פרנקפורט
אגודת הידידים בפרנקפורט ,בראשותה של גב' פטרה
קפהסידר הנמרצת ,ארגנה בתאריך ה 31ביולי אירוע
מיוחד לציון יום הולדתה ה 90של מייסדת אגודת
הידידים בפרנקפורט ,גב' רות הופמן ,בהשתתפות
גב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה .אורחי האירוע נתבקשו
לא לרכוש מתנות ,אלא לתרום לטובת פרויקט האגודה:
"ניצוץ של תקווה" .הודות לתרומותיהם הנדיבות נרשם
שמה של גב' רות הופמן ב"ספר החיים" של האגודה
למלחמה בסרטן .גב' רות הופמן יזמה את הקמת
אגודת הידידים בשנת  1984והפכה לנשיאה הראשונה
של אגודת הידידים בפרנקפורט .ב 1992זכתה
בתעודת הערכה עלידי נשיא המדינה ופטרון האגודה,
מר חיים הרצוג ז"ל .מאז ועד היום פועלת גב' הופמן
בנמרצות ובמסירות לקידום המאבק בסרטן .האירוע
השנתי של אגודת הידידים בפרנקפורט ,בהשתתפות
כ 150תומכי האגודה ותורמים ,ייערך בחודש אוקטובר
בהשתתפות הזמרת הישראלית שרון חזיז ,שהחלימה
מסרטן השד.

בריטניה
אגודת הידידים בלונדון ,בראשותה של גב' ורד אהרון
המסורה ,פועלת בנמרצות לקידום המאבק בסרטן
בישראל וממשיכה בתמיכתה הנאמנה ורבת השנים
באגודה למלחמה בסרטן.
האגודה למלחמה בסרטן מרכינה ראש על אובדן המתנדב
הוותיק מאגודת הידידים בלונדון מר סטפן וינגייט ז"ל,
אשר הלך לעולמו ביוני  .2011מר וינגייט כיהן כיו"ר אגודת
הידידים בלונדון בין השנים  .19731993בשנת 1993
ביקש מר וינגייט ז"ל מגב' ורד אהרון להצטרף לשורות
אגודת הידידים בלונדון לתפקיד היו"ר ,והמשיך לכהן
במסירות ובנאמנות כסגן יו"ר אגודת הידידים במשך שנים
רבות נוספות .במשך שנות פעילותו הושגו הישגים רבים
אשר סייעו לעשייה של האגודה למלחמה בסרטן.

קנדה
אגודת הידידים בטורונטו ,בראשותו של מר דורון עופר,
ממשיכה בתמיכתה באגודה למלחמה בסרטן ובקידום
המאבק במחלת הסרטן.

ארה"ב

תעודות עץ החיים של גב' רות הופמן

מנכ"ל האגודה גב' מירי זיו מעניקה לגב' רות הופמן תעודת הוקרה
מיוחדת על פעילותה המסורה
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אגודת הידידים בארה"ב ארגנה ,כמדי שנה ,מספר אירועים
נוצצים ,ביניהם אירוע הגאלה השנתי "שנגרילה" ,שנערך
בפברואר .האירוע הוקדש לכבודה של הגב' הרמה דה
ווימן מירו ,מי שהקימה את "החברה הבינלאומית של
פאלם ביץ'" ,כהוקרה על עבודתה הפילנתרופית הבלתי
נלאית ורבת השנים .אגודת הידידים בארה"ב גם הקדישה
למענה את מימונו של מענק מחקר מיוחד כאות הערכה
מאת חבריה ותומכיה .הכריזו על כך מר פיטר בראון,
נשיא אגודת הידידים בארה"ב ,וגב' לקסי אברסה,
יו"ר הגאלה .אורחי הגאלה תרמו תרומה נכבדה
שהוקדשה למימון שבעה מענקי מחקר דושנתיים
נוספים ,המוענקים למיטב החוקרים הישראלים עלידי
האגודה למלחמה בסרטן.
האורחים הנכבדים של הגאלה נהנו מיופיו של מלון
היוקרה "הברקיירס" ,בו התקיים האירוע ,והתרשמו
מתערוכת הצילומים המרהיבה של גב' ארי ריבקין ומר
פרנק לני שהוצגה בחדר המוזהב ,בו נערך קוקטייל
הפתיחה .הצלמים הנדיבים הקדישו את כל הכנסותיהם
ממכירת התמונות למחקר הסרטן .במהלך הערב הוגשה
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ארוחת ערב מיוחדת ,בליווי הופעה מוזיקלית של הכנר מר
פרנק לני ,זמרת הסופרן הגב' מדיסון מרי מקינטוש,
והפסנתרן מר איוון פרר .מר פיטר בראון ,נשיא אגודת
הידידים בארה"ב ,נשא דברים והודה לגב' לקסי אברסה,
יו"ר הגאלה ,לרודה ודוד צ'ייס ,יו"ר כבוד בכירים ,לגב'
ארי ריבקין ,יו"ר כבוד בינ"ל ,לגב' ג'ואן ג' .רובין ,יו"ר
כבוד ,ולגב' אליסה קופרברג ,מהתאגיד נותן החסות
לאירוע .BNY Mellon Wealth Management

לורן וג'רמי שניידר באירוע הגולף השנתי של אגודת הידידים בארה"ב

גב' לקסי אברסה ,יו"ר הגאלה השנתית של אגודת הידידים בארה"ב
מעניקה לגב' הרמה דה ווימן מירו מתנה.

גב' ארי ריבקין ,בתערוכת הצילומים
שהציגה בגאלה השנתית של אגודת
הידידים בארה"ב.

ברני מרכוס ,מייסד של הום דיפו ,ופיטר בראון ,נשיא אגודת הידידים
בארה"ב ,באירוע הגולף השנתי.

ננסי ופיטר בראון ,נשיא אגודת הידידים בארה"ב ורעייתו.

באפריל  2011ערכה אגודת הידידים בארה"ב אירוע
התרמה "גולף קלאסיק" שנערך זו השנה השנייה112 .
שחקני גולף השתתפו באירוע שכל הכנסותיו הוקדשו
לטובת קידום חקר הסרטן .תחרות הגולף נערכה במועדון
הגולף "בניאן" בפאלם ביץ' פלורידה .לורן וג'רמי שניידר
שימשו כיושבי ראש האירוע ,שנחל הצלחה רבה.

תרומות ידידי האגודה בארה"ב לטובת קידום חקר
הסרטן בשנת  2011ניתנו עלידי :לי והרווי ל .פופל,
ננסי ופיטר בראון ,גב' לינדה ר .קמינוב ,דייויד ורודה
צ'ייס ,ליליאן וויליאם ב .סנדלר ,קרן לואיס ומרסיה
שניידר ,משפחת פולישוק ,מר בארי נאושטיין לזכר
ארווין נאושטיין ז"ל ,ג'יין וריצרד קארפ ,מר אדם
בראון ומר דיויד בראון  לזכרה של ביאטריס ק .בראון
ז"ל .בנוסף ,הקדישו ידידי האגודה בארה"ב מענק מחקר
לכבודה של הגב' המכובדת דה ווימן מירו .כל הכנסות
אירוע הגולף השנתי של ידידי האגודה בארה"ב הוקדשו
למימון שני מענקי מחקר נוספים.

73

יובל למבצע "הקש בדלת"
כ 100-אלף ילדים ומתנדבים נרתמו
למען כ 200-אלף חולי סרטן ומחלימים
ביובל למבצע "הקש בדלת"
השנה נערך מבצע "הקש בדלת" ב 11באוקטובר
במתכונת מיוחדת ובהיערכות גדולה לרגל יובל למבצע.
במסגרת זו השתתפו כ 100אלף ילדים ,תלמידי
בתי הספר ,חניכי תנועות הנוער ומתנדבי האגודה
למלחמה בסרטן מכל מגזרי האוכלוסייה .האגודה
מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם מערכת החינוך
ופרושה בלמעלה מ 70סניפים בכל רחבי הארץ.
השאיפה הייתה לפקוד כל בית בישראל ,מצפון ועד
דרום ,כולל שגרירויות ברחבי העולם .הילדים הגיעו לכל
הערים ,הקיבוצים והמושבים ,לרבות יישובי המגזר
הערבי והבדואי ואזורים בהם מתגוררים דתיים וחרדים.
ביוזמת רמ"ט המבצע ,רבקה בליסטרא ,לראשונה,
בבתים בהם לא היה איש בבית הוצמד לדלת מגנט
ייחודי של האגודה למלחמה בסרטן המסביר כיצד ניתן
לתרום .במסגרת אירועי יובל ל"הקש בדלת" יצאה
האגודה במסע הסברה חדש ,ערכה מסיבת עיתונאים
בה פורסמו נתונים חדשים על התחלואה והתמותה
ממחלות הסרטן ,הציגה מחקרים פורצי דרך שנערכו
במימון האגודה וכן פתחה את המבצע רשמית בטקס
חגיגי ומרגש כמיטב המסורת בבית הנשיא.

