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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 בחסות ה) EORTCארגון אירופי
העוסק במחקר ובטיפול בסרטן(.
כזרוע של פרוייקט גדול ,חלה על המרכזים המשתתפים
במחקרים הקליניים ביקורת ובקרת איכות ברמה
גבוהה .פרופ' אברהם קוטן הינו חבר ועדת ההיגוי
של קבוצת הרדיותרפיה ב .EORTCגם השנה ,האגודה
ממשיכה לתמוך בהשתתפות המחלקות האונקולוגיות
בקבוצת הרדיותרפיה של ה ,EROTCבמטרה לעודד את
השתתפותם במחקרים קליניים כללאירופיים.
האגודה תומכת בהשתתפות תלמידי מחקר ומתמחים
בכינוס השנתי של המרכז לחקר הביולוגיה של 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

• ד"ר מרק שילקרוט ,מכון אונקולוגי במרכז הרפואי
רמב"ם  השתלמות ברדיותרפיה קלינית ומעבדתית
במרכז הסרטן באןארבור ,מישיגן.
• ד"ר נעה שנישרם ,המרכז הרפואי סורוקה 
השתתפות בסדנא העוסקת בפיתוח מודל של
מלנומה ב zebrafishבאדינבורו ,סקוטלנד.
• ד"ר רינת ברנשטיין ,המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי
 פרויקט קליני בנושא"Correlation between ERCCI :
expression and treatment response in women with
metastatic triple - negative breast cancer, treated by
"platinum - based regimens.

• ד"ר רינת ירושלמי ,המרכז הרפואי רבין ,קמפוס
בילינסון  פיתוח פרמטר פרדקטיבי  ,GRP87לטיפול
כימי בסרטן השד.

מענקים לנסיעות לכנסים
ולהשתלמויות בחו"ל
אוחיון רגינה ,יח' אונקולוגית וטיפול בית ,שירותי בריאות
כללית  נסיעה לכנס פליאטיבי שהתקיים בין ה1114
בנובמבר  2010בבודפשט ,הונגריה.
אלדרבוק ענת ,הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל
אביב  נסיעה לכנס בנושא מאפיינים ואופקים חדשים לחקר
הסרטן שיתקיים בחודש נובמבר  2011בלוזן ,שוויץ.

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

ד"ר אש שפרה ,מח' המטואונקולוגית ילדים
במרכז שניידר לרפואת ילדים  נסיעה לכנס
" "International Society of Pediatric Oncologyשהתקיים
בחודש אוקטובר  2010בבוסטון ,ארה"ב.

מקבלי המלגות לשנה זו הם:
• ד"ר קרן כהן ,המכון האונקולוגי במרכז הרפואי שערי
צדק  פרויקט קליני בתחום הטיפול התומך בהדרכת
פרופ' נתן צ'רני.
• ד"ר דמיאן אורבן ,המכון האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש
שיבא  השתלמות בקורס יוקרתי שמתקיים בFLIMS
ללימוד תהליך יצירת פרוטוקול קליני מחקרי.

ד"ר בוקוב אינה ,מח' דימות במרכז הרפואי קפלן 
נסיעה לקורס בנושא ממוגרפיה שהתקיים במאי 2011
באנגליה.
בן ארי ענת ,מיכון רדיותרפיה במרכז הרפואי סורוקה 
נסיעה לקורס בנושא טכנולוגיות  IGRTויישומיה שיתקיים
בחודש נובמבר  2011באמסטרדם ,הולנד.
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בן גל יעל ,אונקולוגית ילדים במרכז שניידר לרפואת
ילדים  נסיעה לכנס  SIOPשיתקיים בחודש אוקטובר
 2011בניו זילנד.

גב' פורת איריס ,מח' המטואונקולוגית ילדים במרכז
הרפואי רמב"ם  נסיעה לכנס השנתי בנושא השתלות מח
עצם שהתקיים בחודש אפריל  2011בפריז ,צרפת.

ד"ר בר דרומא רחל ,מח' אונקולוגית במרכז הרפואי
רמב"ם  נסיעה לכנס ה 11של האגודה האירופאית
לאונקולוגיה ורדיותרפיה ,בנושא פיזיקה וטכנולוגיות
לרדיותרפיה קלינית ,שהתקיים בחודש יוני 2011
בלונדון ,אנגליה.

ד"ר פלדר שירה ,מכון אונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש
שיבא  נסיעה לקורס של  ESTROשהתקיים בחודש יוני
 2011בלונדון ,בריטניה.

גרנות הילה ,מכון אונקולוגי במרכז רפואי שיבא  נסיעה
לקורס  ESTROבנושא דוזימטריה שיתקיים בחודש
אוקטובר  2011בפורטוגל.
גב' דדוש רות ,מח' רדיותרפיה במרכז הרפואי הדסה
עין כרם  נסיעה לקורס  ESTROשהתקיים בחודש מרץ
 2011באתונה ,יוון.
גב' דורין מירה ,מכון אונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא 
נסיעה לקורס  ESTROשהתקיים במרץ  2011באיטליה.
ד"ר וולף עדו ,מח' אונקולוגית במרכז הרפואי ע"ש
שיבא  נסיעה לכנס  AACRשהתקיים באפריל .2011
גב' טונין רינה ,ביה"ס לסיעוד במרכז רפואי
ה דס ה ע י ן כ רם  נ ס י ע ה ל כ נ ס ה ב י נ ל א ו מ י
"Fifth Pan-Pacific Nursing Conference and Seventh Nursing
"Symposium on Cancer Care
שהתקיים בחודש ספטמבר  2011בהונג קונג.
גב' כהן מאיה ,מח' אורולוגית במרכז הרפואי רבין קמפוס
בילינסון  נסיעה לכנס אירופאי לסיעוד באונקולוגיה
שהתקיים בחודש מרץ  2011בוינה ,אוסטריה.

ד"ר פרסוינשטוק דבי ,בי"ח שלוותה רעננה ו"מכבי
שירותי בריאות"  נסיעה להשתלמות בפסיכיאטריה
פליאטיבית שתתקיים בחודש פברואר  2012בקליפורניה
 הוספיס בסאן דיאגו ,ארה"ב.
מר סברדלוב יעקב ,מח' המטואונקולוגית ילדים במרכז
שניידר  נסיעה לכנס השנתי בנושא השתלות מח עצם
שהתקיים בחודש אפריל  2011בפריז ,צרפת.
קודסיזדה עזיזאלה ,יח' לטפול בית אונקולוגי בשירותי
בריאות כללית  נסיעה לכנס פליאטיבי שהתקיים בין
ה 1114בנובמבר  2010בבודפשט ,הונגריה.
ד"ר קונדל יוליה ,מכון אונקולוגי במרכז דוידוף  נסיעה
לקורס על טכנולוגיות חדשות ברדיותרפיה שהתקיים
בחודש מרץ  2011בלאס וגאס ,ארה"ב.
ד"ר קראוס אביבה חנה ,מח' המטואונקולוגית ילדים
במרכז שניידר לרפואת ילדים  נסיעה לכנס השנתי
בנושא השתלות מח עצם שהתקיים בחודש אפריל
 2011בפריז ,צרפת.

נסיעה להשתלמויות ארוכות
ד"ר דליה גלינסקיצורף ,מח' אונקולוגית במרכז הרפואי
הדסה  נסיעה להשתלמות בנושא גינקואונקולוגיה
וטיפול תומך בטורונטו ,קנדה.

גב' לב שולמית ,מח' אורטופדיה אונקולוגית במרכז הרפואי
תלאביב  נסיעה להשתלמות בנושא תמיכה במטופלים
מתבגרים במחלת הסרטן ובמשפחותיהם ,שהתקיימה
בחודש ספטמבר  2011בממפיס טנסי ,ארה"ב.

ד"ר טל הדר ,מחלקה כירורגית כללית במרכז הרפואי
הדסה עין כרם  נסיעה להשתלמות בנושא כירורגיה
אונקולוגית של השד בוושינגטון ,ארה"ב.

ד"ר לוצק מירוסלב ,מכון אונקולוגי במרכז רפואי רמב"ם 
נסיעה לכנס הרב מקצועי בנושא סרטן שהתקיים בחודש
ספטמבר  2011בשטוקהולם ,שוודיה.

ד"ר ישראל וייס ,מח' אורטופדית במרכז הרפואי
ע"ש שיבא  נסיעה להשתלמות בנושא אורטופדיה
אונקולוגית ביוסטון ,טקסס.
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ד"ר ליאור נשר ,מח' פנימית ה' במרכז הרפואי
סורוקה  נסיעה להשתלמות בנושא החלפות מפרקים
בטורונטו ,קנדה.
ד"ר אייל סלע ,מח' אףאוזןגרון במרכז הרפואי
כרמל  נסיעה להשתלמות בנושא ניתוחי ראש וצוואר
אונקולוגיים במונטריאול ,קנדה.
ד"ר גלית פרץאברהם ,מח' המטואונקולוגית במרכז
הרפואי סורוקה  נסיעה להשתלמות בנושא השתלות
מח עצם מתורם בפורטלנד ,אורגון ,ארה"ב.
ד"ר אבי רשף ,מח' כירורגית ב' במרכז הרפואי ע"ש
שיבא  נסיעה להשתלמות בנושא סרטן המעי הגס
והרקטום באוהיו ,ארה"ב.

