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רודיך ,למימון תכניות הוספיס והוספיס בית )תכניות
מיוחדות(.

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

• 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 סמידודה אלכסנדר ז"ל ,הוקמה מעזבונו,
ומיועדת למימון מענקי מחקר.
• קרן ע"ש פרופ' דפנה יזרעאלי ז"ל ופרופ' דב יזרעאלי
ז"ל ,למימון מלגת הצטיינות לחוקרת מצטיינת.
• קרן ע"ש רפאל הדר ז"ל ,להנצחת המנוח רפאל הדר
ז"ל ,במרכז הרפואי שערי צדק במחלקה לאשפוז
יום אונקולוגי.

• קרן ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל להפעלת
מרכז תמיכה לחולי הסרטן ובני משפחותיהם.
• קרן ע"ש מרקוביץ שרה ז"ל להנצחת זכרם של
ילדיה מיקי ושמעון סלפטר ז"ל שנספו בשואה,
אשר תממן טיפול ושיקום חולי סרטן נזקקים באזור
רחובות ותקנים של עובדות סוציאליות.
• קרן לזכרה של רונית זילברפרב )מר( ז"ל למימון
מענק מחקר בתחום סרטן הקיבה.
• קרן מעזבונו של בן אליעזר אביגדור ז"ל למימון
פעילות למען ילדים חולי סרטן.
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רישום ומעקב
התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
האגודה סייעה בהקמת תשתית לבקרת האיכות של
מכשירי הממוגרפיה וכן במימון רכישתם של מכשירים
חדשים למרכזי הבדיקה ברחבי הארץ .כיום פועלים
בישראל כ 58מכונים ,המקבלים את אישור משרד
הבריאות לגבי איכות המכשור ורמת הקרינה .התנאי
לקבלת אישור הפעלה על ידי משרד הבריאות ,הינו
ביצוע בדיקות סדירות לאיכות התמונה ופיתוחה על
ידי המכונים עצמם.
כחלק מהתוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד של
האגודה למלחמה בסרטן ,המופעלת בשיתוף עם
משרד הבריאות ,מצויים  51מכונים לבדיקות ממוגרפיה
גם תחת בקרת איכות קלינית .במסגרת תוכנית זו,
הממומנת על ידי האגודה ,יש ריכוז ובקרה של נתוני
ההדמיה ,הכירורגיה והאונקולוגיה.
במאגר הצטברו נתונים לגבי כ 4מיליון בדיקות ובראש
התוכנית עומד פרופ' גד רנרט ,מהמרכז 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
בפרק "הסברה והדרכה"(.

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 על ידי המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה
העברית ,במימון האגודה .את הפרוטוקול מרכזים פרופ'
בתיה שטרק ופרופ' שי יזרעאלי.
מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול ,לפני כ 18שנים,
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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
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 לכלל רופאי האונקולוגיה ילדים בארץ לתת
את הטיפול המתקדם ביותר ,כדוגמת ארצות העולם
המובילות בתחום הטיפול בלויקמיה.

השתתפות מחלקות לאונקולוגיית ילדים
בישראל בטיפול בילדים עם רבדומיוסרקומה
וסרקומות אחרות עפ¢י פרוטוקול אירופיÆ
מזה שנתיים 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
בפרוטוקול זה ומסייעת במימון חלקיות משרה של
טכנאי ,אשר מבצע את בדיקות הביולוגיה המולקולרית
במרכזים הרפואיים שיבא בתל השומר ושניידר ,עבור
שאר המרכזים בארץ.

רישום מרכזי של סרטן בילדים בישראל
האגודה ממשיכה במימון תקני  ,Data Managerאותם
מרכזת ד"ר נילי רמו ,לרישום מרכזי של הטיפול בילדים
שנועדו לאפשר את ריכוז הנתונים הארציים ,הרחבת
מסגרת הפרוטוקולים הארציים והידוק הקשרים
הבינלאומיים עם אירופה וארה"ב.