מסיבת עיתונאים לפתיחת המבצע
במסיבת העיתונאים הכריזו פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,ואפי רוזנהויז ,יו"ר
מבצע "הקש בדלת" לשנת  ,20112010על פתיחת
מבצע ההתרמה השנתי ה 50של האגודה .לראשונה,
במסיבת העיתונאים פרסם מנהל רישום הסרטן הלאומי
במשרד הבריאות נתונים חדשים על מחלות סרטן בילדים
ודיווח כי כיום חיים בישראל כ 1,400ילדים חולי סרטן,
בכל שנה מתגלים כ 380ילדים חולים ,וחמישה מכל
שישה ילדים יחלימו מהמחלה.
מנתוני התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד
בישראל עלה כי למעלה מ 70%מהנשים שנבדקו
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באופן סדיר במסגרת התוכנית אובחנו בשלב מוקדם
המאפשר שעורי ריפוי גבוהים ביותר .כמו כן ,פורסם
סקר חדש ,שנערך במיוחד לקראת מסיבת העיתונאים
וחשף נתונים כגון 60% :מהציבור חוששים ממחלת
הסרטן יותר מאשר ממחלת לב או מסוכרת ,בקרב
כ 53%מהישראלים מישהו מבני המשפחה חלה
בסרטן ,כ 85%יעדיפו שהצוות הרפואי ימסור להם
את כל המידע הרלוונטי במידה ויחלו בסרטן .אפי
רוזנהויז ,נשיא ומנכ"ל חב' שופרסל שקיבל על עצמו
את תפקיד יו"ר מבצע הקש בדלת לשנת 20102011
סיפר על הקשר שלו למחלה ועל הסיבות בגללן ניאות
להירתם לתפקיד יו"ר המבצע.
ד"ר מיכה ברחנא ,מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד
הבריאות ,הציג נתונים חדשים על מחלות הסרטן השונות
בקרב ילדים .לדבריו ,כיום חיים בישראל כ 1,400ילדים
חולי סרטן ,בכל שנה מתגלים כ 380ילדים חולים חדשים.
ההישרדות היחסית לחמש שנים לאחר אבחנת גידול
ממאיר בילדים עומדת כעת על  .84%משמעות נתון זה
הינה ,כי חמישה מכל שישה ילדים חולים בסרטן יחיו
לפחות  5שנים מיום האבחנה ונהוג להתייחס לקבוצה
זו כקבוצת מחלימים מהמחלה.
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן ,ציין שמספר המחלימים ממחלות הסרטן גדל
והולך משנה לשנה ,בזכות הגילוי המוקדם והטיפולים
החדישים .ניתן למנוע כ 65%ממקרי המוות ממחלות
הסרטן ,עלידי הימנעות מעישון ומחשיפה בלתי
מבוקרת לשמש ,באמצעות שמירה על תזונה נכונה,
על משקל גוף תקין ועלידי ביצוע פעילות גופנית
סדירה .אימוץ סגנון חיים בריא יותר מאפשר שיפור
משמעותי בבריאות ומסייע במניעת מחלות הסרטן
השכיחות .בנוסף ,כי ביצוע בדיקות לגילוי מוקדם של
מחלות רבות עשוי להביא לשיעורי ריפוי גבוהים ביותר.
לדבריו ,מחקרים רבים מצביעים בוודאות על גורמי
סיכון המעלים את שיעור החולים במחלות הסרטן,
לעומת גורמים המגינים על גופנו מפניהן ,מפחיתים
את הסיכון לחלות בהן ואף מונעים אותן.
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השוואה לסיבות המוות המובילות בארה"ב
 15סיבות המוות המובילות
ארה"ב 2006
ישראל 20052007
שאתות
ממאירות

180.7
173.5
200.2

מחלות לב

141.7

מחלות כלי דם
במוח

43.6
48.5
23.3
44.8

סוכרת

14.5
32.6

מחלות כליה

40.5
22.5

מחלות כרוניות
במע' הנשימה
התחתונה

39.8
21.1
11.0
17.8

תאונות
אלח

17.8
16.6

דלקת ריאות
ושפעת

7.5
11.4

יתר לחץ דם

22.6
6.9
10.9
5.7
6.3
5.0
8.8
4.3

אלצהיימר
התאבדות
פרקינסון
מחלות כבד
כרוניות ושחמת
הכבד

6.2
 1.6רצח
0 50 100 150 200 250

סה"כ פטירות
717.8

ישראל 20052007

776.5

ארה"ב 2006

מקור :משרד הבריאות ,סיבות מוות מובילות בישראל
 ,20081998מרס .2010

טקס פתיחת מבצע "הקש בדלת"
בבית הנשיא
כמדי שנה נשיא המדינה מר שמעון פרס פתח את
המבצע בטקס רב רושם בבית הנשיא .הפעם ,בסימן
היובל למבצע ,הטקס היה מרגש במיוחד .את הטקס
הנחתה מנכ"ל האגודה ,הגב' מירי זיו ונשאו דברים
כבוד נשיא המדינה ,כבוד סגן הבריאות מר יעקב
ליצמן ,נשיא הכבוד של האגודה למלחמה בסרטן,
פרופ' אהרן צ'חנובר ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
פרופ' אליעזר רובינזון ויו"ר מבצע "הקש בדלת"
לשנת  20112010מר אפי רוזנהויז ,נשיא ומנכ"ל
חב' שופרסל ,שהכריז על תרומת החברה בסך מיליון .₪
האמנית שרון חזיז ,שהחלימה מסרטן שד ,ריגשה את
הנוכחים בדבריה והנעימה בביצוע שני שירים בליווי נגן
הגיטרה יובב אברהם.
גולת הכותרת של הטקס היתה נוכחותם של 50
ילדים המשתתפים בפרויקט תיאטרון הכרכרה,
הפועל בסיוע האגודה למלחמה בסרטן במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,בהנחייתו של מר ארז
משולם .הילדים ,שחלקם עדיין מתמודדים עם
המחלה וחלקם מחלימים ממנה ,ייצגו את  50השנים
למבצע והעניקו ליו"ר החדש את נס המבצע .קוראל
ודר ,בת ה ,14שהשתתפה בפרויקטים השלמת
חומר נלמד ותיאטרון הכרכרה של האגודה למלחמה
בסרטן ,נשאה דברים בשמם.
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מדברי נשיא המדינה ,שמעון פרס:
באירוע פנה נשיא המדינה למתנדבים באומרו" :אתם מחזירים את זכות החיים לאנשים רבים .מיליוני
בני אדם איבדו חייהם במלחמת אדם באדם ,אך לא פחות חיים אבדו במלחמת האדם בסרטן.
המלחמה בסרטן היתה אולי הגדולה במלחמות שניהל האדם נגד מה שנחשב כמלאך המוות ,מה שהיה
נראה שנים רבות כקרב אבוד .גורלו של האדם כאילו ניטַל ממנו .הופקד ביד מחלה עלומה ומסתורית,
כמו החיים עצמם.....בשנים האחרונות למדנו שאין זו בהכרח התמונה האמיתית .הסרטן אינו גזר דין
מוות .אפשר לערער עליו בערכאות רפואיות חדשות ומצליחות .היות וישנם מאות סוגי סרטן ,הקרב נגד
הסרטן מתנהל בחזיתות רבות .באחדוֹת מהן כבר למדנו להכריעו .שוב אין הסרטן נראה לנו כתופעה
שאין לנצחה .הרפואה נוחלת ניצחונות אחרי ניצחונות בקרב הזה.....
גורל המערכה תלוי גם בנו ,ושהטיפול בסרטן נוגע לא רק לאופי המחלה ,אלא גם להיקף ההשקעה שנתרום
לה .והאמת היא שגם כאשר נמצאת תרופה לסוגים שונים של המחלה ,מחירה כה גבוה ,עד אשר היא
אינה מגיעה לכל הנזקקים לה .בפנותו למתנדבי 'הקש בדלת' אמר פרס :מה שהטבע היקשַ ה והממשלה
מתקשה ,אתם ,אנשים טובים ומתנדבים ,באים לסייע לאדם הנאבק להדוף את ההתקפה הפרועה של
הסרטן על חייו .אתם מחזירים את זכות החיים לאנשים רבים .אתם מעניקים יתרון לחיים".

דבריה של שרון חזיז בטקס פתיחת "הקש בדלת"  2010בבית הנשיא:
"ביום ההולדת ה 36שלי גיליתי שאני חולה .הגילוי בא לי במפתיע ,הדבר האחרון שחשבתי לעצמי
הוא שסרטן השד יכול להפתיע גם בגיל כה צעיר .למזלי ,מאז ומתמיד אני מודעת ורגישה לגופי ולכן
גיליתי את הגוש בשלב יחסית מוקדם תוך כדי הסתבנות במקלחת .ואז התחיל מחול השדים ,הרגע
שבו חיי השתנו לתמיד.
מילדה רכה שעברה כמה דברים בחייה לאישה שצריכה לעמוד מול התמודדות ופחד מהלא נודע.
המון שאלות ,בלבול ,עודף אינפורמציה ושאלות כמו למה אני? למה עכשיו? ומה הלאה?.....יש מצבים
בחיים שאתה מגלה על עצמך דברים ועוצמות שלא ידעת שטמונים בתוכך...זאת לא קלישאה .גיליתי
את עצמי  חזקה ,חיובית ומבינה שהחיים לפעמים מזמנים לנו טרגדיות קטנות באריזה של מתנה
מהם אפשר רק לצמוח.
גיליתי שעצם חשיפתי כאדם מוכר לציבור יכולה לעזור להעלאת המודעות לגילוי מוקדם ולתת כוח
לנשים חולות להתמודד עם המחלה .במהלך ההתמודדות נחשפתי לפעילות המגוונת והחשובה של
האגודה למלחמה בסרטן.
אני קוראת לכולכם להיענות ברוחב לב למבצע היובל של "הקש בדלת" שימשיך לסייע בפעילות במאבק
בסרטן השד בפרט ובסרטן בכלל .אתם לא יודעים עד כמה זה חשוב .תודה לאל ,אני כמה שנים אחרי.....
ורוצה לאחל לכל החולים באשר הם בריאות איתנה ,שמחה ,אהבה ולעולם לא לאבד תקווה".
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מדברי פרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל לכימיה לשנת
 2004ונשיא כבוד של האגודה:
"שמעתי זה עתה את סיפורה של שרון חזיז על מחלת
סרטן השד בה לקתה וממנה החלימה ,והאזנתי לשירתה
המופלאה .שוחחתי עם הנערה הנהדרת קוראל ודר ,שישבה
לידי וסיפרה לי על מחלת סרטן העצם בה לקתה וממנה
החלימה ,לאחר שהרופאים נאלצו לכרות את רגלה ולאחר
טיפולים ממושכים וקשים ,והזלתי מעיניי יותר מדמעה
אחת .כששאלתי את קורל על תכניותיה לעתיד ענתה
בלא היסוס ,כי חלומה להיות רופאה....אני רוצה לאחל
מקרב הלב לשרון חזיז עוד שנים ארוכות של
בריאות בה היא תמשיך להרטיט את מיתרי
ליבנו בשירתה הנהדרת ,ולקורל שתגשים את
חלומה להיות רופאה .אין לי ספק שהיא תהיה
רופאה נהדרת ,בעלת לב רחב ,השופע אהבה
וחמלה לכל חוליה.
מסורת רבת שנים היא כי בית הנשיא ,כפטרון
האגודה למלחמה בסרטן ,פורש חסותו על
מבצע הקש בדלת שהיום מלאו לו  50שנה.
נשיאה השני המנוח של מדינת ישראל,
מר יצחק בן צבי ,פתח מסורת זו בשנת
תש"כ ,ואנו מודים לנשיא התשיעי של המדינה,
מר שמעון פרס שייבדל לחיים ארוכים ,על שהוא ממשיך
במסורת חשובה זו.
חלומי וברכתי הם שלא נזכה לחגוג את היובל השני למבצע
זה ,ונזכה לימים בהם תודבר המחלה ותכלה מן הארץ....
הרופאים והחוקרים מתייחסים למחלת הסרטן כאל עוד
מחלה .מסובכת אמנם להבנה ,קשה לעיתים ,אך לא
תמיד ניתנת לריפוי ...עד כדי כך גדולה החרדה מפניה שאין
אנו מעזים אף לקרוא לה בשמה .אנו מכנים אותה מחלה
ממושכת ,מחלה קשה ,אך לא קוראים לה בשמה .תפקידנו
כרופאים ,כחוקרים ,וכמתנדבים ופעילים באגודה למלחמה
בסרטן לפרק את המחלה מן המסתורין האופף אותה ,לסלק
את עננת הערפל המרחפת מעליה ,להניחה במערומיה על
שולחן המעבדה ומרפאת הרופא ,לברר את מנגנוניה לפרטים,
ולפתח תרופות יעילות יותר נגדה .כך יוכלו המטופלים ובני
משפחותיהם להתמודד אתה באופן קל ומושכל יותר.
המחלה איננה נחה אף לא ליום אחד .כ 28,000מקרים
חדשים יאובחנו בישראל השנה ,כ 10,000איש יעברו מן