הזמנת מרצה אורח

• ביוזמת ד"ר שלומית פרי ,האגודה הישראלית
לפסיכואונקולוגיה ,הוזמן פרופ' כריסטופר
ג'והנסן )  (Prof. Christoffer Johansenמדנמרק
להרצות ביום העיון של האגודה לפסיכואונקולוגיה,
מרץ  .2011פרופ' ג'והנסן העניק שתי הרצאות:
""Psychosocial Problems During The Cancer Trajectory
"".The Burden of Cancer Survivorships

• ביוזמת ד"ר מירי סקלייר ,החוג לדימות במרכז
הרפואי ע"ש שיבא ,הוזמן ד"ר תומס סטוורוס
) (Dr. Thomas Stavrosמארה"ב ,שהינו מומחה בינלאומי
בתחום האולטרה סאונד של השד ,להרצות בכינוס
השני המשותף ישראלארה"ב בנושאי הדמייה של
השד ,יולי  .2011ד"ר סטוורוס העניק מספר הרצאות
בתחום ,כגון אנטומיה של השד ,הערכת הפרשה
מהפטמה ,גידולים לא פשוטים בשד ועוד.
• לבקשת ד"ר אפרת דגן וד"ר דורית פוד ,החוג לסיעוד
באוניברסיטת חיפה ,הוזמנה ד"ר אנדריאה מארי
ברסוויק ) (Dr. Andrea Marie Barsevickלהרצות בכנס
בנושא "אתגרים במחקר ובטיפול במצבי בריאות
מורכבים" ,מרץ .2011
• לבקשת פרופ' מרים בן הרוש ,יו"ר האיגוד להמטו
אונקולוגיה ילדים הוזמנה ד"ר בלאנש אלטר

) (Dr. Blanche Alterמארה"ב להרצות בכינוס השנתי
של האיגוד להמטואונקולוגיה ילדים ,מרץ .2011
ד"ר אלטר העניקה שתי הרצאות בנושאים:
" "Inherited - Bone Marrow Failure Syndromes:Benign Feature
" ". Inherited Bone Marrow Failure Syndromes: Malignancy
• ביוזמת ד"ר דניאל דואק ,יו"ר החברה לכירורגיה
של הקולון והרקטום ,הוזמן ד"ר סטנלי מ .גולדברג
)  (Stanley M. Goldbergמארה"ב להרצות בנושא
"חידושים בניהול פיסטולה איןאנו ) What's New in
 ,(the Management of FISTULA-IN-ANOבכנס השנתי
של החב' הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום,
אוקטובר .2010
• לבקשת פרופ' מרים בן הרוש הוזמנה פרופ' גבריאל
קלמינוס ) (Prof. Gabriele Calaminusמגרמניה להרצות
בכינוס השנתי של אונקולוגיית ילדים בצפון
ישראל של המחלקה להמטואונקולוגיה ילדים
במרכז הרפואי רמב"ם ,מאי  .2011פרופ' קלמינוס
העניקה שתי הרצאות בנושא גידולים גרמינליים
)במוח ומחוץ לו(.

תמיכה בכנסים מקצועיים

• לבקשת ד"ר רוברטו איינבינדר ,המחלקה לרפואת
המשפחה שירותי בריאות כללית מחוז מרכז ,ניתנה
תמיכה במימון הכנס השנתי השמיני למניעת
תחלואה ותמותה מסרטן שנערך במאי  2011בנס
ציונה.
• האגודה תמכה בכנס הבינלאומי של קונסורציום
ה ,GENOMEL פרויקט ייחודי העוקב אחר הגנום
האנושי ,שנערך בחודש מאי ) 2011מידע נוסף בפרק
"הסברה והדרכה" ,עמ' .(10
• האגודה תמכה בכינוס השנתי השלישי של ארגון חקר
הסרטן ) (ISCRשנערך בסוף חודש מאי ) 2011מידע
נוסף בפרק "מחקר" ,עמ' .(53
• לבקשת פרופ' נדיר ארבר ,מנהל המרכז המשולב
לאבחון ולמניעת סרטן במרכז הרפואי תל אביב ,תמכה
האגודה בכינוס השנתי של המרכז לחקר הביולוגיה
של הסרטן שנערך בספטמבר  2011בצפת.
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מלגות קיץ
האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרתהמכונים האונקולוגיים .מקבלי
המלגות לשנה זו הם:

תוך גילוי מקצועיות והצטיינות ביחסי אנוש .בחירת
הזוכים נעשית עלידי האיגודים המקצועיים הרלוונטיים,
והפרס מוענק בכינוס השנתי של האיגוד .להלן שמות
הזוכים בפרסי האגודה לשנת :2011

• מעיין פולק ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי סורוקה ,בארשבע.

האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה ):(ISCORT

• נטע גבע ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי סורוקה ,בארשבע.
• עודד יעקובי ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר.
• עומר שוורצמן ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר.
• עידן ברזילי ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי שיבא ,תל השומר.
• בדארנה היבה ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה.
• ניר נוימרק ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה.
• יבגני פלוטקין ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי שערי צדק ,ירושלים.

פרסים
האגודה למלחמה בסרטן העניקה גם השנה פרסים
שנתיים לרופאים/ות ולאחים/ות המטפלים בחולי סרטן,
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פרסי מתמחים מצטיינים הוענקו ל:
• ד"ר רעיה לייבוביץעמית ,מהמרכז הרפואי ע"ש
שיבא בתל השומר ,כאות הערכה והוקרה על עבודתה
המקצועית כרופאה וחוקרת מצטיינת ועל גישתה
האנושית למטופלים.
• ד"ר אורית קידרפרסון ,מהמרכז הרפואי רמב"ם,
כאות הוקרה והערכה על כישוריה קליניים המצויינים,
מסירותה ,חריצותה ,יחסי האנוש למופת שגילתה
למטופלים והשקעתה המבטיחה בפעילות מחקרית
אקדמית.

עמותת קידום הסיעוד האונקולוגי בישראל:

• פרס לפיתוח השירות לקבוצות חולי סרטן הוענק
לגב' ציפי פוקס ולגב' יעל שטרן מהמרכז הרפואי
רבין.
• פרס נוסף לקידום הסיעוד באמצעות מחקר הוענק לגב'
סירת אבו חמיד מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא.

האיגוד הישראלי להמטואונקולוגיה ילדים
שני פרסי מתמחים מצטיינים הוענקו לד"ר שולמית
ברזילי ברנבוים ולד"ר מיכל מניסטרסקי עבור מצויינותן
בעבודה ותרומתן המתמשכת בתחום המטולוגיה
אונקולוגית בילדים בישראל.
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כינוסים בינלאומיים
הכנס השנתי של הקואליציה
האירופית למאבק בסרטן השד
) (Europa Donnaבמילאנו ,איטליה

הכינוס השנתי האונקולוגי ה11-
לצפון ישראל  -סימפוזיון משותף
ל ISCORT-ו AROME-בתחום סרטן
השד וראש-צוואר
בתחילת פברואר התארח בחיפה הכנס האונקולוגי
ה 11לצפון ישראל .כמדי שנה ,גם הפעם לקחו חלק
בכינוס מאות משתתפים ,ביניהם אחיות ,טכנאים,
פיזיקאים ,עובדי רווחה ,רופאים וחוקרים מובילים
מהארץ ומחו"ל ,ואף מהרשות הפלסטינית .בכינוס
נערכו הרצאות מעשירות עלידי מיטב המומחים בארץ
ובעולם בנושאי רפואה ממוקדת ומותאמת אישית בסרטן
השד ,ובסרטן ראשצוואר .הכנס השנתי הוא יוזמה
של פרופ' אברהם קוטן ,מנהל המערך האונקולוגי
ברמב"ם והוא נערך בחסות האגודה למלחמה בסרטן,
הפקולטה לרפואה שעליד הטכניון ,האיגוד הישראלי

צילום :פיוטר פליטר

גב' שרה ברום ,מתנדבת ותיקה של ארגון "יד להחלמה"
של האגודה למלחמה בסרטן וחברה בפורום הישראלי
של  ,Europa Donnaייצגה את הארגון בכנס השנתי של
הקואליציה האירופית למאבק בסרטן השד ,שנערך
בסוף ספטמבר באיטליה .בכנס נערכו הרצאות בנושאים
מרתקים :ד"ר פיטר דין ) (Peter B .Deanמפינלנד דיווח
על מחקר שבדי ,שהציג  43%ירידה בתמותה הודות
לסריקה בממוגרפיה ,ד"ר קרלו לווסיה )Carlo La
 (Vecchiaמאיטליה ,הרצה על השפעתו של אורח החיים
על סרטן השד ועוד .כמו כן ,נערכו סדנאות משותפות
שעסקו בצמצום אי השוויון בין מדינות אירופה בכל הנוגע
לטיפולים ולשירותים לחולי סרטן השד ,הוצגו פעילויות
לקידום להעלאת המודעות בציבור ועוד .בסדנה הציגה
שרה את הפעילויות שנעשות בישראל לטובת קידום
המודעות לבריאות השד ,כגון :ימי העיון למחלימות
ולנשים צעירות חולות ,פרויקטים באמנות ,מרכזי בריאות
השד הכוללניים ,ניידת הממוגרפיה "מיכל" המאפשרת
צמצום פערים בין אזורי מרכז לפריפריה ועוד.

לאונקולוגיה והקריה הרפואית רמב"ם .הכינוס התקיים
בשיתוף ארגון ) AROMEארגון הרדיותרפיה והאונקולוגיה
של אזור המזרח התיכון( ,שנוסד לפני כחמש שנים
ומאגד מומחים בתחום האונקולוגיה מ 21מדינות הים
התיכון והאזור .את ישראל ,מייצג פרופ' קוטן ,המכהן
גם כחבר הועד המנהל של  .AROMEבכינוס השתתפו
 12מחברי הועד המנהל של ארגון זה ,ביניהם נשיא
הארגון ,פרופ' יזיד בלקסמי ממונקו.