דין וחשבון ∞≤∞±

לסרטן השד ופרופ' מרי קליירקינג מאוניברסיטת
וושינגטון בסיאטל.
במהלך המחקר נבדקו יותר מ 660נשים 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  .BRCA2האגודה תומכת
בפעילות הקונסורציום וסייעה במימון רכישת תוכנה,
ותקן לאחות מחקר המרכזת את הפעילות.

מערך ישראלי לרישום משתלים לשחזור שד
האגודה למלחמה בסרטן סייעה בהקמת מערך
בינלאומי לרישום משתלי שד בנשים שעברו כריתת
שד ושיחזור על ידי משתלים ושילובו במערך הרישום
הבינלאומי .את הרישום מרכז ד"ר מוריס טופז מנהל
המחלקה לכירורגיה פלסטית בבי"ח הלל יפה בחדרה
ויו"ר הInternational Breast Implant Registry

מערכות ממוחשבות לרישום חולי סרטן

הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה ,והמכונים
הגנטיים העוסקים בגנטיקה של הסרטן ,ממשיכים
בקיום המחקר המשותף בנושא הגנטיקה של סרטן
השד בישראל .את הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת
לוילהד מהמרכז הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו בתי
החולים שיבא ,רמב"ם ,רבין ,סוראסקי ,וולפסון ,קפלן,
סורוקה ,רבקה זיו ,שערי צדק ,כרמל ,אסף הרופא
ונהריה .במסגרת הקונסורציום נערך מחקר בראשות
פרופ' אפרת לוילהד ,כנציגת הקונסורציום הישראלי

בעבר ,התקינה האגודה למלחמה בסרטן מערכות
מחשוב במכונים האונקולוגיים ,במטרה לשפר את
איכות הנתונים ומאגרי רישום הסרטן ,כאשר תת ועדה
גיבשה מבנה נתונים מצומצם אשר ניתן לשלבו בכל
מערכת מידע.
נתוני החולים מהמכונים האונקולוגיים מועברים מדי
שנה ליחידה לרישום סרטן במשרד הבריאות ,על גבי
הפורמט שהוגדר וגובש על ידי תת ועדה מתוך חברי
הוועדה לרישום ומעקב .למימוש הפרויקט מממנת
האגודה רשימות של חולים חדשים ומעקב במרכזים
אונקולוגיים רבים ברחבי הארץ .בשנה האחרונה ,בהמלצת
הוועדה לרישום ולמעקב של האגודה ,נדרשו המכונים
לכלול בדיווח החצי שנתי את נתוני שלב המחלה בעת
האבחון )בשיטה בה משתמשים המכונים שהינה על
פי רוב  (TNMבמסגרת הדיווחים השוטפים.
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בנייה¨ מכשור ופיתוח
הורחבה היחידה לאונקולוגיה
ע¢ש סוזי אבן במרכז הרפואי זיו בצפת¨
באמצעות קרן קלור
גב' סוזי אבן ,הנשיאה הראשונה של האגודה ,הסירה
את הלוט בטכס חגיגי שהתקיים באגף חדש על שמה
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי זיו ,שהוקם בתרומת
קרן קלור ישראל .הצורך הדחוף בהרחבת היחידה נבע
מעלייה במספר המטופלים ,במחלקה האונקולוגית
במרכז הרפואי זיו .לפני ההרחבה טופלו ביחידה כ350
מטופלים מיידי חודש .מאז הרחבתה של היחידה עלה
מספר המטופלים בה ל 480מטופלים לחודש .בטקס
החגיגי השתתפו הגב' סוזי אבן הנשיאה הראשונה
של האגודה ונציגי התורמים מקרן קלור :יושבת ראש
הקרן דיים ויויאן דאפילד ,מנהלת הקרן הגב' תמר
גלאיגת ,סר דיוויד זיו ,הגב' קיי ויינברגר ,מר אלן
סאקס ,קרולין דלטרה והגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה.
מהמרכז הרפואי זיו השתתפו :מר מאיר מוסקוביץ'
יו"ר אגודת הידידים ,ד"ר אוסקר אמבון מנהל המרכז
הרפואי ,ד"ר קלין שפירא סגן מנהל המרכז הרפואי,
פרופ' ג'מאל זידאן מנהל היחידה האונקולוגית,
גב' רחל מוריה מנהלת הסיעוד וד"ר אנתוני לודר 
מנהל מחלקת ילדים.
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נחנך מרכז השד ע¢ש שרה מרקוביץ ז¢ל
במרכז רפואי קפלן
עבודות הקמת מרכז השד ע"ש שרה מרקוביץ ז"ל
לזכר ילדיה שנספו בשואה ,מיקי ושמעון סלפטר ז"ל,
במרכז הרפואי קפלן ,הסתיימו .חנוכת המרכז נערכה
בטקס חגיגי ומרגש בחודש אוקטובר .בטקס נשאו
דברים :פרופ' יעקב יהב מנהל המרכז הרפואי קפלן,
עו"ד רות סלפטר מנהלת עיזבונה של שרה מרקוביץ
ז"ל והגב' מירי זיו מנכ"ל האגודה .מדובר במרכז כוללני,
מקצועי ואיכותי אשר נועד להעניק טיפול כוללני ,שרות
רפואי ,וליווי ותמיכה אישית החל מזמן האבחנה ועד
לסיום הטיפולים ותהליך השיקום.
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סיוע ברכישת ציוד רפואי לבתי חולים
•