העולם כתוצאה ממנה ,וכ 200,000איש חלו בה ,החלימו
או מחלימים .כאמור ,החדשות הטובות הן אבל כי כ60%
מן החולים יירפאו ממנה....הקרב לניצחון על המחלה מתנהל
בשלוש חזיתות .בחזית המחקר ,הרפואה ,ובחזית שלישית
חשובה מאין כמוה  זו של החולים ובני משפחותיהם.
בחזית המחקר נעשו פריצות דרך חשובות בעשורים האחרונים.
מפיתוח אמצעי הדמיה משוכללים היכולים לגלות את המחלה
בשלב מוקדם והמשמשים גם להחדרת החומרים הטיפוליים
לאבר החולה ולא לגוף כולו ,דרך פיתוח מכשירי הקרנה
משוכללים ותרופות כימותרפיות מתקדמות .העתיד נראה
בהיר יותר .בעקבות פרויקט הגנום האנושי פותחו
טכניקות מתקדמות לחשיפת ה"ספריה" הגנטית
של כל אחד ואחת מאתנו  הלא היא ספריית
ה .DNAקריאה נכונה של המידע הגנטי של
החולים תאפשר לרופאם להבין את ההבדלים בין
תת קבוצות של מחלת הסרטן שלכאורה נראות
דומות ,אך למעשה הן שונות....בחזית הרפואה
עושים הרופאים ימים כלילות במחלקות עמוסות
חולים כדי לרפא את הניתנים לריפוי ולהקל על
סבלם של אלו שלא שפר עליהם גורלם.
ובחזית החולים ומשפחותיהם מצויה האגודה
למלחמה בסרטן .היא המפקד העליון ,רמטכ"ל
הקרב במלחמה .בנוסף לתמיכתה במחקרים מתקדמים,
ברכישת ציוד מודרני לטיפול בבתי החולים ,בהקמת מרפאות
לאבחנה של המחלה ,ובתמיכה בהשתלמויות ועדכון רופאים
וצוותים רפואיים במתחדש בידע על מחלת הסרטן ,מאמציה
העיקריים מופנים אל הבריא ואל החולה ומשפחתו.
ראשית במידע כדי למנוע את המחלה .מלחמה בעישון
ובזיהום אוויר ,הנחיות לתזונה נכונה ,מסע להימנעות
מחשיפה ארוכה לשמש הישראלית הקופחת ,וניהול אורח
חיים בריא.....עם אלפי מתנדביה ,ביניהם חולים ,מחלימים
ומי שהחלימו ,עושה האגודה עבודת קודש באותה חזית
שהרפואה והמחקר לא יכולים להם ,חזית נפש החולה
ומשפחתו .מדובר במפעל התנדבותי שאין לו אח ורע,
הנוגע במיתרים הרגישים ביותר בנפש האדם ,מיתרי
בריאותו וחייו.
נפתח את דלתנו וליבנו במבצע הקש בדלת לחולים ונתמוך
באגודה למלחמה בסרטן בקרב החשוב שהיא מנהלת
איתנו ולמעננו".
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דבריה של קוראל ודר בבית הנשיא:
"כבוד נשיא המדינה ,אורחות ואורחים יקרים ,שלום רב .שמי קוראל ודר ואני בת  14וחצי .לפני כ 4שנים
גילו אצלי את מחלת הסרטן שאובחנה ברגלי .תקופה ממושכת עברתי טיפולים כימותרפיים קשים
ותופעות הלוואי שלהם וכמובן נשירת השיער שמסמלת עבורי את הסרטן ,ניתוחים ולבסוף כריתה של
הרגל .אני גאה לעמוד פה היום ולהראות שלמרות כל הדברים הקשים שנאלצתי להתמודד איתם אני
שמחה ומאושרת.
בתקופה הקשה שבה עברתי את הטיפולים לא הייתי לבד .מלבד משפחתי התומכת שעמדה לצידי וחוותה איתי
כל רגע ורגע ,אני רוצה להודות לצוות הרפואי ,לאחיות ,לרופאים ,ולעובדות הסוציאליות הממומנות ומודרכות
עלידי האגודה למלחמה בסרטן ,שליוו אותי והיו לי לעזר ברגעים בהם נזקקתי לשירותם.
עוד תודה ,אני שולחת לצוות ולמתנדבי האגודה שפרוסים ברחבי הארץ ,שתורמים מזמנם ומרצונם הטוב
לעזור ועושים עבודה חשובה לא פחות.
האגודה מפעילה מדי שנה פרויקטים ופעילויות רבות לטובת ילדים ,צעירים ומבוגרים חולי סרטן ובני
משפחותיהם .משלל פעילויותיה של האגודה אני ומשפחתי לקחנו חלק בנופש המשפחות שמקיימת
האגודה מדי שנה ובפרויקט תיאטרון הכרכרה ,במהלכו העליתי הצגה בעזרת ארז משולם ובה השתתפה
כל כיתתי ומשפחתי.
התקופה בה התחלתי לעבוד על הפרויקט הייתה לקראת סיום הטיפולים הכימותרפיים והעבודה על ההצגה
עם ילדי הכיתה עזרה לי לחזור אל חבריי ולשגרה ולמצוא איתם שוב נושא משותף ,וכמובן ליהנות.
בכדי שהאגודה למלחמה בסרטן תוכל להמשיך לפעול ולעזור לעוד המון ילדים ,מתבגרים ומבוגרים חולי
סרטן בישראל ,אנו זקוקים לעזרתכם .היום נפתח מבצע "הקש בדלת" ה 50של האגודה למלחמה
בסרטן ,שבמהלכו בני נוער בגילי יקישו על דלתות ביתכם ויבקשו מכם לפתוח את ליבכם ולתרום כמה
שביכולתכם .אנא עזרו לאגודה להמשיך בעבודת הקודש שנעשית מדי שנה ,עזרו לאגודה לעזור לעוד
ילדים כמוני לעבור את כל התקופה הקשה ואת ההתמודדות עם מחלת הסרטן ,להחלים ולחזור לשגרת
חיים רגילה .תודה".