פרופ' אברהם קוטן

הכינוס הישראלי-אמריקאי השני
בנושא עדכונים בהדמיות שד
באמצע יולי נערך הכינוס המשותף השני לישראל
ולארה"ב בנושא עדכונים בהדמיות שד .הכינוס הייחודי,
שנערך זו הפעם השנייה ביוזמת פרופ' רחל ברם
) (Prof Rachel F. Bremמארה"ב ובארגונה של ד"ר מירי
סקליירלוי ,מנהלת היחידה לדימות השד במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ,נועד להרחיב את
ידיעותיהם של רדיולוגים וטכנאי דימות בנוגע לאבחון
גידולי שד שפירים וסרטניים .בכינוס נערכו הרצאות
מעשירות בתחום ,שימוש באולטרה סאונד להערכת
גידולים סולידיים ,הנחיות לשימוש ב MRIועוד .האגודה
למלחמה בסרטן סייעה בהזמנת המרצה ד"ר תומאס
סטוורוס ) (Dr. A. Thomas Stavrosמנהל רפואי ורדיולוג
מומחה מאוני' קולורדו בארה"ב.
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גב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
נבחרה לשמש כשגרירה בפעילות גלובלית
לקידום המאבק במחלות הסרטן עלידי האגודה
האמריקנית לסרטן ).(ACS
גב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה וחברה בועד המנהל
של ארגון הסרטן הבינלאומי ) ,(UICCנבחרה לשמש
כשגרירה גלובלית עלידי האגודה האמריקנית לסרטן
) .(ACSבספטמבר  2011התקיימה במטה האו"ם
בניויורק ,במסגרת האסיפה הכללית ,ישיבה חשובה
ורמת דרג בנושא מניעה ואבחון מחלות לא מדבקות
) NCD'Sכולל סרטן( ,בהשתתפות ראשי מדינות
ומנהיגים מרחבי העולם .המטרה לקבוע קווים מנחים
למדיניות עולמית להתמודדות עם מחלות אלו .זוהי
הזדמנות חשובה מאין כמותה להציב את מחלות
הסרטן במרכז סדר היום העולמי .מירי זיו נבחרה
בתוקף פעילותה כמנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
שיזמה והובילה ליישום פרויקטים בתחום המאבק
בסרטן בישראל ,וכמו גם כמי שאיבדה בן ואח ממחלות
הסרטן .כהכנה לקראת הישיבה המיוחדת באו"ם,
ייצגה מירי זיו את ישראל באירוע ראשון מסוגו ,אשר
התקיים בחודש יוני בניויורק .האירוע אורגן עלידי
האגודה האמריקנית לסרטן והובילו אותו מחלימים

מימין לשמאל  אן ליסה רייל (Ann Lise Ryel) ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן בנורבגיה ),(CO Norwegian Cancer Society
הנסיכה ניקי מניגריה ) (Princess Nikkyמהקרן למאבק בסרטן השד
ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה

פרופ' אליעזר רובינזון

שני מינויים בינלאומיים חשובים לפרופ' אליעזר
רובינזון ,יו"ר האגודה :החבר היחיד מחוץ לאמריקה
בוועדת " "THE ASCO POSTבתחום מחלימים מסרטן
וחבר מערכת "."THE ASCO POST
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן מונה לכהן כחבר בוועדה של ארגון ASCO
)החברה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית( בנושא
מחלימים ,היחיד מבין חברי הוועדה שאינו מארה"ב.
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ופעילים במאבק בסרטן .מטרת המפגש לחשוף את
הפנים שמאחורי המאבק וההתמודדות עם מחלות
הסרטן בעולם ,ולחייב את האו"ם והממשלות המיוצגות
במסגרתו לעסוק בבעיית הסרטן ברמה העולמית.
לקראת האירוע המיוחד ,תחת הקריאה "אנחנו
יכולים ,אנחנו צריכים ,אנחנו נתגבר על הסרטן",
הוזמנו עלידי האגודה האמריקאית לסרטן כ80
"שגרירים" מרחבי העולם ,בעלי סיפורים מעוררי
השראה .במסגרת האירוע נערכו פגישות באו"ם,
כדי שהמשלחות השונות תעודדנה את הממשלות
אותן הן מייצגות ,להעניק תמיכה ברמה העולמית
למאבק במחלות אלו .מנכ"ל משרד הבריאות ,פרופ'
רוני גמזו ,הזמין את גב' זיו להצטרף למשלחת ,אותה
הוביל סגן שר הבריאות ,הרב יעקב ליצמן.

מירי זיו ,בשולחן ישראל באולם האסיפה הכללית באו"ם

מירי זיו עם שגריר ישראל באו"ם ,מר רון פרושאור ,שימים ספורים
לאחר שמונה לתפקיד החשוב התפנה מעיסוקיו הרבים ונפגש עם
מירי יחד עם הקונסולית גב' שולי דוידוביץ' ,שהבטיחו לעשות את
המירב לקידום הנושא

בנוסף ,קיבל פרופ' רובינזון הזמנה לכהן כחבר בפאנל
המומחים הבינלאומיים המייעץ למערכת כתב העת
" "THE ASCO POSTשמוציאה החברה האמריקאית לאונקולוגיה
קלינית .מדובר בכתב עת יוקרתי המיועד לאנשי מקצוע
אונקולוגים ,המטפלים במחלה מזוויות מקצועיות שונות.
האגודה למלחמה בסרטן גאה בהישגיו הרבים ומברכת אותו
על מינויו ,שיצעיד את מערכת הבריאות בישראל ובעולם
לדרך של טיפול טוב יותר בחולים ובמחלימים.
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מחקר
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מדי שנה עשרות
מענקי מחקר לרופאים במרכזים רפואיים ולחוקרים
במכוני המחקר ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ .מדובר
במחקר בסיסי ,קליני ,אפידימיולוגי ,כמו גם במחקרים
העוסקים בהיבטים פסיכוסוציאליים של מחלת הסרטן
ובדפוסי ההתמודדות של החולה ומשפחתו .בראש ועדת
המחקר עומד פרופ' יוסי ירדן ממכון ויצמן ,ואת ועדת
המחקר מרכזת הגב' סברינה קסוטו.

מלגות לחוקרים
קרן "בר למסדורף":

• ד"ר איוב נביה מהטכניון ,בנושא "מיפוי מערכתי
של גנים המבוקרים עלידי פעילות הדהמתילציה
של חלבון ה "KDM4Cלזכרו של ג'ון פורמן ז"ל ,יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן בין השנים .19901976
• ד"ר אילנה קדמון מהדסה עין כרם ,בנושא "בדיקת
תפיסתן של נשים שאובחנו עם סרטן שד את מידת
תרומתן של אחיות מתאמות בריאות השד לאורך
תהליך האבחנה ,הטיפולים והמעקב" ,מחקר רב
מרכזי בישראל ,לזכרו של פרופ' נתן טריינין ז"ל,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן בשנים .19951991

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

• ד"ר דלית מודןמוזס מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא,
בנושא "רמות ויטמין  Dבקרב ילדים ומתבגרים עם
מחלות ממאירות".
• ד"ר ליטל קינןבוקר מאוניברסיטת חיפה ,בנושא
"ההשפעה של הנקה ותזונה בינקות על הסיכון
ללקות בסרטן בילדות".

קרן "בוקסנבאום-נטע":

• פרופ' סידי יחזקאל וד"ר אבני דרור מהמרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,בנושא "מעורבות  RNAהקשור לפרומוטור
) (paRNAבבקרת הביטוי של הגן ."Survivin

• פרופ' פיבך איתן ,ד"ר פרלמן ריקי וד"ר דינה בן יהודה
מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם ,בנושא "יציבות
גנטית של תאי אב המטופויטים בבריאים ובחולים
עם מחלות מילופרוליפרטיביות".
• פרופ' רובינשטיין אברהם וד"ר ניסן אבירם
מהאוניברסיטה העברית בנושא "ביות מורכב באמצעות
מבנים חדשים של חומצות גרעין פפטידיות וזהירה
פלואורוסצנטית סגולית לדימות מולקולרי ואבחון
מוקדם של סרטן המעי הגס".
• פרופ' לביא שרה מאוניברסיטת תלאביב ,בנושא
"אי יציבות גנומית והתהליך הסרטני :התכווצות
ההטרוכרומטין והופעת מולקולות  DNAמעגליות
חוץ כרומוזומליות".
מלגה מטעם קרן ע"ש בועז אדר ז"ל הוענקה לפרופ'
דבורה פאס ממכון ויצמן למדע ,בנושא "עיכוב היווצרות
קשרים דיסולפידיים במשתית החוץ תאית במטרה
להפחית את התמיכה של הסטרומה בגידול ולהגביר
את רגישותו לטיפול תרופתי".
ארגון סוזן ג' .קומן )"("SUSAN G. KOMEN FOR THE CURE
הבינלאומי ,הפועל בעולם להגברת המודעות לגילוי מוקדם,
למחקר ולפיתוח תרופות למניעה והקלה של סרטן השד,
העניק מלגת מחקר לפרופ' רוןנתן אפטה מאוניברסיטת
בןגוריון ,בנושא "מעורבות של אינטרלוקין  1ממקור מאכסן
בבקרת מצב רדום וחזרה של סרטן השד".
מהכנסות קונצרט התרמה למען קידום מחקר מח עצם
לכבודו של מר מנשה מני הוענקה מלגה לד"ר אמיר
אוריין מהטכניון ,בנושא " ,RNF4קו פקטור חיוני למסלול
 ,Wnt-Mycכמטרה מולקולארית במיאלומה נפוצה".

מענקי מחקר מצטיינים במיוחד הוענקו ל:

• ד"ר צבי פרידלנדר מהדסה עין כרם ,בנושא "איפיון
ופולריזציה של נאוטרופילים בגידולי בית החזה".
• פרופ' עידית שחר ממכון ויצמן למדע,
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•
•

•
•

בנושא "תפקיד  CD84ביחסי הגומלין שבין לויקמיה
כרונית של תאי למפה מסוג  (B (B-CLLלבין סביבתה
הקרובה ,ובוויסות הישרדות תאי ."B-CLL
ד"ר נטע ארז מאוניברסיטת תלאביב ,בנושא "אפיון
תפקידם של פיברובלסטים בתיווך דלקת בסרטן
שד".
ד"ר אילנה קפלן מהמרכז הרפואי תלאביב ,בנושא
"השפעת וירוס הפפילומה על התפתחות שאת
קשקשית ממאירה באזור הראש והצוואר בישראל",
במסגרת מחקר רב מוסדי.
פרופ' רון אפטה מאוניברסיטת בןגוריון ,בנושא
"מעורבות של אינטרלאוקין  1 ממקור מאכסן
בבקרת מצב רדום וחזרה של סרטן השד".
ד"ר אסתי יגרלוטם מאוניברסיטת בןגוריון ,בנושא
"פיענוח המסלולים המובילים למלנומה באמצעות
רשתות ביולוגיות".

