלוחה 112

נהריה
נצרת

יו"ר  -גב' וייס מרילה
שכונה מזרחית רח'  4055/5אחרי בי"ס אורט
טל04-6014991 :

נצרת עלית

יו"ר – מר אלכס גדלקין
שעות וימי פעילות :יום ג' ,16:00-18:00 , 09:00-12:00.יום ה' 16:30-18:00
דרך העמק( 4.גן ילדים "ליבנה לשעבר")
טל ,052-4732331 :טל04-6470019 :

נתניה

רכזת – גב' דינה רוטשילד
רח' רמז 13.קומה 8
טל ,09-8344268 :פקס09-8846279 :

סחנין

רכז  -מר תופיק חלאילה
שכ' צפונית בית המתנדב.
טל054-7602230 ,04-6743496 .
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עילבון

ד"ר חנא מועלם
טל  , 04-6782562 .בתוך המועצה המקומית.

עכו

יו"ר  -גב' סוניה שקד
מתנ"ס  -בית קדם רח' פנקס 12
טלפון052-2819979 ,04-9916698.
ימי קבלת קהל :ב' ו ד' בין השעות  16.00עד 18.30

עפולה

יו"ר  -מר אהרון יוסף
בית פוזנק ,עליית הנוער ,12.גבעת המורה
שעות וימי פעילות :יום ב'10:00-12:00.
טל04-6401545 .

ערד

יו"ר – ד"ר דני שור ,רכזת  -תרזה מרגליות-גולדמן
רח' חן 12/6.ת.ד523 .
טל08-9958810 ,052-3595925 :

פרדס חנה  /כרכור

מר דוד וגברת אסתר מאיר

פתח תקוה

יו"ר – עו"ד רבקה הלר
לשכת הבריאות ,רח' אחד העם 31.קומה ב'
טל03-9319964 :

צפת

יו"ר – גב' שולמית גנון
מתנ"ס ע"ש בלום אלפסה ,רח' הרצל
שעות וימי פעילות :יום א'10:00-12:00.
טל04-6827947 .

קריית אונו

מתנדבת  -גב' צביה האוז ,טל054-3050356 :

קריית אתא

יו"ר – גב' בת שבע יהב
טל052-2375804 .

קריית ביאליק

יו"ר – מר סמי בניסטי ,רכזת – גב' מירי קלמפנר
בית "מקום חם בלב" ( -בית המתנדב).
רח' הפלמ"ח 51
שעות וימי פעילות ,16:30-18:30.:בימי ד' בתיאום מראש 16:30-19:30
טל' 04-8691437

קריית גת

יו"ר – מר שלום מלכה
עיריית קריית גת המח' להתנדבות ,כיכר פז.
טל08-6874611 .

קריית חיים

יו"ר – גב' שרה מורגנשטרן
טל04-8726903 .
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קריית טבעון

יו"ר – מר אורי בנגר ,רכזים  -משה ואילנה שמואלי

קריית ים

יו"ר – גב' ברכה ארז
טל052-3901846 .

קריית מוצקין

יו"ר  -גב' סאלי כץ
מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון 76
שעות וימי פעילות :יום ג'17:00-20:00.
טל04-8732161 .
יו"ר – גב' סילבי פרטוק
מרכז "תקוותנו"  -רח' טרומפלדור 32
טל  04-8573045 .פעילות יום א'  16:00-18:00

ראש העין

יו"ר  -מר אברהם פורת

ראשון לציון

יו"ר – גב' רות אברמוביץ
רח' בית העולה אגוזי 1
טל03-9565506 :

רחובות

יו"ר – מר מוטי ברק
רח' סמילנסקי7.
טל08-9495806 :

רמלה

יו"ר  -גב' רחל הראל
רח' הקישון  10באר יעקב
נייד052-2210420 .

רמת גן

רכזת – גב' טובה בר
רח' קריניצי  5מיקוד 52543
טל03-6724727 :

רמת הגולן – קצרין

רכזת – גב' ליאורה חיסתוי

רמת השרון

יו"ר  -גב' חוה נבות ,רכזת – גב' דרורה אפרת
טל( 03-5475640 :גב' חוה נבות)( 09-9547913 ,גב' דרורה אפרת)

רעננה

יו"ר – גב' אורה שני
טל ,09-7745992 :נייד052-8656505 :

תל אביב

רכזת – גב' מלכה צור
טל ,03-5721642 :פקס03-5717100 :

קריית שמונה
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