טקס סיכום המבצע
ושנת הפעילות 2010
כנס הסיכום עמד השנה בסימן יובל למבצע "הקש
בדלת" והצדעה למתנדבי האגודה המסורים הפועלים
ללא לאות לקידום מטרותיה .את פני הבאים לתיאטרון
גבעתיים קיבלו עשרות בלונים בצבעי זהב ולבן ,מעמדים
עליהם הונחו פוסטרים שהודפסו לאורך השנים ומאמרים
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מיוחדים ,תגים הנושאים את סמל היובל בזהב ובמה
חגיגית המעוטרת בזוג בלונים מוזהבים בספרות ,50
בזרי פרחים לבנים וצהובים ,ובשולחן נשיאות עם גביעים
מיוחדים שהוענקו לבתי הספר המצטיינים.
את הבוקר פתחה בשירה גב' שרקה מורגנשטרן,
יו"ר סניף קריית חיים הנמרצת ,שחיברה מילים חדשות
לשירו המפורסם של יהורם גאון "עוד לא אהבתי די".
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שרקה לוותה עלידי נכדה אסף פרגר וריגשה את הקהל
שהצטרף אליה בשירה ובמחיאות כפיים.
הטקס נפתח בהצדעה לגב' סוזי אבן הנשיאה המייסדת
של האגודה למלחמה בסרטן ,הוקרנו תמונות מייצגות
מפועלה ותוארה פעילותה שהפכה חזון למציאות וסללה
את הדרך לקיומו של מבצע "הקש בדלת" .סוזי מהווה
דוגמא ומופת לכל המתנדבים ומעניקה לכולם השראה
להמשך עשייה.
גב' רבקה בליסטרא מנהלת הסניפים ורמ"ט הקש
בדלת שהנחתה את הטקס הודתה לכל המסייעים
לפעילות מחלקת הסניפים ולצוות ההיגוי לציון שנת
היובל .רבקה העלתה את זכרם של כל מתנדבי האגודה
שהלכו לעולמם במהלך שנת  ,2010מתנדבים שהתנדבו
במשך שנים רבות ,חלקם למעלה מ 40שנה .יהי
זכרם ברוך!
סגנית ראש עיריית גבעתיים גב' איריס אברהם ברכה
במילים חמות את הנוכחים והעלתה על נס את פועלה
המבורך של האגודה ומתנדביה .פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה נשא דברי ברכה ,הודה למתנדבים על
פעילותם הברוכה והבלתי נלאית והדגיש את חשיבות
הגילוי המוקדם .לאחר הברכות סקרה רבקה את מבצע
"הקש בדלת"  2010והחידושים שהוכנסו בו השנה,
וכן ציינה לשבח את הפעילות בסניפים לטובת שיווק
ופרסום המבצע גם ברמה המקומית ,בליווי ובסיוע מח'
ההסברה של האגודה.
לאחר סקירת מבצע "הקש בדלת"  2010עלו לבמה 12
נציגי בתי הספר המצטיינים מכל רחבי הארץ ,שקיבלו
גביעים על הצטיינותם במבצע .את דבר בני הנוער
הביאה לילי יצחקוב מחט"ב זינמן בדימונה .מר דוד
פלבר ,נציג משרד החינוך ברך את תלמידי בתי הספר
המצטיינים.
מר ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה נשא דברי ברכה
והדגיש את פועלם המבורך של מתנדבי הסניפים .מר
אפי רוזנהויז ,יו"ר מבצע "הקש בדלת" לשנת ,2010
ברך במילים חמות את הנוכחים והודה לאגודה שהעניקה
לו את הזכות להיות יו"ר המבצע.
כמדי שנה ,גם הפעם הושם דגש על שיתופי הפעולה
בין האגודה לבין גורמים וגופים שונים .רבקה ציינה את
ההתרמה המתבצעת בבתי סוהר ברחבי הארץ ,בשיתוף
ובסיוע קציני החינוך בשירות בתי הסוהר והזמינה את
נציגי בתי הכלא שהצטיינו בהתרמה לקבלת תעודות
הערכה .לאחר מכן ,הוענקו תעודות הוקרה לבנק דיסקונט,

אותו ייצג מר יצחק קונטנטה ,למר אורן רווח ,מנכ"ל
חב' "אלקליל" המייצגת את חב' אסתי לאודר ישראל
ומסייעת לאגודה בפרויקט "להאיר בוורוד" ו"להיראות
טוב  להרגיש טוב יותר" ,וכן לחב' הפרסום גיתם BBDO
המלווה את מסעי ההסברה ויחסי הציבור של האגודה
במשך שנים רבות ,בהתנדבות מלאה.
מנכ"ל האגודה ,הגב' מירי זיו ,ברכה בחום את
המתנדבים 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 את מלגות המחקר של האגודה לחוקרים,
תוך מתן הסבר קצר על כל מחקר והדגשת החידושים
והתקוות לעתיד הגלומות בכל אחד מהמחקרים .ד"ר
אסתי יגר לוטם מאוניברסיטת בן גוריון הודתה בשם
החוקרים שזכו במענקים.
חלקו השני של האירוע נפתח עלידי אייל אריאל ,צעיר
חולה סרטן ,שתיאר את התמודדותו במחלה וכיצד הפך
את מחלת הסרטן למנוע צמיחה בחייו .לאחר סיפורו
שר את שירו "תאמינו בחיים" בלוויית נגינת גיטרה של
ערן מונטנר.
נסקרה פעילות הסניפים בכל אפיקי ההתנדבות וצוינו
הסניפים המצטיינים בכל תחום .תודה נשלחה גם
לסניפים ,שלא זכו בתעודות הצטיינות ,אך הם ראויים
להוקרה על פעילותם המבורכת .בשם המתנדבים נשאה
דברים גב' רות אברמוביץ ,יו"ר סניף ראשון לציון.
חלקו האחרון של הטקס הוקדש להענקת עיטור מיוחד
לשישה מתנדבים ותיקים הפעילים באגודה למעלה מ50
שנה :מר אברהם אזרזר יקיר העיר ויו"ר סניף דימונה,
גב' מרים קרייני המתנדבת הותיקה ביותר בחברה
הערבית ,גב' שרקה מורגנשטרן יו"ר סניף קריית חיים,
יקירת הקריות ויקירת העיר חיפה ,גב' שרקה ארקין
יו"ר סניף גדרה המתנדבת בסניף עוד בהיותה עובדת
המועצה ,גב' פרידה איצקוביץ מתנדבת ותיקה בסניף
נתניה עוד מימיה של גב' סוזי אבן כנשיאה ,שנשאה
דברים בשם המתנדבים הותיקים ,ואחרונה חביבה גב'
שוש לויטה ותיקת השבט ,המתנדבת בסניף משנת
 1958ומייצגת חבורה מכובדת וייחודית של מתנדבים
ותיקים ביותר בסניף ,שעדיין פעילים.
בסיום הטקס הופיעה הזמרת גב' אופירה גלוסקא
שביצעה מבחר משיריה ומשירי ארץ ישראל וסחפה
את הקהל בשירה ובמחיאות כפיים.
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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
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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 ויצמן
למדע
ויקטור שם טוב ,שר הבריאות
יוסף אלמוגי ז"ל ,שר העבודה
שמעון פרס ,שר הביטחון
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

  1988דני גילרמן ,נשיא איגוד לשכות המסחר
  1989ליאון רקנאטי ,מנהל חברות באי.די.בי
  1990אהוד אולמרט ,שר הבריאות
  1991שמחה דיניץ ז"ל ,יו"ר הסוכנות היהודית
  1992אלי הורוביץ ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
  1993בני גאון ז"ל ,מנכ"ל כור תעשיות
  1994עמנואל גיל ,נשיא אלביט
  1995דוד וינשל ,מנכ"ל חברת מגדל ,חברה
לביטוח
  1996יאיר המבורגר ,מנכ"ל חברת ביטוח שילוח
הראל
  1997יעקב פרי ,נשיא ומנכ"ל סלקום
  1998גליה מאור ,מנכ"ל בנק לאומי
  1999שלמה נחמה ,מנכ"ל חברת אריסון השקעות,
ויו"ר דירקטוריון בנק הפועלים
  2000קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא
העולמי של חברת 'קומברס טכנולוגי'
  2001לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
  2002יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון
ערוץ 10
  2003שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
  2004מוזי ורטהיים ,יו"ר חברת קוקה קולה
ישראל
  2005ישראל מקוב ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
  2006אביגדור קפלן ,מנכ"ל חב' כלל ביטוח
  2007בני שטינמץ ,איש עסקים
  2008חיים כצמן ,יו"ר חב' הנדל"ן המניב גזיתגלוב
  2009דויד פרנקלין ,יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל
סוגת תעשיות בע"מ
  2010אפי רוזנהויז ,נשיא ומנכ"ל חב' שופרסל
  2011הוברט לוואן ,נשיא קרן רש"י וסגן נשיא ארגון
כי"ח העולמי
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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 אדלר אמה ז"ל
עזבון איצקוביץ חנה ז"ל
עזבון בוקובסקי לאה ז"ל
עזבון בלומפלד רוברט ז"ל
עזבון הורנביין אתינה ז"ל
עזבון וורנר אדית ז"ל
עזבון יהושע צבי ז"ל
עזבון כוכבי אהובה ז"ל

קיבוץ עברון
כפר שמריהו
תלאביב
הרצליה
קנדה

•
•
•
•
•
•
•

עזבון כרמון אריה ז"ל
עזבון לויט ג'וזפין ז"ל
עזבון ליברמן ברנרד ז"ל
עזבון מטושקוביץ ידביגה ז"ל
עזבון סמובסקי מרים ז"ל
עזבון פיינר הלנה ז"ל
עזבון רזניקוף משה מאיר ז"ל

תלאביב
קנדה
חולון
חולון
פתחתקווה
רמתאפעל
טבעון

חיפה

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  - 2011האגודה למלחמה בסרטן

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

ועד מנהל
פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
פרופ' א .דורסט
** מר י .פלדשו
פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' א.לויצקי
פרופ' אברהם קוטן
פרופ' ברכה רגר
מר צבי נטע

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

מועצה מייעצת
פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
גב' ר .שטרית
ד"ר י .בלשר
ד"ר ש .בציא
פרופ' ה .ברנר
פרופ' א .דורסט
פרופ' י .ויץ
פרופ' א .זליגסון
פרופ' ס .חייצ'יק
פרופ' י .כהן
פרופ' י .יצחק
פרופ' א .לובין
פרופ' ש .ללצ'וק
פרופ' מ .מיטלמן
מר צ .נטע
פרופ' ש .סלוין
פרופ' א .סולקס
פרופ' א .עזיזי
פרופ' מ .ענבר
פרופ' י .סקורניק
מר י .פלדשו

נשיא כבוד וחתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,מנהל חברות
יו"ר האגף לקשרי חו"ל
יו"ר הר"י לשעבר
איש עסקים
אונקולוג
כירורג
מדען
המטולוג
אונקולוג
אונקולוג
רדיולוג
רפואה גרעינית
כירורג
פנימאי
איש ציבור
המטולוג
אונקולוג
דרמטולוגית
אונקולוג
כירורג
איש ציבור
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פרופ' ת .פרץ
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

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

חבר נאמנים
פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
מר ד .אגמון
השופט ס .אדלר
פרופ' ר .אורדע
פרופ' י .אורגלר
מר א .אזרזר
השופט מ .אילון
פרופ' ו .אינסלר
גב' י .אלון
גב' ג .אלמגור
ד"ר א .אמבון
גב' י .אפרון
גב' ש .אקרשטיין
פרופ' ש .אריעד

נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,מנהל חברות
איש ציבור
נשיא בית הדין הארצי לעבודה
יו"ר החברה למחלות שד ,לשעבר
יו"ר דירקטוריון הבורסה ,לשעבר
יו"ר סניף דימונה
שופט בדימוס
.
גניקולוג
יו"ר סניף חולון
יו"ר סניף ת"א לשעבר
מנהל המרכז הרפואי ע"ש זיו ,צפת
אשת עסקים
אשת עסקים
אונקולוג ,סורוקה
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פרופ' ר .ביאר
מר ש .בירן
ד"ר י .בלשר
פרופ' ג .בן ארי
פרופ' מ .בןהרוש
פרופ' י .בן בסט
מר א .בןנון
מר ר .בןשאול
פרופ' ח .בןשחר
גב' א .בנאי
ד"ר ש .בציא
פרופ' ר .בר
פרופ' ג .ברבש
פרופ' ה .ברנר
ד"ר י .ברלוביץ
גב' ע .בר שלום
מר מ .גאון
מר ע .גיל
פרופ' מ .גרין
פרופ' א .דורסט
מר ב .דותן
מר י .דורי
מר א .דר
מר א .הורוביץ
פרופ' א .הלוי
פרופ' י .הלוי
ד"ר ע .הלפרין
מר ד .ויינשל
פרופ' י .ויץ
פרופ' ג' .זידאן
פרופ' א .זליגסון
פרופ' ס .חייצ'יק
גב' נ .חילו
פרופ' ח .טבנקין
מר ד .טל
פרופ' י .יודפת
פרופ' א .ישראלי
פרופ' י .כהן
השופט מר א .כרמי

מנהל המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה
עו"ד
יו"ר הר"י לשעבר
כירורג
המטואונקולוגית ילדים,
יו"ר האיגוד להמטואונקולוגיה ילדים
המטולוג
איש ציבור
מנהל חברות
איש ציבור
שחקנית
איש עסקים
רפואה פנימית ,טכניון
מנהל המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי,
תלאביב
אונקולוג
מנהל מרכז רפואי וולפסון ,חולון
אשת ציבור
איש עסקים
איש עסקים
מנהל ביה"ס לבריאות הציבור ,חיפה
כירורג
איש ציבור
נשיא קבוצת דורי
שחקן
יו"ר טבע לשעבר
כירורג
מנהל מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים
מנהל מרכז רפואי רבין ,פתחתקווה
איש ציבור
מדען
אונקולוג
המטולוג
אונקולוג
ח"כ לשעבר
מנהלת המח' לרפואת המשפחה,
העמק עפולה
חבר כנסת לשעבר
רופא משפחה
מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר
אונקולוג
איש ציבור

מר ל .לבייב
פרופ' ש .לביא
מר ד .לאוטמן
פרופ' א .לובין
מר ג .להב
פרופ' א.לויצקי
פרופ' ש .ללצ'וק
מר ד .לויתן
גב' ג .מאור
ד"ר מ .מודעי
פרופ' ש .מור יוסף
פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' ז' .מישל
גב' א .מנוח
פרופ' י .מנצ'ר
מר י .מקוב
גב' ל .מרידור
פרופ' ע.מרימסקי
מר ש .נחמה
מר צ .נטע
מר י .נמרודי
פרופ' א .סולקס
פרופ' י .סקורניק
פרופ' ש .סלוין
מר ע .ספיר
גב' ע .סרוג'י
גב' ר .סקר
פרופ' א .עזיזי
עו"ד ש.עטיה
פרופ' מ .ענבר
מר ע .ערן
ד"ר י .פטרבורג
פרופ' ב .פיורה
מר י .פלדשו
פרופ' ש .פנחס
מר ש .פרמינגר
ד"ר י .פרבשטיין
פרופ' ב .פרוינד
מר י .פרי
פרופ' ת .פרץ
מר י .צ'חנובר

איש עסקים
מדענית
תעשיין ,איש ציבור
רפואה גרעינית
איש ציבור
מדען
כירורג
איש ציבור
מנכ"ל בנק לאומי
איש ציבור
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה
פנימאי
יו"ר ועדת הלסינקי הדסה ,לשעבר
אשת ציבור
גניקואונקולוג
איש ציבור
אשת ציבור
אונקולוג ,סוראסקי ת"א ,יו"ר האיגוד
הישראלי לאונקולוגיה ורדיותרפיה
איש ציבור
איש ציבור
איש ציבור
אונקולוג ,מרכז רפואי רבין ,פתחתקווה
כירורג
המטולוג
איש ציבור
אשת ציבור
נשיאת כבוד סניף חיפה
דרמטולוגית
יו"ר סניף ירושלים
אונקולוג
איש ציבור
איש ציבור
גינקואונקולוג
איש ציבור
מנהל בי"ח לשעבר
מנכ"ל גאון אחזקות
מנהל בי"ח פוריה
כירורג
יו"ר דירקטוריון בנק מזרחי טפחות
אונקולוגית
איש ציבור
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ד"ר ד .צ'רניחובסקי
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן
גב' מ .קליין
גב' ע .קמחי
גב' ל .קניג
מר א .קפלן
פרופ' י .קלאוזנר
פרופ' י .קידר
פרופ' מ .רביד
גב' ד .רביןפילוסוף
פרופ' ב .רגר
פרופ' י .רואו
עו"ד ת .רווה
פרופ' פ .רוזן
פרופ' מ .רווח
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ
ד"ר מ .רימון
פרופ' ג .רכבי
פרופ' ג .רנרט
פרופ' י .שינפלד
מר א .שדה
פרופ' פ .שוורצמן
גב' מ .שזיפי
ד"ר מ .שטיינר
מר מ .שטרית
גב' ר .שטרית
גב' ד .שטרן
פרופ' מ .שלזינגר
פרופ' י .שמר
פרופ' מ .שני
ד"ר ש .שרף
פרופ' ע .שני

יועץ אדהוק לכלכלה רפואית
אונקולוג
אונקולוג
מנכ"ל לשעבר
מחנכת לבריאות
שחקנית
מנכ"ל "כלל ביטוח"
כירורג
מדענית
רופא פנימי
אשת ציבור
מדענית
המטולוג
עו"ד ,אשת ציבור
גסטרואנטרולוג
מנהל בי"ח לשעבר
מדענית
המטולוג
כירורג
המטולוג
אפידמיולוג
פנימאי
איש ציבור
מנהל המח' לרפואת המשפחה בב"ש
יו"ר סניף חיפה לשעבר
אונקולוגית
ח"כ ,שר לשעבר
אשת ציבור ,יו"ר האגף לקשרי חו"ל
אשת ציבור
מדען
יו"ר מועצת המנהלים ,אסותא
מכון גרטנר
מנהל המרכז הרפואי ברזילי באשקלון
אונקולוג

רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית 2003
ד"ר י .דרזנר
2006
אונקולוגיה ,רבקה זיו
פרופ' ג' .זידאן
2002
כירורגיה ,מרכז רפואי גליל עליון
ד"ר מ .חאג'
2009
כירורגיה ,שערי צדק
פרופ' מ .כרמון
יו"ר החברה לגינקואונקולוגיה ,בי"ח כרמל 2010
פרופ' ע .לביא
2010
ד"ר ל.קינןבוקר סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
2007
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר נ .מבג'יש
2006
גסטרואנטרולוגיה ,רבין
פרופ' י .ניב
2010
מכון הדמיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ת .סלע
2006
ד"ר מ .סקליירלוי מכון הדמיה,שיבא
2006
פרופ' א .פרידמן גנטיקה אונקולוגית,שיבא
2005
פרופ' מ .קראוס כירורגיה ,רמב"ם
2003
כירורגיה ,אסף הרופא
ד"ר ת .קרני
2006
כירורג ,בי"ח המשפחה הקדושה
ד"ר מ .רמון
2007
אורולוג ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה
פרופ' ע .נתיב
אפדימיולוג ,כרמל
פרופ' ג .רנרט

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים
חבר ועדה משנת

פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' ע .באלין
ד"ר מ .גוטפריד
ד"ר א .הוברט
ד"ר ד .וייס
ד"ר ש .וינקר
פרופ' מ .כהן
פרופ' נ .חיים
פרופ' ס .שטמר
גב' נ .פסח
ד"ר ר .פפר
גב' ס .רייכר

2009
2006
2005
2010
2010
2006
2010
2002

ועדה לרישום ומעקב

ועדה לגילוי מוקדם
  2007יו"ר
כירורגיה ,סוראסקי ת"א
תכנון מדיניות בריאות ,שירותי בריאות כללית 2010
2007
אונקולוגיה ,ברזילי
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יו"ר ,פנימית ,סוראסקי ת"א
המטולוגיה ,וולפסון
אונקולוגיה ,בי"ח מאיר
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ראש אגף סיעוד בקהילה,
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה ,שירותי בריאות כללית,
מחוז מרכז
עו"ס ,אוניברסיטת חיפה
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רבין
עו"ס ,משרד הבריאות
אונקולוגיה ,שיבא
אחות ,משרד הבריאות

חבר ועדה משנת
חבר ועדה משנת

פרופ' י .סקורניק
ד"ר ר .בליצר
ד"ר פ .ברק

  2006יו"ר
2010
2006
2002

ד"ר מ .ברחנא
פרופ' ש .אריעד
ד"ר א .שלמון

,1995
יו"ר ,רישום סרטן ,משרד הבריאות
ו"ר2006/7 
אונקולוגיה ,סורוקה
אונקולוגיה ,הדסה