יום המחקר של האגודה למלחמה בסרטן
עשרות חוקרים ואנשי מדע מובילים בתחום הסרטן
השתתפו ביום המחקר השלישי של האגודה למלחמה
בסרטן שנערך בתחילת אוקטובר בבית 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 הונחתה
עלידי פרופ' רפי קטן ,מנהל המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי ע"ש שיבא וניתנה עלידי פרופ'
דיויד סידרנסקי )  (David Sidranskyחוקר סרטן
מאוניברסיטת "ג'ון הופקינס" בבולטימור ארה"ב,
בנושא "הפיכת הטיפול בסרטן לייחודי למטופל"
)" .("Personalizing Cancer Therapy Todayמושב הבוקר
שהתמקד בגנטיקה ,תגובות ביולוגיות וכימיות הונחה
עלידי פרופ' ישראל ולודבסקי מהטכניון ,והרצו בו
פרופ' רונית שריד ,פרופ' ראובן רייך ,ד"ר יפעת
עבדיקורק וד"ר יובל שקד .בהפסקה הוזמנו
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המשתתפים לצפות בפוסטרים שהציגו מחקרים
רבים בתחום הסרטן שמומנו בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן .מושב הצהריים הונחה עלידי פרופ' אורי ניר,
דיקאן הפקולטה למדעי החיים מאוניברסיטת בראילן
והרצו בו ד"ר איתי בןפורת ,פרופ' בני דקל ,ד"ר
מרי בחנאשווילי ופרופ' אריה אדמון .לאחר מכן
נערך שולחן עגול שעסק בנושא" :אונקולוגיה בראי
העתיד  היכן נהיה בשנת  "?2030בהנחיית ד"ר נועה
בןברוך ,מנהלת המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
קפלן ובהשתתפות פרופ' אברהם קוטן ,פרופ' איתן
גלון ,ד"ר גל מרקל ופרופ' גידי רכבי .בסוף היום
הוכרז על שלושת הפוסטרים של ד"ר אלה עברון
מהמרכז הרפואי אסף הרופא ,פרופ' אריה אדמון
מהטכניון ופרופ' יעקב גופס מהמרכז הרפואי סורוקה
כמצטיינים והוענקו להם פרסים כספיים.

הכנס השנתי השלישי 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 .בסוף חודש מאי התקיים בקמפוס
גבעת רם של האוניברסיטה העברית בירושלים הכנס
השנתי השלישי של הארגון .בכנס השתתפו כ300
חוקרים ורופאים והרצו מדענים מהשורה הראשונה של
חוקרי הסרטן בישראל ובעולם .גולת הכותרת היתה
השתתפותם של שני מדענים מובילים מחו"ל ,פרופ'
ג'.א.ג' הוצ'מקרס ) (J.H.J Hoeijmakersמהולנד ופרופ'
מריאנו ברבסיד ) (M. Barbacidמספרד .בנוסף הוצגו
עשרות עבודות מחקר במתכונת של פוסטרים.
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להלן רשימת מענקי המחקר שהעניקה האגודה בשנת 2011

מוסד וחוקרים
פרופ' סיגל טלי
ד"ר לבון איריס
בי"ח הדסה ,עין כרם
פרופ' שחר עידית
מכון ויצמן למדע

ד"ר קדמון אילנה
בי"ח הדסה ,עין כרם

פרופ' קופייק מרטין
אוניברסיטת ת"א
ד"ר אלי ארמה
מכון ויצמן למדע
ד"ר יגר לוטם אסתי
אוניברסיטת בןגוריון
ד"ר סקלן אלה
אוניברסיטת ת"א

ד"ר שפרכר אלי
ד"ר גילה נלקנבאוםאיזמן
ד"ר שריג עופר
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
פרופ' כהן מירי
פרופ' פולק שמעון
פריד ג'אורג'יטה
ד"ר דובדבני אילנה
אוניברסיטת חיפה

נושא המחקר
ניתור נוכחות ד.נ.א .גידולי בדם של
חולים עם גידולי מוח  גישה מבטיחה
למעקב קליני וביולוגי עתידי
תפקידו של  CD84ביחסי הגומלין בין
לוקמיה לימפוציטית כרונית B
) (B-CLLלבין המיקרוסביבה ,בוויסות
ההישרדות של תא לוקמיה
בדיקת תפיסתן של נשים שאובחנו
עם סרטן שד את מידת תרומתן של
אחיות מתאמות בריאות השד לאורך
תהליך האבחנה ,הטיפולים והמעקב:
מחקר רב מרכזי בישראל
בקרה גנטית על אורך הטלומרים

באמצעות
תרומת אגודת הידידים בארה"ב
מאירוע הגולף
עזבון לאה ברטל ז"ל

קרן ברלמסדורף לזכרו
של פרופ' נתן טריינין ז"ל

ליאה והרווי פופל פלורידה

מסלול מוות תאי פיסיולוגי חדש שאינו מתוך עזבון המנוחה
לאה בוקובסקי ז"ל
אפופטוטי
עזבון לאה ברטל ז"ל

פענוח המסלולים המובילים למלנומה
באמצעות רשתות ביולוגיות
מתוך עזבון המנוחה
ביסוס תפקידו של החלבון
הלאמיבני  NS5Aבתהליך הרכבה של לאה בוקובסקי ז"ל
נגיף הצהבת מסוג  Cבעזרת הדמיה
בתאים חיים  השלכות על השריית
קרצינומה הפטוצלולרית
מתוך עזבון המנוחה לאה
זיהוי הבסיס הגנטי של Generalized
Basaloid Follicular Hamartoma
בוקובסקי ז"ל
syndrome

עייפות בקרב חולות סרטן השד
צעירות ומבוגרות :בדיקת הקשרים בין
סימפטומים נפשיים ,דיסרגולציה של
מערכת החיסון וגורמים פסיכולוגיים
וגנטיים ממתנים

עזבון לאה ברטל ז"ל
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מוסד וחוקרים
פרופ' ביידר לאה
גולדצויג גיל
ד"ר מרימס שרון
ג'ימס סי .קוין
בי"ח הדסה ,עין כרם
ד"ר מבג'יש ניקולא
פרופ' קם צבי
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
ד"ר קינן בוקר ליטל
אוניברסיטת חיפה

אופטימיזציה של הטפול התרופתי
בסרטן השלפוחית ע"י השימוש
במבחנים תאיים מותאמים אישית
השפעה של הנקה ותזונה בינקות על
הסיכון ללקות בסרטן בילדות

תרומת ננסי ופיטר בראון

קרן למחקר בתחום איכות
הסביבה ו/או אפידימיולוגיה
ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל
מתוך עזבון המנוחה
לאה בוקובסקי ז"ל

ד"ר בלום גליה
אוניברסיטת ת"א

מולקולות קטנות פוטודינאמיות
הנקשרות לציסטאיןפרוטאזות
קטפסינים ) (cathepsinsפעילים ,לזיהוי
וטיפול סלקטיבי בסרטן

ד"ר קפלן אילנה
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

השפעת וירוס הפפילומה על התפתחות עזבון לאה ברטל ז"ל
שאת קשקשית ממאירה באיזור הראש
והצוואר בישראל :מחקר רב מוסדי
אפיון גנים חדשים המעורבים בנטייה לינדה ר .קמינוב ,פלורידה
המורשת לפתח סרטן שד בנשים
אשכנזיות
דורותי ר .פרידן לזכרם של
ניתוח שושלות היוחסין של תאי
פיליפ צוקרמן צילה מארי פיליפס
לויקמיה בודדים בחקר של מכניזם
ההישנות של המחלה

פרופ' פרידמן איתן
מרכז רפואי שיבא
ד"ר אהוד שפירא
פרופ' רואו יעקב
לירן שלוש
מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר שבולת אורן
האוניברסיטה העברית

ד"ר גברילוב ולדימיר
לברנקוב קונסטנטין
אוניברסיטת בןגוריון
ד"ר מנדל מתילדה
מרכז רפואי שיבא
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נושא המחקר
בין אובדן ותקווה  הערכת הצרכים
של תומכים בקשישים חולי סרטן

באמצעות
עזבון לאה ברטל ז"ל

בדיקת תפקיד אונקוגני חדש לתהליכי מתוך עזבון המנוחה
העברת אותות בעקה של הרשתית
לאה בוקובסקי ז"ל
האנדופלסמטית בהתמרה סרטנית
בכבד בעכברים ואנשים
מתוך עזבון המנוחה
טיפול משולב בכימורדיותרפיה של
לאה בוקובסקי ז"ל
 gemcitabineו valporateבסרטן לבלב
מקומימתקדם שאינו ניתן לכריתה ניתוחית
בחינת אינטראקציות והשפעות
עזבון גרימברג פאולינה ז"ל
גומלין בין היפריצין המיועד לניסוי
קליני בשלב  II-bבמרכז הרפואי שיבא
בחולי גליובלסטומה בהם המחלה
נשנית ,לבין תרופות נוספות הפועלות
במנגנונים דומים או שונים
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מוסד וחוקרים
ד"ר ברגר רענן
מרכז רפואי שיבא

ד"ר שומרון נועם
אוניברסיטת ת"א
פרופ' פאס דבורה
מכון ויצמן למדע

ד"ר ויינר גלעד
ד"ר קרן מאיר
בי"ח הדסה ,עין כרם
פרופ' חנני מנחם
ד"ר הלפרן נעמה
בי"ח הדסה ,עין כרם
ד"ר אבני דרור
פרופ' סידי יחזקאל
מרכז רפואי שיבא
ד"ר איוב נביה
הטכניון
ד"ר נטע ארז
אוניברסיטת ת"א
ד"ר בןיהודה דינה
פרופ' פיבך איתן
ד"ר פרלמן ריקי
בי"ח הדסה ,עין כרם
פרופ' אפטה רוןנתן
אוניברסיטת בןגוריון
ד"ר אורין אמיר
הטכניון

נושא המחקר
הקשר בין הטרנסלוקציה :ERG
 TMPRSS2למאפיינים חודרניים
של סרטן הערמונית בצורת מעבר
מתכונות של תאים אפיתלים לתכונות
של תאים מזנכימלים.
מיקרורנא ופרמקוגנומיקה :הסברים
חדשים לעמידות חולים לתרופות כנגד
סרטן
עיכוב היווצרות קשרים דיסולפידיים
במשתית החוץ תאית במטרה
להפחית את התמיכה של הסטרומה
בגידול ,ולהגביר את רגישותו לטיפול
תרופתי
סיווג קליני של סרטן השד מסוג "triple
 "negativeעל ידי גנים בעלי דגם ביטוי
יחידני
כאב נוירופתי עקב טיפול כימותרפי:
גישה חדשה למנגנונים ולטיפול
מאירוע הגולף

באמצעות
עזבון גרימברג פאולינה ז"ל

עזבון גרימברג פאולינה ז"ל

קרן ע"ש בועז אדר ז"ל

תרומת רודה ודיויד צ'ייס

תרומת אגודת הידידים בארה"ב

מעורבות  RNAהקשור לפרומוטור
) (paRNAבבקרת הביטוי של הגן

קרן בוקסנבאום  נטע

מיפוי מערכתי של גנים המבוקרים על
ידי פעילות הדהמתילציה של חלבון
הKDM4C
אפיון תפקידם של פיברובלסטים
בתיווך דלקת בסרטן שד
יציבות גנטית של תאי אב
המטופויטים בבריאים ובחולים עם
מחלות מילופרוליפרטיביות

קרן בר למסדורף לזכרו של ג'ון
פורמן ז"ל

Survivin

עזבון לאה ברטל ז"ל
קרן בוקסנבאום  נטע

מעורבות של אינטרלאוקין  1 ממקור תרומת סוזן ג .קומן למען הריפוי
מאכסן בבקרת מצב רדום וחזרה של
סרטן השד
באמצעות קונצרט התרמה
 ,RNF4קופקטור חיוני למסלול
לקידום מחקר מח עצם לכבוד מר
 ,Wnt-mycכמטרה מולקולרית
מנשה מני
במיאלומה נפוצה
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מוסד וחוקרים
פרופ' נויפלד גרא
הטכניון

פרופ' אסרף יהודה
הטכניון
פרופ' קיסרי יונה
קלזון יצחק
פרופ' מהרשק ג.
אוניברסיטת ת"א

פרופ' רובינשטיין אברהם
ד"ר ניסן אבירם
האוניברסיטה העברית

ד"ר אבני אורלי
הטכניון
פרופ' לביא שרה
אוניברסיטת ת"א

ד"ר פרידלנדר צבי
האוניברסיטה העברית
ד"ר אילן וולוביץ
פרופ' רם צבי
מירב שמיר
דויד גז
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
ד"ר מודןמוזס
דלית גולן חנה
מרכז רפואי שיבא
ד"ר לילך בונשטיין
ריבה פיינמן
ד"ר חדאד נוהאד
מרכז רפואי רמב"ם
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נושא המחקר
תפקידו של הקולטן  plexin - A4ושל
הליגנד  semaphorin-6Bבבקרת
התפתחות גידולים סרטניים ובבקרת
אנגיוגנזה של גידולים סרטניים
ביקוע פגום של תעתיק  FPGכמנגנון
חדש של עמידות לאנטיפולטים
בלאוקמיה
האם מנגנוני נזק ותיקון  DNAאחראים
להבדלים ברגישות של גידולים
סרטניים לטיפול חדשני באמצעות
מחטים טעונות ברדיום,224
המפזרות בתוך הגידול אטומים פולטי
חלקיקי אלפא קטלניים
ביות מורכב באמצעות מבנים חדשים
של חומצות גרעין פפטידיות וזהירה
פלואורוסצנטית סגולית לדימות
מולקולרי ואבחון מוקדם של סרטן
המעי הגס
תפקוד תלוי מטרה של חלבוני
הפוליקמב בתאי  Tמסייעים
אי יציבות גנומית והתהליך הסרטני:
התכווצות ההטרוכרומטין והופעת
מולקולות  DNAמעגליות חוץ
כרומוזומליות
איפיון ופולריזציה של נאוטרופילים
בגידולי בית החזה
פיתוח ושימוש במודל של גידולי מוח
ספונטאנים בכלבים למידול אפקט
הטיפול בשיטת החיסוניות המפוצלת
לריפוי חיסוני של גידולי מוח

באמצעות
מתוך עזבון המנוחה
לאה בוקובסקי ז"ל

אגודת הידידים בהולנד

מתוך עזבון המנוחה
לאה בוקובסקי ז"ל

קרן בוקסנבאום  נטע

תרומת ליליאן וויליאם ב .סנדלר
קרן בוקסנבאום  נטע

עזבון לאה ברטל ז"ל
מתוך עזבון המנוחה ל
אה בוקובסקי ז"ל

רמות ויטמין  Dבקרב ילדים ומתבגרים קרן למחקר בתחום איכות
הסביבה ו/או אפידימיולוגיה ע"ש
עם מחלות ממאירות
ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל
תרומת אגודת הידידים בארה"ב
מציאת כלים אבחנתיים וטיפוליים
למניעת עמידות אימונית לעירוי טסיות לכבודו של הרמה דהווימן מירו
בקרב חולי לוקמיה מיאלואידית חריפה
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מוסד וחוקרים
ד"ר לובן דוד
מרכז רפואי העמק

ד"ר אמיר און
ד"ר דמינוביץ מאיה
מרכז רפואי שיבא
ד"ר שאוליאן איתן
האוניברסיטה העברית
פרופ' מנדלבוים עפר
האוניברסיטה העברית
פרופ' שרמן לבנה
אוניברסיטת ת"א
פרופ' אסט גיל
אוניברסיטת ת"א
ד"ר רהט מיכל
בי"ח כרמל

פרופ' עקילאן רמי
האוניברסיטה העברית
פרופ' רייך ראובן
האוניברסיטה העברית
פרופ' קצב שולמית
האוניברסיטה העברית
ד"ר ורון דוד
ד"ר גפרית עפר
בי"ח הדסה ,עין כרם
ד"ר תדמור תמר
מרכז רפואי בני ציון

נושא המחקר
השפעת כימותרפיה על אנגיוגנזה בסרטן
השד על פי תלות במתכונת הטיפול:
במינון גבוה עם הפסקות לעומת מינון
נמוך ותכוף ,מחקר קליני ומעבדתי
הביולוגיה של תפליט בחלל הצדר
בחולי סרטן הריאה
 JunBאוטופגיה :חקר מנגנונים
והשלכות על תמותה הנובעת
מטיפולים כימותראפיים
ווירוסים מלמדים :זיהוי מיקרורנא
תאיים חדשים המאפשרים לתאי סרטן
להתחמק מתקיפה של תאי הרג טבעיים
תפקידם של נגיפי פפילומה בפתונזה
של סרטן עור :פונקציות ההתמרה של
הגנים  E6וE7
אקסוניזציה בסרטן

באמצעות

קרן "ברלמסדורף"

תפקיד  miR-146aבבקרה של iNOS

קרן לואיס ומרסיה שניידר

בתאי קרצינומה של הכליה :עיכוב
תרגום כאמצעי לבריחה ממוות
המושרה על ידי מקרופוג'ים
תפקיד הגן מדכא הסרטן WWOX
בהתפתחות מחלה ממארת מסוג
אוסטיאוסרקומה
השפעת אנזימים דמויי ליזילאוקסידז
על התקדמות גידול בסרטן השחלה

)(ICA USA

תרומת משפחת פולישוק
)פלורידה(
קרן בר למסדורף לזכרו
של ג'ון פורמן ז"ל

מעורבותם של הפרוטואונקוגן  Vav1והגנים בארי נאושטיין לזכר ארוין נאושטיין
המעורבים על ידו בהתפתחות סרטן ריאות )פלורידה(
איפיון ותכולה של מיקרוחלקיקים
מטסיות דם כסמן לסרטן הערמונית
היכולת של תאי לאוקמיה לימפטית
כרונית ,אשר עברו טרנסדוקציה ע"י
אמפליקון של וירוס הרפס סימפלקס
המקודד ל 1BBL 4ו CD40ליצור
תגובה אימונית אנטי טומורלית

תרומת ידידי האגודה בשוויץ
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מוסד וחוקרים
ד"ר מרקל גל
מרכז רפואי שיבא
ד"ר הרן טלי
הטכניון

פרופ' קרין נתן
הטכניון
פרופ אדמון אריה
הטכניון
ד"ר שקד יובל
הטכניון

פרופ' גנות ישראל
אוניברסיטת ת"א
ד"ר ישראלי יואל
האוניברסיטה העברית

נושא המחקר
עיכוב  CEACAM1כטיפול חדשני
בסרטן
מחקרים בהספק גבוה על התלות
ברצף הבסיסים של הקישור לאתרי
מטרה בדנ"א של  P53מזן הברP53 ,
מוטנטי ומוטציות אתרשני מדכאות
תפקידם של הליגנדים לCCR5
בסרטן הפרוסטטה
פיתוח שיטה חדשה לדיאגנוסטיקה
של סרטן בבדיקת דם
תפקידם הבקרתי של  SDF-1ותאי מח
עצם המבטאים  CXCR4בהתפתחותן
של גרורות סרטניות לאחר טיפול
כימותרפי
מערכת הדמיה פוטותרמית לאבחון
נגעים ממאירים בחלל הפה
שיטות חדישות לתרפיה מכוונת של
סרטן הלבלב  חיסול תאים מבטאים

באמצעות

מתוך קרן החוקרת המצטיינת
לזכרם של פרופ' דפנה
ופרופ' דב יזרעאלי
מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל

תרומת גיין וריצרד קרפ

VICKZ

ד"ר שריד רונית
אוניברסיטת בראילן

איפיון פונקציונאלי של האינטראקציה
בין החלבון  KS-BC1-2המקודד בגנום
ה KSHVוהחלבון המדכא הגידול PICT-