דין וחשבון 2011

ד"ר ת .ספרא
ד"ר ל .פרידמן

אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אוניברסיטת בראילן

2006

ועדה להדרכה מקצועית
חבר ועדה משנת

2006
2006
2010
2010
2008
2010
2006

יו"ר,אונקולוג ,רמב"ם
פרופ' א .קוטן
כירורגית ,קפלן
ד"ר ת .אלוייס
כירורגאונקולוג
פרופ' ח .גוטמן
אונקולוגית ,בי"ח לגליל מערבי  ,נהריה
ד"ר ה .גולדברג
אונקולוגית ,מכבי שירותי בריאות
ד"ר נ .זיגלמן
רפואת משפחה ,שירותי בריאות כללית
ד"ר א .להד
פרופ' ש .יזרעאלי המטואונקולוגיה ילדים ,שיבא
המטולוג ,סורוקה
ד"ר א .לוי
רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית 2005
ד"ר ש .נקר
אונקולוגיה ,אסף הרופא
פרופ' א .סלע
2005
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,סוראסקי ת"א

ועדת מחקר
חבר ועדה משנת

יו"ר משנת 2006
מדען ,מכון ויצמן
פרופ' י .ירדן
2006
מדען ,האוניברסיטה העברית
ד"ר ד .אנגלברג
2007
אונקולוגיה ,קפלן
ד"ר נ .בןברוך
2008
פרופ' מ .בןהרוש המטואונקולוגיה 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
פסיכואונקולוגיה ,מרפאת לין חיפה,
פרופ' א .גילבר
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 בןגוריון
2006
פרופ' א .לוילהד גנטיקה ,שערי צדק
2006
מדען ,אוניברסיטת בראילן
פרופ' א .ניר
2006
ד"ר א .פיקרסקי קלינאי ,מדען ,הדסה ע"כ
לשכת המדען הראשי ,משרד הבריאות 2009
פרופ' ב .שרדני
2007
אונקולוגיה ,שיבא ונציגת ציבור
ד"ר ב .קאופמן
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 פסיכואונקולוגיה ,מרפאת לין חיפה ,שב"כ   2008יו"ר
2007
אונקולוגיה ,קפלן
ד"ר נ .בןברוך
ראש היחידה לטיפול פליאטיבי ,מרכז דוידוף 2010
ד"ר ש .ויין
עבודה סוציאלית  ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' מ .כהן
עבודה סוציאלית ,רבין
ד"ר ש .פרי
2007
אונקולוגית ,שיבא ונציגת ציבור
ד"ר ב .קאופמן

ועדת השתלמויות חו"ל
חבר ועדה משנת

  2006יו"ר
אונקולוגיה ,מאיר
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,
2008
יו"ר האיגוד 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 כספים ובקורת
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
רו"ח ,מנכ"ל חברה
אייפקס
בנק ישראל
מנהל חברות
איש ציבור
אוניברסיטת ת"א
רו"ח

ועדת השקעות

  1993יו"ר
2003
2001
2005
2002
2001
2006
2005
2006
חבר ועדה משנת

פרופ' ר .אלדור
מר י .טויטש
מר י .כץ

המרכז הבינתחומי הרצליה
אי.בי.אי
כלכלן

85

  2000יו"ר
2005
2007

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

אייפקס
יו"ר מעלות
אוניברסיטת ת"א
כלכלן
מנכ"ל גאון אחזקות

2002
2000
2005
2009
2010

ועדה מייעצת למסרטנים
חבר ועדה משנת

1994
מומחית למסרטנים ,רופאה ראשית
ד"ר י .שחם
יו"ר  מ2002
של שירות עובדי המדינה
משרד החקלאות
גב' ר .אשכנזי
מדען ראשי ,משרד להגנת הסביבה
ד"ר י .בראור
יח' לרישום סרטן ,משרד הבריאות
ד"ר מ .ברחנא
1990
יועץ בנושא איכות ובריאות הסביבה
ד"ר ש .ברנר
ראש אגף קרינה ורעש,
ד"ר ס .גלברג
2008
המשרד להגנת הסביבה
הבריאות
משרד
הציבור,
ראש שירותי בריאות
ד"ר א .גרוטו
2008
רמב"ם
ד"ר א .וינר
שירותי מזון ותזונה ,מ .הבריאות
ד"ר ר .ורסנו
1999
משרד הבריאות
גב' ד .כהן
2003
אונקולוג
פרופ' י .כהן
רוקח מחוזי ,מחוז השפלה ,משרד הבריאות
מגר' י .כץ
1995
פיזיקאי ,סוראסקי ת"א
מר מ .לויטה
פיזיקאי ,בי"ח הדסה ע"כ
ד"ר ע .לוינגר
2009
ד"ר ל .קינןבוקר סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
ראש המרכז לרפואה תעסוקתית,
פרופ' י .לרמן
2002
שרותי בריאות כללית
ראש תחום מדע ,לשכת מדען,
ד"ר א .מצנר
2009
המשרד להגנת הסביבה
1995
מומחה קרינה
ד"ר א .נאמן
1998
מומחית לאבק מזיק
אינג' צ .ענבי
2006
רופאה ראשית ,משרד התמ"ת
ד"ר ל .פושנוי
1998
מרכז לאיכות הסביבה
מר א .פרדו
1996
משרד החקלאות
ד"ר מ .פרוינד
אוניברסיטת בןגוריון
ד"ר א .פריאל
2007
המשרד להגנת הסביבה
ד"ר ל .קורדובה
נחל שורק
ד"ר ש .קנדל
ראש המכון הארצי לבריאות תעסוקתית 1991
פרופ' י .ריבק
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות 2009
פרופ' ת.שוחט
1987
פרופ' ט .שלזינגר פיזיקה גרענית ,נחל שורק
1998
מכון גרטנר
ד"ר א .שטרן
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ועדות עדכון
הצטרפות

עור:
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
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
ד"ר י .שכטר

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

2004
2001

2001
2009
2001
2007
2005
2007
2001
2001
2006
2004
2005
2009
2004
2001
2001
2002
2001

ריאות:
ד"ר מ .קרופסקי מכון ריאות ,שיבא  מתאם
אונקולוגיה ,רבין
ד"ר א .אלון
מכון ריאות ,קפלן
פרופ' א .אלירז
מכון ריאות ,שיבא
ד"ר י .בןדב
אונקולוגיה ,מאיר
ד"ר מ .גוטפריד
כירורגית חזה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .יזהר
פרופ' בןעמי 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
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מערכת העיכול:
אונקולוגיה ,רמב"ם  מתאם
ד"ר א .בני
פתולוגיה דרכי העיכול ,הדסה ע"כ
פרופ' ג .אמיר
פנימית ,הדסה ע"כ
ד"ר י .אילן
גסטרואנטרולוגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' נ .ארבר
הדמיית מערכת עיכול ,מאיר
ד"ר ע .בנימינוב
אונקולוגיה ,רבין
ד"ר ב .ברנר
כירורגיה ,רבין
פרופ' פ .גרייף
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
פרופ' א .פרידמן אונקוגנטיקה ,שיבא
גב' ר .ציפרשטיין אחות סטומה ,סוראסקי ת"א
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
2009
2001
2005
2009
2005
2001
2001
2006
2004
2001
2001
2001
2001
2005
2005
2001
2005
2006
2001

שד:
2001
אונקולוגיה ,קפלן  מתאמת
ד"ר נ .בןברוך
כירורגיה ,קפלן ,יו"ר החברה למחלות שד 2006
ד"ר ת .אלוייס
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 .זיגלמןדניאלי אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
2004
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר א .ניסן
2007
כירורגיה ,סורוקה וקופ"ח לאומית
ד"ר ו .כץ
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
אונקולוגיה,שיבא
ד"ר ב .קאופמן
2001
אחות שד ,הדסה ע"כ
ד"ר א .קדמון

כירורגיה ,סורוקה
ד"ר מ .קורץ
אונקולוגיה ,מאיר
פרופ' ב .קליין
כירורגיה פלסטית ,שיבא
ד"ר ח .קפלן
פתולוגיה ,רמב"ם
פרופ' מ .קרנר
אונקולוגיה ,רבין
ד"ר ש .ריזל
גב' ד .שדהטסה עבודה סוציאלית ,סוראסקי ת"א
כירורגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר י .שטדלר

2001
2001
2002
2002
2009
2001
2001

אורולוגיה:
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:
ד"ר פ .בוקשטיין נוירואונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
נוירואונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר ד .בלומנטל
אונקולוגיה ,העמק
ד"ר ד .לובן
נוירולוגיה ,רבין
ד"ר ש .מימון
נוירואונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ט .סיגל
עבודה סוציאלית ,שיבא
גב' ר .סיט
שירות סוציאלי,
עו"ס א .פרידמן
נוירוכירורגיה ילדים ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,שיבא
ד"ר ר .פפר
ד"ר צ .צוקשינה נוירואונקולוגיה ,רמב"ם
פרופ' צ .רפפורט נוירוכירורגיה ,רבין
ד"ר ש .קונסטנטיני נוירואונקולוגיה ילדים ,סוראסקי ת"א
נוירוכירורגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' צ .רם
נוירופסיכולוגיה ,האגודה למלחמה בסרטן
ד"ר מ .שדה
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2008
2008
2002
2002
2001
2001
2001
2002
2001
2009
2001
2001
2002

ד"ר ר .שפיגלמן

נוירוכירורגיה ,שיבא

2001

ילדים:
המטואונקולוגית ילדים ,שניידר  מתאם 2001
ד"ר י .יניב
2009
המטואונקולוגית ילדים ,רמב"ם
ד"ר ר .אלחסיד
2001
סיעוד ,שניידר
גב' א .בוכוול
2001
פרופ' מ .בןהרוש אונקולוגית ילדים ,רמב"ם
אחות אחראית טיפול פליאטיבי ,שיבא 2002
גב' ד .גרבלר
2002
אונקולוגית ילדים ,הדסה ע"כ
ד"ר מ .וינטרוב
2001
נוירוכירורגיה ,שניידר
ד"ר מ .מיכוביץ'
אורטופדיה אונקולוגית ,סוראסקי ת"א 2001
פרופ' י .מלר
2009
רדיותרפיה ילדים ,רבין
פרופ' א .פניג
2001
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירואונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
2002
פרופ' י .קפלושניק המטואונקולוגית ילדים ,סורוקה
2001
המטואונקולוגית ילדים ,שיבא
פרופ' ג .רכבי
2004
אנקולוגית ילדים ,שיבא
פרופ' ע .תורן
2002
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר נ .רמו
נוירופסיכולוגיה ילדים,
ד"ר מ .שדה
2001
אגודה למלחמה בסרטן