קרן ברלמסדורף לזכרו של פרופ'
נתן טריינין ז"ל

1/ GLTSCR2

ד"ר כהן סיריל
אוניברסיטת בראילן
פרופ' כרם בתשבע
האוניברסיטה העברית
ד"ר בנטור לאה
מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר מרדור יעל
מרכז רפואי שיבא
ד"ר פרברי רותי
אוניברסיטת בןגוריון
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פגיעה בגידולים שונים ע"י הכוונה של
לימפוציטים מסוג  Tהמהונדסים לבטא
רצפטורים מתאי NK
הבסיס המולקולארי הגורם לעקת
שיכפול ד.נ.א .וחוסר יציבות גנומית
בהתפתחות סרטן
בדיקת ההשפעה האקוטית של עישון
נרגילה על מערכת הנשימה

דיויד בראון לזכרה
של ביאטריס בראון

קרן למחקר בתחום איכות
הסביבה ו/או אפידימיולוגיה
ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל
מתוך עזבון המנוחה
חקר השפעת טמפרטורת התמיסה
המוזרקת בהאדרה נפחית על נפח הפיזור לאה בוקובסקי ז"ל
ומחסום דם מוח במוח חולדה בריאה
תרומת ידידי האגודה בשוויץ
צ'פרון  Eשל הטובולין ):(TBCE
שחקן חדש ביצירת סרטן ובהיענות
לטיפול תרופתי
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מוסד וחוקרים
ד"ר ורשנר דני
אוניברסיטת ת"א

באמצעות
נושא המחקר
השמדתם של תאי סרטן מבטאי
מתוך עזבון המנוחה
 MUC1עם נוגדנים המכוונים ל MUC1לאה בוקובסקי ז"ל
SEA module

ד"ר גולדברג מיכל
האוניברסיטה העברית
ד"ר הירשברג אברהם
אוניברסיטת ת"א
פרופ' ורנר חיים
אוניברסיטת ת"א
ד"ר הרן מיכל
שטרליד מרדכי
ארדיטי פארן
בי"ח קפלן
ד"ר קרני רותם
האוניברסיטה העברית
ד"ר מיינר ורדיאלה
ד"ר גולדברג יעל
בי"ח הדסה ,עין כרם
פרופ' ורדימון לילי
אוניברסיטת ת"א
ד"ר גולדברג הדסה
פרופ' קוטן אברהם
גולדפלד משה
עטר שאול
ביה"ח לגליל מערבי נהריה

חקר על חלבון  ,RAP80חלבון חדש
המעורב בתגובה התאית לנזקי דנ"א
המעורב בסרטן השד התורשתי
ליכן פלנוס אוראלי כגורם סיכון
להתפתחות סרטן בחלל הפה.
אפידמיולוגיה וציטוגנטיקה מולקולרית
הערכת האפקטים הפרוליפרטיבים
של אנלוגים של אינסולון בתאי סרטן
חסימת מסלול ה CD74כשיטה
טיפולית חדשה ללויקמיה לימפאתית
כרונית

אדם בראון

מערכת פקטור השחבור hnRNP A2/B1

בהתפתחות סרטן שד גרורתי וזיהוי גני
המטרה שלו
איתור ואיפיון חולים עם פגיעה ביכולת
תיקון נזקי דנ"א  MMR-Dבקרב
פרטים עם מאפיינים קליניים של
נוירופיברומטוזיס )(NF1
הגברת ביטוי הפרוטואונקוגן C-JUN
בתאי גליובלסטומה
שימוש בMulti Detector Computed
) Tomography (MDCTכאמצעי
להערכת הרעילות ללב הנגרמת
מקרינה לשד או לבית החזה ,בנשים
שלקו בעבר בסרטן שד מוקדם
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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 פרארפואיים המטפלים בחולי
סרטן.
• קרן ע"ש חיה ונפתלי בלוך ז"ל הוקמה מעזבונה
של המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
• קרן ע"ש ברלמסדורף ,מנוהלת עלידי מנהלי
עזבונו של ד"ר' ברלמסדורף 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( גרשטרגולמבו לבית קפלנוביץ ,סוניה
לב ,בעלה יוסף ,ובנותיהם כסניה ואביגיל אשר ניספו
בשואה ,יוסף גולמבו ודינה קפלנוביץ.
• קרן מכספי עזבון שמעון ואירמה גרוס ז"ל ,לחקר
הסרטן.
• קרן ע"ש רונית גרינפס ז"ל ,לפרוייקטים מיוחדים.
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• קרן המטה המשותף לבקרת איכות.
• קרן מכספי עזבון משה וולף ז"ל ,למימון מלגות
לחקר 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 עלידי 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 עלידי בנה אילן
רודיך ,למימון תכניות הוספיס והוספיס בית )תכניות
מיוחדות(.
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• קרן ע"ש מטילדה רקנאטי ז"ל ,למימון תכניות
מיוחדות בתחום המאבק במחלת הסרטן.

• קרן ע"ש ישראל יעקב אלתר ז"ל למימון מענק
מחקר שנתי למחקר מצטיין בתחום איכות הסביבה
ו/או אפידמיולוגיה.

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

• קרן ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל להפעלת
מרכז תמיכה לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם.

• קרן ע"ש סמידודה אלכסנדר ז"ל ,הוקמה מעזבונו,
ומיועדת למימון מענקי מחקר.

• קרן לזכרה של רונית זילברפרב )מר( ז"ל למימון
מענק מחקר בתחום סרטן הקיבה.

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

• קרן מעזבונו של בן אליעזר אביגדור ז"ל למימון
פעילות למען ילדים חולי סרטן.
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רישום ומעקב ,בנייה ומכשור
התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
האגודה סייעה בהקמת תשתית לבקרת האיכות של מכשירי
הממוגרפיה וכן במימון רכישתם של מכשירים חדשים
למרכזי הבדיקה ברחבי הארץ .כיום פועלים בישראל כ58
מכונים ,המקבלים את אישור משרד הבריאות לגבי איכות
המכשור ורמת הקרינה .התנאי לקבלת אישור הפעלה
עלידי משרד הבריאות הינו ביצוע בדיקות סדירות לאיכות
התמונה ופיתוחה עלידי המכונים עצמם.
כחלק מהתוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד שיזמה
האגודה למלחמה בסרטן ,המופעלת בשיתוף עם משרד
הבריאות וכל קופות החולים ,מצויים  51מכונים לבדיקות
ממוגרפיה גם תחת בקרת איכות קלינית .במסגרת
תוכנית זו ,הממומנת עלידי האגודה ,יש ריכוז ובקרה
של נתוני ההדמיה ,הכירורגיה והאונקולוגיה.
במאגר הצטברו נתונים לגבי כ 4מיליון בדיקות ובראש
התוכנית עומד פרופ' גד רנרט ,מהמרכז הארצי לבקרת
מחלות במרכז הרפואי כרמל .את בקרת האיכות של
הנתונים מממנת מדי שנה האגודה למלחמה בסרטן.
בעקבות דיון שנערך ,ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן,
במועצה הלאומית לאונקולוגיה ,הוקמה ועדה מצומצמת
שהמליצה על כללי פעולה מהיבטים נוספים ,שיופעלו
מטעם משרד הבריאות )עוד על התוכנית הלאומית
בפרקים "גילוי מוקדם" ,ו"הסברה והדרכה"(.

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
 2009מפעילה קופת חולים כללית מוקד טלפוני
אונקולוגיתומך בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
המבוסס על פרוטוקולים מאושרים ומופעל עלידי אחיות
אונקולוגיות .ממחקר שסיכם את פעילות המוקד עד
היום ,עלו תוצאות חיוביות רבות ,כגון :הפחתה ב84%
של פניות המבוטחים לחדרי המיון ,איכות החיים של
הפונים לאחר קבלת השירות הייתה טובה יותר באופן
מובהק ,וכן שביעות הרצון הכללית מהשירות ,ממקצועיות
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האחיות ומיעילות המוקד הייתה גבוהה מאד .השנה
נפתח המוקד לכלל המבוטחים חולי הסרטן.

שדרוג פרוטוקול ארצי בלוקמיה לימפטית
חריפה בילדים
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 עלידי המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה
העברית ,במימון האגודה .את הפרוטוקול מרכזים פרופ'
בתיה שטרק ופרופ' שי יזרעאלי.
מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול ,לפני כ 19שנים,
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
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
בשדרוגו העדכני של הפרוטוקול הישראלי לילדים עם
לויקמיה לימפובלסטית חדה ,סיוע המאפשר להעניק
לילדים החולים בישראל את הטיפול המתקדם והעדכני
ביותר .במאי השנה שודרג הפרוטוקול הארצי והצטרף
לפרוטוקול אירופאי חדש.

השתתפות מחלקות לאונקולוגיית ילדים
בישראל בטיפול בילדים עם רבדומיוסרקומה
וסרקומות אחרות עפ"י פרוטוקול אירופי
מזה שלוש שנים משתתפת ישראל בפרוטוקול אירופי
בטיפול בילדים עם סרקומות ברקמות רכות ,אותו
מרכזת פרופ' מרים בן הרוש .האגודה למלחמה בסרטן
מממנת שתי נסיעות בשנה של הנציגים הישראלים
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הרפואיים בני ציון בחיפה ,וברזילי באשקלון .המרכז
הרפואי העמק בעפולה ומכבי שירותי בריאות עומדים
להצטרף אף הם לפרויקט.

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
של משרד הבריאות
רישום סרטן לאומי הינו גורם חשוב המאפשר הערכת
תוכניות התערבות ותכנון המערך האונקולוגי .מאז הקמתו
בשנות ה ,60בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ,קיים
שיתוף פעולה פורה בין המרכז לבין האגודה.
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.
בפרוטוקול 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
המכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של הסרטן,
ממשיכים בקיום המחקר המשותף והרבמרכזי
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 ,זיו,
שערי צדק ,אסף הרופא ונהריה.
במסגרת הקונסורציום נערך מחקר בראשות פרופ'
אפרת לוילהד ופרופ' מרי קליירקינג מאוניברסיטת
וושינגטון בסיאטל .במהלך המחקר נבדקו יותר מ660
נשים נשאיות של מוטציות ב BRCA1ו BRCA2בישראל
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 מוטציות ב BRCA1או .BRCA2
למסד הנתונים הישראלי הוכנסו כבר כ3,000
נשאים ונשאיות ,האגודה תומכת בפעילות הקונסורציום
וסייעה במימון רכישת תוכנה ,ותקן לאחות מחקר
המרכזת את הפעילות .לאחרונה הצטרפו המרכזים

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 עלידי
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 פקידות לרישום
ומעקב ב 14מרכזים אונקולוגיים ברחבי הארץ.
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת למוסדות הרפואיים
הציבוריים המטפלים בחולי סרטן ברכישת ציוד ,בבנייה
ובשיפוץ מחלקות ובהפעלת שירותים רפואיים:

סיוע ברכישת ציוד רפואי לבתי חולים
בשנה החולפת אושר סיוע למרכז הרפואי "מעייני
הישועה" בבני ברק לרכישת מכשיר ממוגרפיה למכון
הממוגרפיה של המרכז.