טיפול פליאטיבי:
פרישה

2001
סיעוד אונקולוגי ,שיבא  מתאמת
גב' ש .בןעמי
2004
מרפאת כאב ,רמב"ם
ד"ר א .איזנברג
2004
אונקולוגיה ,רמב"ם
ד"ר ג .בר סלע
2001
אונקולוגיה ,ברזילי
ד"ר פ .ברק
2009
שירות פליאטיבי ,רבין
ד"ר ש .ויין
הוספיס בית ,האגודה למלחמה בסרטן 2001
ד"ר א .ולר
2002
הוספיס בית ,בארשבע
ד"ר י .זינגר
2001
שירות סוציאלי ,רבין
ד"ר ש .פרי
2001
מרפאת כאב ,שערי צדק
ד"ר נ .צ'רני
2001
אונקולוגיה ,שיבא
פרופ' ר .קטן
פרופ' פ .שוורצמן רפואת המשפחה אוניברסיטת בןגוריון 2001

גניקו-אונקולוגיה:
ד"ר ש .ריזל
פרופ' ע .בלר
פרופ' ג .בןברוך
ד"ר ד .גריסרו
גב' ז .דובדבני
פרופ' א .כהן

אונקולוגיה ,רבין  מתאמת
גניקואונקולוגיה ,שערי צדק
גניקואונקולוגיה ,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 .לוילהד
ד"ר ד .מאירוב
ד"ר ת .ספרא
ד"ר ר .פפר
ד"ר ע .פישמן
פרופ' א .פניג

גניקואונקולוגיה ,רבין
יו"ר האיגוד לגניקואונקולוגיה
גניקואונקולוגיה ,וולפסון
גנטיקה ,שערי צדק
גניקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,שיבא
יו"ר האיגוד לגניקואונקולוגיה לשעבר
אונקולוגיה ,רבין

2004
2007
2001
2001
2001
2007
2001
2001
2001

גנטיקה וביומרקרים:
פתולוגיה ,סורוקה  מתאם
ד"ר ש .ארגוב
ד"ר א .אוראורטרגר גנטיקה ,סוראסקי ת"א
גנטיקה ,סורוקה
ד"ר א .בירק
מעב' אונקולוגית ,הדסה ע"כ
ד"ר ו .ברק
ד"ר ר .גרשוניברוך גנטיקה ,רמב"ם
פרופ' א .לוילהד גנטיקה ,שערי צדק
גסטרואנטרולוגיה ,שיבא
ד"ר א .פידר
ד"ר מ .פיינמסר פתולוגיה ,רבין
פרופ' א .פרידמן גנטיקה ,שיבא
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:
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 ,שעריצדק  מתאם
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רבין
מיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בןגוריון
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,שיבא

2001
2004
2001
2001
2001
2001
2001
2009
2001

המטו-אונקולוגיה:
פרופ' ד .בןיהודה המטולוגיה ,הדסה ע"כ  מתאמת
המטולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' י .אור
אונקולוגיה ,רמב"ם
ד"ר ר .אפלבוים
המטואונקולוגית ילדים ,וולפסון
פרופ' ע .באלין
אונקולוגיה ,סורוקה
פרופ' י .כהן

2001
2008
2001
2001
2001
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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

2007
2003
2004
2004
2001
2007
2001

פסיכו-אונקולוגיה:
גב' ר .אברמוב
פרופ' ל .ביידר
ד"ר מ .בראון
פרופ' ר .יעקובי
ד"ר מ .כהן
פרופ' ש .כרמל
ד"ר ש .פרי

רדיותרפיה:
פרופ' א .קוטן
ד"ר ר .ברדרומא
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:
2009
2007
2002
2002
2002
2002

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
אורתופדיהאונקולוגית ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .מלר
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אורתופדיה ,רבין 2002
פרופ' מ .סלעי
2009
אורתופדיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .פייזר

אף אוזן גרון :
2002
פרופ' ד .אופירא .א .ג ,.מאיר
2005
אוניברסיטת ת"א
ד"ר מ .ליטנר
2002
אונקולוגיה ,רבין )השרון(
ד"ר ג .מהרשק
2002
א.א.ג ,.הדסה ע"כ
ד"ר ה .סלע
2002
פרופ' ר .פיינמסר א.א ג ,.רבין
2002
פרופ' ד .פליס א.א.ג ,.סוראסקי ת"א
גב' פ .קורנברוט שיקום הדיבור ,האגודה למלחמה בסרטן 2001

שירות סוציאלי ,הדסה ע"כ
פסיכואונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פסיכואונקולוגיה ,הדסה ע"כ
חוג לפסיכולוגיה ,אוני' ת"א
אונקולוגיה ,רמב"ם
המרכז הרבתחומי לחקר הזקנה,
אוני' בןגוריון
אונקולוגיה ,רבין

2002
2002
2007
2002
2004
2002
2002

הדמיה:
רפואה גרעינית ,רמב"ם  מתאם
פרופ' א .ישראל
פרופ' ע .אבןספיר רפואה גרעינית ,סוראסקי ת"א
הדמיה ,רמב"ם
ד"ר א .אנג'ל
הדמיה ,מכון מור מאר
ד"ר י .ברזיו
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 .סקליירלוי 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:
ד"ר ע .כספי
פרופ' א .רובינזון
ד"ר נ .אסנה
פרופ' ד .אדרקה
ד"ר ג .ברסלע
ד"ר ל .גולדשטיין
ד"ר י .זיונר
ד"ר ש .לבארי
ד"ר י .מיימון
פרופ' ש .פינטוב
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן

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

2002
2004
2008
2002
2008
2008
2002
2002
2002

ד"ר נ .שיינמן
ד"ר א .שיף
ד"ר ל .שכטר

רפואה משלימה
פנימית ,בני ציון
"מכבי טבעי" ,קופ"ח מכבי

2002
2007
2002

מניעת סרטן:

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

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

2005
2005
2005
2005
2005

הצטרפות

2004
גסטרואנטרולוגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' נ .ארבר
מומחה לרפואת ספורט ,אוניברסיטת ת"א2008
ד"ר א .ברזיו
2004
ספורט ,קופ"ח מאוחדת
ד"ר י .ירום
2008
מומחה לרפואת ספורט ותזונה
מר י .קרני
2004
דיאטן ,מכון וינגייט
מר י .להב
2009
ד"ר ל .קינןבוקר סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
2008
ד"ר נ .קונסטנטיני רפואת ספורט ,הדסה ע"כ
2004
דיאטנית ,סוראסקי ת"א
גב' א .רז
2004
רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה ,כרמל
פרופ' ג .רנרט
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות 2009
פרופ' ת.שוחט
2004
דיאטנית
ד"ר נ .שפירא

אנדוקרינולוגיה:
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ ומשרד הבריאות 2008
ד"ר א .שלמון
2008
ד"ר ס .גרוזינסקי אנדוקרינולוגיה ,רבין
2008
אנדוקרינולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ד .גרוס
2005
פרופ' צ .דיקשטיין אנדוקרינולוגיה ,בני ציון
2005
רפואה גרעינית ,אסף הרופא
ד"ר ת .הורן
2005
אנדוקרינולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר מ .וויס
2005
אונקולוגיה ,זיו
פרופ' ג' .זידאן
2005
אנדוקרינולוגיה ,שיבא
ד"ר א .כהן
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יועצים
ליבושיץ קסירר   Ernst &Youngרו"ח
ש .דולינסקי ,מבקר פנים

יועצים בהתנדבות
עו"ד י .חורש ,יועץ משפטי ,משרד ש .הורביץ ושות'
ע .בן כוכב ,יועץ מחשוב
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
גב' מ .זיו ,מנכ"ל
גב' ס .קסוטו ,רכזת ועדות ופרויקטים
מר מ .בן חיים ,חשב
ד"ר נ .כהן  אביגדור ,דוברת ומנהלת מחלקת הסברה
גב' ר .בליסטרא ,מנהל מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת
מר ר .מקרין ,מנהל מחלקת שיווק ושיתופי פעולה
גב' א .שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
גב' ר .עידן ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש
מר א .דוד ,מנהל מחלקת משק
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האגודה למלחמה בסרטן
רשימת הסניפים
משרד ראשי

בית מטי  לזכרה של מטילדה רקנאטי
גבעתיים ,רח' רביבים  ,7ת.ד 437 .מיקוד 53103
טל ,035721616 :פקס035719578 :
מטה הסניפים ו"הקש בדלת"
מנהלת מחלקת סניפים ומבצע "הקש בדלת"  גב' רבקה בליסטרא
גבעתיים ,רח' רביבים  7ת.ד 437 .מיקוד 53103
טל ,035721699 :פקס035732327 :

סניפי הצפון

המגזר הערבי בצפון

אבן יהודה

אום אל פאחם

אופקים

אשדוד

אשקלון

בארשבע

מנהל סניפי הצפון  מר צביקה בירן ,חיפה
טל,048511715 ,048511712 :
 ,048511717פקס048511716 :
מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית  מר פאתן גטאס
בית החולים האיטלקי מרכז בריאות האישה ת.ד 20064 .נצרת 16410
טל ,046550655 :פקס046467507 :
יו"ר  גב' שוש גרנות
מועדון ויצ"ו ,המייסדים 56
שעות וימי פעילות :יום ד'11:0013:00 :
טל098997430 :
יו"ר  מר אחמד רג'א מחאמיד
עיריית אום אל פחם ,שכונת מחאג'נה ליד הדואר ,ת.ד1112 .
טלפקס046310128 :
יו"ר  מר רפי בטיטו
רח' הרב קוק ,מקלט מס' 13
טל ,089925560 :נייד0522965604 :
יו"ר  מר משה בנאי
ת.ד 5061 .רח' ויצמן פינת בן צבי ,רובע ד'
שעות וימי פעילות :א' ,ד' ,10:0013:00 :אחה"צ 17:0019:00
טל ,088563863 :נייד 0507813625 :
יו"ר  מר שמעון זיו
מתנ"ס ברנע ,הר כנען 20
טל086842838 :
יו"ר  מר אריה קליינמן ,רכזת  גב' הגר שלו
בית אביסרור ,רח' בן צבי 7
טל ,086271228 :פקס086286003 :
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בית שאן

בית שמש

בת ים

גבעתיים

גדרה
גן יבנה

דימונה

הוד השרון

הרצליה

זכרון יעקב

חדרה

חולון

חיפה
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יו"ר  גב' רחל בטיטו ,רכזת  גב' חנה דדון
עמותת הגיל השלישי ,רח' ירושלים הבירה  2ת.ד643 .
שעות וימי פעילות :יום ב' 19:00 17:00
טל046060338 :
יו"ר  גב' סולי טל ,רכזת  גב' נטליה בוצ'כניקוב
בית דיור לקשיש המשלט 39
טל0544999274 ,0502122110 :
יו"ר  גב' יהודית מנצור
שד' העצמאות  51א' דירה 2
נייד 0546203660 :
יו"ר  גב' דליה סולקין
רח' ויצמן  ,47מיקוד 53372
שעות וימי פעילות :יום ג' 10:0014:00
טל035712606 :
רכזת  גב' שרה ארקין
יו"ר  מר דוד לוי
מועדון רוטרי בי"ס סיני
שעות וימי פעילות :יום א' 16:0019:00
טל0523663197 :
יו"ר  מר אברהם אזרזר
ת.ד 429 .ליד קופת חולים ד'
טל086551658 :
יו"ר  גב' אריאלה צדיק ,רכזת  חני הורנגנג
בית ספר שילה ,רח' אסירי ציון 1
שעות וימי פעילות :יום ב' בתיאום טלפוני
טל0544490535 :
יו"ר  מר שלמה ברקמן
רח' פינסקר 5
טל099542168 :
יו"ר  גב' שרה סמסונוב
בית התשבי ,רח' הנדיב מרכז המושבה
שעות וימי פעילות :יום ג' 17:0019:00
טל046398958 :
יו"ר  גב' רבקה קרן ,רכזת  גב' שוש קריצ'מן
בנין ההנהלה הציונית ,רח' הבנים  , 7חדרה
ימי קבלת קהל :יום ב' משעה  ,12.0010:00יום ד' משעה 16:3018.00
טל046303810/1 :
יו"ר  גב' יונה אלון
רח' עין יהב 4
טל035033122 :
יו"ר  מר בני ברנשטוק ,רכזת  גב' נעמי כפרי
בית אהרון רוזנפלד ,רחוב אהרון רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה
טל ,048511717 ,048511715 ,048511712 :פקס048511716 :
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חצור הגלילית

טבריה

טירת כרמל
יבנה

יקנעם עלית

ירושלים

כפר יונה

כפר יאסיף
כפרסבא

כרמיאל

מג'אר

מגדל העמק

יו"ר  גב' ענת סוויסה
מתנ"ס חצור הגלילית
טל046930213 :
יו"ר  גב' דליה קוקוש סלוצקי
לשכת הבריאות המחוזית ,רח' אלחדיף ) 40ת.ד(639.
שעות וימי פעילות :יום ב' 10:0012:00
טל046792579 :
יו"ר  גב' עדנה לביא ,רכזת  גב' סילבי כהן
טל0525273311 ,0523266353 :
יו"ר  גב' רונית גולדמן
רח' האמוראים  ,1מרכז רייך
טל ,089430318 :נייד0522578879 :
יו"ר  מר ויקטור מורד ,רכזת  גב' שולמית רומם
בנין המועצה המקומית ,רח' התמר יקנעם עילית
שעות וימי פעילות :יום ב' 16:3018:00
טל049596041 :
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 ,026256721,026233599 :פקס026256497 :
יו"ר  גב' ישראלה רוזן
רח' רמב"ם  ,9בניין פיקוח ומשטרה
טל098942499 ,0524455005 :
רכזת  גב' מרים קריאני
יו"ר מר מתי פז ,רכזת  גב' חוה צרויה
רח זאב גלר 4
טל ,097603795 :פקס097453284 :
יו"ר  גב' אבלין דסה
רח' חבצלת ) 1בניין נעמ"ת(
שעות וימי פעילות :יום א'  ,13:3015:00יום ב'  ,10:0012:00יום ג' ,10:3012:30
לדוברי רוסית .13:0015:00
טל049081491 :
רכז  מר עאטף עבד
כביש ראשי בניין פוארסי ,ת.ד  ,419מיקוד 782442
טל046782442 :
יו"ר  מר ישראל ועקנין ,רכזת  גב' אורנה אמיתן
המרכז לקשיש ,בית סמוכה רח' יזרעאל 1
שעות וימי פעילות :יום ד' 16:0018:00
טל046440254 :
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מודיעין

מעלה אדומים

מעלות כפרורדים

נהריה
נצרת

נצרתעלית

נתניה

סביון
סחנין

עילבון
עכו

עפולה

ערד

פרדס חנה/כרכור
פתחתקווה

94

יו"ר  גב' שולה זק
קניון עזריאלי מודיעין ,לב העיר 2
שעות וימי פעילות :יום א' 10:0012:00
טל0548044694 :
יו"ר  גב' גילה שמואלי
כיכר קדם
טל025902643 :
יו"ר  מר רפי ויצמן
המועצה המקומית כפר ורדים ,מחלקת רווחה ,הלוטם 3
שעות וימי פעילות :יום ד' 17:0019:00
טל 049977143 :שלוחה 112
יו"ר  גב' וייס מרילה
רכז  מר מחמוד אבו אחמד
שכונה מזרחית רח'  4055/5אחרי בי"ס אורט
טל046014991 :
יו"ר  מר אלכס גדלקין
שעות וימי פעילות :יום ג'  ,16:0018:00 ,09:0012:00יום ה' 16:3018:00
דרך העמק ) 4גן ילדים "ליבנה לשעבר"(
טל0524732331 :
רכזת  גב' דינה רוטשילד
רח' רמז  13קומה 8
טל ,098344268 :פקס098846279 :
יו"ר  גב' רות מנדל
רכז  מר תופיק חלאילה
שכ' צפונית בית המתנדב
טל0547602230 ,046743496 :
יו"ר  ד"ר חנא מועלם
יו"ר  גב' סוניה שקד
מתנ"ס  בית קדם רח' פנקס 12
שעות וימי פעילות :ב' ,ד'18:30 16:00 :
טל ,049916698 :נייד0522819979 :
יו"ר  מר אהרון יוסף
בית פוזנק ,עליית הנוער  ,12גבעת המורה
שעות וימי פעילות :יום ב' 10:0012:00
טל046401545 :
יו"ר  ד"ר דני שור
רח' חן  12/6ת.ד523 .
טל089958810 ,0523595925 :
מר דוד וגברת אסתר מאיר
רח' דרור 44
יו"ר  עו"ד רבקה הלר
לשכת הבריאות ,רח' אחד העם  31קומה ב'
טל039319964 :
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צפת

קריית אונו
קריית אתא
קריית ביאליק

קריית גת

קריית חיים
קריית טבעון

קריית ים
קריית מוצקין

קריית שמונה
ראש העין
ראשון לציון

רחובות

רמלה

רמת גן

רמת הגולן  קצרין

יו"ר  גב' שולמית גנון
מתנ"ס ע"ש בלום אלפסה ,רח' הרצל
שעות וימי פעילות :יום א' 10:0012:00
טל046827947 :
מתנדבת  גב' צביה האוז
יו"ר  גב' בת שבע יהב
טל0522375804 :
יו"ר  מר סמי בניסטי
בית "מקום חם בלב" ) בית המתנדב(
רח' הפלמ"ח 51
טל046891437 :
יו"ר  מר שלום מלכה
עיריית קריית גת ,המח' להתנדבות ,כיכר פז
טל086874611 :
יו"ר  גב' שרה מורגנשטרן
טל048726903 :
יו"ר  מר אורי בנגר ,רכזים  משה ואילנה שמואלי
בניין המועצה המקומיתמח' הרווחה ,כיכר בן גוריון
שעות וימי פעילות :ב' ,ד'17:0019:00 :
טל049539286 :
יו"ר  גב' ברכה ארז
טל0523901846 :
יו"ר  גב' סאלי כץ
מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון 76
שעות וימי פעילות :ג' 17:0020:00
טל048732161 :
יו"ר  גב' סילבי פרטוק
מועדון "תקוותנו"  רח' טרומפלדור 32
יו"ר מר אברהם פורת
יו"ר  גב' רות אברמוביץ
רח' צלליכין 7
טל039565506 :
יו"ר  מר מוטי ברק
רח' סמילנסקי 7
טל089495806 :
יו"ר  גב' רחל הראל
רח' הקישון  10באר יעקב
נייד0522210420 :
רכזת  גב' טובה בר
רח' קריניצי  5מיקוד 52543
טל036724727 :
רכזת  גב' ליאורה חיסתוי
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רמת השרון
רעננה
תלאביב
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יו"ר  גב' חוה נבות ,רכזת  גב' דרורה אפרת
טל) 035475640 :גב' חוה נבות() 099547913 ,גב' דרורה אפרת(
יו"ר  גב' אורה שני
טל ,097745992 :נייד0528656505 :
רכזת  גב' מלכה צור
טל ,035721642 :פקס035717100 :