תרומות ייעודיות לבניית מחלקות ולרכישת
ציוד רפואי
השנה נחנך מתחם האגודה למלחמה בסרטן בירושלים
בטקס חגיגי )מידע נוסף בפרק "חזקים ביחד"( .המבנה
נרכש בסיוע עיזבון לזכרם של ישראל יעקב ולילה
אלתר ז"ל.
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מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים
הפרוסים ביותר מ 70סניפים 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 חלק מאירועי סניפי
האגודה שנערכו השנה
אשדוד
בסוף דצמבר התקיים הנשף המסורתי של סניף אשדוד.
האירוע התקיים באולמי "לגונה על החוף" ,בחסות
ראש העיר ובהשתתפותם של מאות אנשים ,שפתחו
את כיסם וקנו כרטיסים לנשף לסיוע לחולי הסרטן.
יו"ר הסניף הבלתי נלאה ,מר משה בנאי ,לא חסך כל
מאמץ ובעזרתם של מתנדבי הסניף התקיים אירוע
מהנה ומרגש .הנשף נפתח בדברי ברכה מרגשים של
ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ,שאיבד השנה את אשתו
למחלת הסרטן ,הדגיש את חשיבות המלחמה בסרטן
ושיתף את הנוכחים בהתמודדותו האישית .גב' רבקה
בליסטרא מנהלת מח' הסניפים הודתה לראש העיר
על תמיכתו ,ליו"ר הסניף ולמתנדביו המסורים העושים
עבודת קודש .האורחים נהנו מארוחה ,מריקודים סוחפים
ומהגרלה נושאת פרסים.
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טבריה
ביוזמת סניף טבריה ובראשות היו"ר גב' דליה סלוצקי
התקיימה ,זו השנה השנייה ,תחרות כישרונות צעירים
בביה"ס הרבתחומי "נופרים בגליל" .ביה"ס הפיק הפקת
ענק של "כוכב נולד" ,שהתקיימה באולם התרבות "יד
שטרית" בטבריה .רכזות הפרויקט גב' אורנה יאיר
וגב' ענבל רוזן השקיעו עמל רב ומאמצים רבים במשך
למעלה מחודש ימים בהפקת הערב.
התחרות התבצעה בהתלהבות חסרת תקדים וסחפה
אליה מתמודדים רבים ,שהתמודדו על  10מקומות הגמר
בעיקשות ובנחישות .לשלב הגמר הגיעו  18כישרונות
צעירים ,שהציגו  10מופעים מרשימים במיוחד לעיני
הקהל הרב שהגיע לצפות בתחרות .בדומה לתחרות
המקורית ,תהליך בחירת ה"כוכב" נעשתה באמצעות
מסרונים ) ,(SMSבליווי שופטים ואנשי מקצוע ,נציגי
מורים והורים .עד לקבלת ההכרעה הסופית נהנה הקהל
ממופע סטנדאפ של הבדרן מני עוזרי.
במקום הראשון זכו הרקדנים עטרת נחום ,רז בנימין,
עדן בן עזרא ,טום זרחי וגל עבדי .במקום השני זכתה
תאיר בחבוט בשירה ובמקום השלישי זכתה ספיר
קקון גם היא בשירה.
גם השנה ,הודות לשיתוף הפעולה הטוב והפורה בין בית
הספר לבין הסניף ,כל הכנסות האירוע הוקדשו לפעילותה
הברוכה של האגודה למלחמה בסרטן .מר צביקה בירן,
מנהל סניפי צפון ויו"ר הסניף גב' דליה סלוצקי בירכו
את קהל המשתתפים והתלמידים והודו לכל השותפים
בעשייה המבורכת והמושקעת .באירוע נכחו גם מתנדבי
הסניף .יישר כוח על היוזמה הנפלאה!
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מקבץ מפעילויות רווחה והסברה בקהילה:
בבארשבע נערך שבוע בריאות ובטיחות בבית ספר
"אשכול" ,במסגרתו סטודנטים רכזי הסברה נתנו הרצאות
בנושאי נזקי העישון והחשיפה לשמש.

קריית-חיים
הפתעה מרגשת ומיוחדת הכינה להקת הנוער הייצוגית
של תיכון קרייתחיים יום אחרי מבצע "הקש בדלת".
הלהקה העלתה בבית נגלר את המחזמר "הקוסם מארץ
עוץ" בשירה ובריקוד ,בתלבושות מרהיבות ותפאורה
מהממת .הנאת הצופים הייתה מושלמת .את הערב
הנחתה גב' ציפי חורש ,סגנית מנהל התיכון .בין הנוכחים
ד"ר דודי גושן מנכ"ל תיכון קריית חיים שפתח וברך,
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ורעייתו ,גב' רבקה
בליסטרא מנהלת הסניפים ומבצע "הקש בדלת" ,מר
צביקה בירן מנהל סניפי הצפון ,גב' בילי מילר רכזת
חברתית במכללה הטכנולוגית "טכני" של חיל האוויר
וגב' שרקה מורגנשטרן ,היו"ר הבלתי נלאית של סניף
קרייתחיים .שרקה ברכה והודתה במלים נרגשות לכל
האורחים שכיבדו את האירוע בנוכחותם ולכל חברי
הלהקה על מופעם המרגש .בשורות הראשונות ישבו
והתרגשו קבוצת נוער ובוגרים מ"בית קסלר" ,מוגבלים
בכיסאות גלגלים ונזקקים ,שכרטיסיהם ניתנו בתרומת
מר עדי בליבלאו .כל הכנסות המופע נתרמו קודש
לפעילויות האגודה למלחמה בסרטן.

בדימונה נערך אירוע "דימונה עיר בריאה" ,במסגרת
תוכנית קהילתית כלל יישובית לקידום אורח חיים
בריא ,והתקיים הפנינג בריאות לכל המשפחה.
התוכנית החדשה כוללת פעילויות קידום בריאות
בתחומים שונים והיא פועלת בשיתוף גופים נוספים,
ביניהם סניף האגודה למלחמה בסרטן בראשותו של
יו"ר הסניף הנמרץ מר אברהם אזרזר .מאות תושבי
דימונה שהגיעו לאירוע ,נחשפו לתכנים החשובים
שהוצגו להם בנושאי תזונה נכונה ופעילות גופנית
עלידי מתנדבי הסניף המקומי של האגודה ,שהקימו
דוכן הסברה ,חילקו חומר הסברה לתושבים ונתנו
הסברים על אורח חיים בריא.

סניף חדש של האגודה למלחמה
בסרטן נפתח בקריית-ביאליק
בחודש פברואר נחנך סניף חדש לאגודה למלחמה
בסרטן בקרייתביאליק בבית המתנדב "מקום בלב",
בהשתתפות אורחים רבים .הטקס נפתח בברכתם
של מר צביקה בירן מנהל סניפי צפון באגודה ויו"ר
הסניף מר סמי בניסטי .הסניף מעניק ליווי ומתן
סיוע ותמיכה לחולים ולבני משפחותיהם בדרכים
שונות :שיפור איכות חייהם של החולים באמצעות
חוגים וסדנאות שינתנו בבית המתנדב ,מפגשים
והרצאות ,מתן מידע בנושא זכויות ושירותים.

67

בכוכב יאיר הנהגת התלמידים בבי"ס "נוף צורים" הכינה
יחד עם תלמידי ביה"ס משלוחי מנות לחולי סרטן .בתיאום
מראש עם החולה ובהסכמתו ,בליווי גב' דינה פרידלנד
מורה לחינוך חברתי ,הורים ומלווים ומתנדבת סניף כפר
סבא הבלתי נלאית גב' מרים ללוש ,הגיעו התלמידים
ל 10בתים של חולי סרטן וחילקו להם משלוחי מנות.
המפגש היה מרגש ומחמם את הלב .מספר חולים ביקשו
להצטלם למזכרת עם התלמידים ,הודו להם והביעו תקווה
להמשך הקשר .נרגשים ומלאי סיפוק הבטיחו התלמידים
שישתדלו להמשיך בפרויקט החשוב כלכך.
בחולון השתתפו יו"ר הסניף הגב' יונה אלון ומתנדביו
המסורים ביום ספורט של החטיבה הטכנולוגית ליבשה
בימית  2000בהשתתפות כ 1,500איש .המתנדבים
איישו דוכן הסברה של האגודה ,חילקו חומרי הסברה
והזכירו לחיילים למרוח קרםהגנה שהיה בדוכן .בטכס
שנערך בסיום הפעילות הוענק ליונה מגן הוקרה והיא
הודתה לנוכחים על האפשרות שניתנה לאגודה למלחמה
בסרטן להסביר לחיילים את החשיבות בנקיטת אמצעי
זהירות בעת חשיפה לשמש ,את החשיבות באימוץ אורח
חיים בריא וכן את הסכנות הטמונות בעישון.

בנתניה בשיתוף הרב שניאור ברוד מתנועת חב"ד ותנועת
"מכבי צעיר" הכינו משלוחי מנות לילדים חולי סרטן .לסניף
הגיעו  100משלוחי מנות ססגוניים בתוכם מכתב אישי
מלב אוהב ,שחולקו עלידי מתנדבי הסניף לילדים.
ברמלה " אור לחולי הסרטן" :בחג החנוכה ביקרו יו"ר
הסניף הנמרצת גב' רחל הראל ,מלווה במתנדבות הסניף
גב' סילבי זרביב וגב' בלה כהן ,במחלקה האונקולוגית
במרכז הרפואי "אסף הרופא" )בתמונה ,משמאל(.
המתנדבות הביאו איתן סופגניות חמות ,שתייה ,נרות
חנוכה ובירכו את החולים שפניהם אורו מהמחווה.
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במגזר הערבי  על פעילות סניפי המגזר הערבי של
האגודה למלחמה בסרטן אחראי מר פאתן ג'טאס,
מנהל הפעילות בחברה הערבית .בנוסף לפעילות
הסניפים מקיימת החברה הערבית ימי עיון רבים ומפגשי
הסברה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם וכן לכלל
האוכלוסייה דוברת הערבית )מידע נוסף על הפעילות ועל
ימי העיון האזוריים בפרק "שיקום ורווחה"( .לקראת חג
המולד חולקו השנה כ 300מתנות לילדים חולי סרטן
בבית החולים "שניידר" בפתח תקווה ,רמב"ם ובני ציון
בחיפה ,ו"העמק" בעפולה.

שיתופי פעולה ייחודיים שהוקדשו
לקידום המאבק במחלות הסרטן:
אירוע מגזין  BelleModeוהאגודה למלחמה
בסרטן בסימן המאבק בסרטן השד
בתחילת אוקטובר  ,2010חודש המודעות לסרטן השד
ולציון יום המאבק בסרטן השד של הקואליציה האירופית
למאבק בסרטן שד ,אירופהדונה ,גדשו מאות אורחים
מכובדים את אולם "קסיופאה" בקניון ארנה בהרצליה ,בכדי
להתאחד למען מטרה אחת וחשובה :העלאת המודעות
למחלה ולחשיבות גילויה המוקדם .מגזין BelleMode

בבעלותם של חיים רביבו וג'קי בן זקן פנה ל 12מעצבי
אופנה מובילים בישראל וקיבל את הסכמתם לתרום
שמלה בעיצובם .השמלות הוצגו במהדורת אוקטובר
של המגזין ולאחר מכן נמכרו באירוע חגיגי ,שכלל תצוגת
אופנה ייחודית ומרשימה ומכירה פומבית .בין המעצבים
המובילים שהשתתפו בפרויקט ונכחו באירוע :אלון
ליבנה ,אליאן סטולרו ,גדעון אוברזון ,קארן אוברזון,
מאיה נגרי ,יוסף ,לילך אלגרבלי ,דפנה לוינסון ,נעמה
בצלאל ועוד .בנוסף לתצוגת האופנה המרשימה ולמזנון
העשיר ,כל אישה שנכנסה לאירוע קיבלה צמיד ייחודי
המורכב מחמסה וסרט ורוד בעיצובה של שגית רביבו.
בפתיחה נישאו נאומים מרגשים עלידי הגב' מירי זיו,
מנכ"ל האגודה ,חיים רביבו מפיק האירוע ואיש העסקים,
מר אורן רווח ,מנכ"ל חב' אלקליל המייצגת את חב' אסתי
לאודר בישראל ,וטלי זוננפלדברזילי ,עורכת המגזין .את
האירוע הנחתה האמנית שהחלימה מסרטן שד שרון
חזיז ,והזמר צביקה פיק הלהיב את הנוכחים בשיריו .בין
האורחים בלטו מפורסמים רבים כגון אופירה אסייג ,גיל
ריבה ,שלי גפני ,אופק קאירי ,משה דץ ,אריק וניבה
בן זינו ,אייל בן שמחון ,משה אדרי ,חיים קסטיאל,
יואב גרוס ,לאה שנירר ,סורלה קטורזה ,חיים סקאל,
ניר סביליה ,רני והילה רהב ,קארין דונסקי ,מרינה
קבישר ,דנה דנקנר ולי גרנבאו ,שי אביטל ועוד.
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האגודה למלחמה בסרטן נטלה חלק פעיל
באירועי מרתון ירושלים הבינלאומי
בסוף מרץ  2011נערך לראשונה מרתון ירושלים
הבינלאומי בסימן סיפור העיר ירושלים לאורך
היסטוריה של  3000שנות קיומה .המרתון ,אותו
ליוותה תערוכת  EXPOמיוחדת שנערכה במשך 3
ימים ,נחלק לשלושה מסלולי ריצה .מסלול עממי
באורך  4.2ק"מ הוקדש לטובת קידום המאבק
במחלות הסרטן .תערוכה ייחודית שהתמקדה
בקידום הספורט והבריאות ,נערכה במרכז
הקונגרסים בבנייני האומה והייתה פתוחה לקהל
הרחב ולאלפי הרצים שהשתתפו באירוע .האגודה
למלחמה בסרטן ,הפועלת למען קידום אורח חיים
בריא בישראל ,נטלה חלק פעיל בכלל האירועים,
לרבות תערוכת הבריאות והספורט וערב ההשקה
היוקרתי שנערך במלון ממילא .במסגרת התערוכה
הציבה האגודה עמדה מכובדת ומרשימה .כשבוע

קודם לכן התקיים ערב הגאלה של המרתון
הבינלאומי במלון ממילא .הגב' מירי זיו מנכ"ל
האגודה ברכה והודתה לשותפים ,לעיריית ירושלים
ולבנק מזרחי טפחות ,שבאדיבותו נערך המקצה
העממי .בהמשך הערב ראש עיריית ירושלים מר
ניר ברקת העניק למירי מגן הוקרה שנשא את
הכיתוב" :לאגודה למלחמה בסרטן בהוקרה על
תרומתכם להצלחת מרתון ירושלים" .יומיים לאחר
מכן הוזנק המקצה העממי של האגודה ביריית
אקדח משותפת של מירי זיו מנכ"ל האגודה ומר
אלי יונס מנכ"ל בנק מזרחי טפחות ,בהשתתפות
כ 1,000 איש .בסיום המקצה חולקו לכלל
המשתתפים מדליות מהודרות ונערך הפנינג
ענק שכלל במות בידור והפעלות להנאת עשרות
אלפי המבקרים במתחם.

יו"ר מבצע "הקש בדלת" ,נשיא ומנכ"ל חב' שופרסל,
מר אפי רוזנהויז משתתף במרתון

מירי זיו מנכ"ל האגודה ומר אלי יונס מנכ"ל בנק מזרחיטפחות
מזניקים את המקצה ביריית אקדח
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ידידי האגודה בחו"ל
ידידי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי העולם  בארה"ב,
בבריטניה ,בגרמניה ,בהולנד ,בקנדה ובשוויץ  ממשיכים
בתמיכתם הנאמנה באגודה ומסייעים במסירות ובהתמדה
בקידום המאבק הבלתי נלאה במחלת הסרטן.
תמיכה זו ראויה לכל הערכה והוקרה ,שכן באמצעות התרומות
מחו"ל מושגים הישגים משמעותיים בקידום המחקר ,בתמיכה
בחולים :טיפול ,שיקום ושיפור איכות חייהם ,ובקידום המאבק
במחלות הסרטן בישראל ,בכל החזיתות.

הולנד
אגודת הידידים בהולנד ,בראשותו של מר בוב דרייק,
מסייעת גם השנה במימון מחקר הסרטן .השנה ניתנה
תמיכה למחקר " ביקוע פגום של תעתיק  FPGכמנגנון
חדש של עמידות לאנטיפולטים בלאוקמיה" ,שנערך
עלידי פרופ' יהודה אסרף ,מהטכניון.
בחודש מרץ ביקרה גב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה,
באגודת הידידים בהולנד ,במפגש עם מתנדבים שערך
יו"ר הסניף בגלריית התמונות המרהיבות שבביתו .לרגל
יום ההולדת של מר רוב הומפס ,הזמינה משפחתו את
כל חבריו לקונצרט בבית הכנסת המקומי .מר הומפס
ביקש מחבריו שלא להעניק לו מתנות ,ולתרום לטובת
המאבק במחלות הסרטן .הסכום הנאה שנאסף,
לבקשתו ,הוקדש לפרויקט "נופש משפחות" המסורתי
של האגודה למלחמה בסרטן.

שוויץ

) (Seehaus im Englishcen Gartenהממוקמת בגן האנגלי
המפורסם במינכן .מר רולנד קופלר ,בעל המסעדה ,נעתר
בנדיבותו גם השנה לערוך את האירוע במסעדתו .הוגשה
ארוחת ערב בסגנון ים תיכוני ובין האורחים שהשתתפו
באירוע נכחו כוכבי קולנוע וטלוויזיה מקומיים.
השחקן טורסטן מונכוף קרא מספרו האוטוביוגרפי של
אבי עופרים "אור וצל" .לאחר מכן הופיע עופרים בנגינת רוק
עם להקתו ,בה משתתף גם בנו טל ,בליווי נגן גיטרה.
בהמשך הוקרן סרט שהופק עלידי גב' כריסטה וולקה
והציג את פועלה של האגודה למלחמה בסרטן ,ואת
פעילותה בנושא הפרוטוקול הארצי לטיפול בילדים
חולי לוקמיה.
גב' אניטה קמינסקי נשאה נאום על חשיבותה של
אגודת הידידים במינכן הפועלת מזה  30שנים .כ130
אורחים נהנו באירוע שהוכתר בהצלחה רבה.

משמאל לימין :גב' אניטה קמינסקי ,גב' אולריקה הוייז,
גב' רנטה דובנין ,גב' הלגה וון פרנסזי ,גב' נירה שניידר,
גב' ליילי גיטבוד וגב' כריסטה וולקה

אגודת הידידים בשוויץ ,בראשותו של ד"ר רונלד פריד,
תומכת במסירות באגודה למלחמה בסרטן .השנה
מתכננת אגודת הידידים אירוע התרמה מיוחד שעתיד
להיערך בחודש נובמבר.

גרמניה
מינכן
אירוע ההתרמה השנתי של אגודת הידידים במינכן
בראשותה של גב' אניטה קמינסקי המסורה,
נערך בנובמבר  2010במסעדת הגן האנגלי

מר אבי עופרים ולהקתו מופיעים באירוע השנתי
של אגודת הידידים במינכן

גב' אניטה קמינסקי ,יו"ר אגודת הידידים במינכן,
נואמת באירוע השנתי במינכן
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