•
•

•

בסיוע האגודה נרכש ציוד לעמדת צילום במרפאה
לאבחון ותיעוד נגעים פיגמנטריים ואיתור מלנומות
בשלב מוקדם עבור המרכז הרפואי אסף הרופא.
בסיוע האגודה נרכש ציוד רפואי לגילוי מוקדם של סרטן
העור עבור המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי תל אביב.
בסיוע האגודה נרכשה מערכת הקפאת ביציות עבור
נשים שאינן נשואות ,טרם טיפול בכימותרפיה ,עבור
המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע .המכשיר נרכש
הודות לסיועה של אגודת הידידים בלונדון בראשות
גב' ורד אהרון.
האגודה סייעה בציודו של המרכז לבריאות השד ע"ש
שרה מרקוביץ ז"ל במרכז הרפואי קפלן.

תרומות ייעודיות לבניית מחלקות
ולרכישת ציוד רפואי
צוואת רפאל הדר ז¢ל
יחידת פיקוח אונקולוגית מחלקתית במרכז הרפואי
שערי צדק
בחודש נובמבר התקיים טקס חנוכת יחידת פיקוח
אונקולוגית מחלקתית במרכז הרפואי שערי צדק .חנוכת
היחידה התאפשרה הודות לתורמה כספית להנצחת
רפאל הדר ז"ל.

צוואת ישראל יעקב אלתר ז¢ל
• נרכש מבנה שישמש מרכז תמיכה לחולים ובני
משפחותיהם ,וכסניף האגודה בירושלים .המבנה
נרכש בסיוע עיזבון לזכרם של ישראל יעקב ולילה
אלתר ז"ל.
• האגודה סייעה למרכז הרפואי רבין במימון רכישת
תוכנות במטרה לשפר את השירות הניתן למטופלים
במכון הקרינה החדש במרכז דוידוף .היחידה להמתנה
והתאוששות של ילדים חולי סרטן העוברים טיפול
רדיותרפיה נקראה על שמם של ישראל יעקב ולילה
אלתר ז"ל .התוכנות הן:
  ARIAתוכנה ,שרתים ועמדות לניהול התיק הרפואי
של החולה במטרה לעקוב אחר הטיפול בקרינה
והשפעותיו.
  IGRTחומרה ותוכנה למאיץ הקווי המסייע
בקביעת המיקום האופטימאלי של החולה לפני
מתן הקרינתי.
 D4סימולאטור  שרת ותוכנות המנטרלות את
התנודתיות של האיברים על מנת למקסם את רמת
הדיוק של הקרינה.
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שדרוג פרוטוקול המעקב
אחר ילדים חולי לוקמיה
השאיפה כיום בעולם ובישראל היא להגיע להחלמה של
כלל הילדים ,תוך שמירה על איכות חיים מרבית ונטולת
מגבלות של הילד המבריא .המטרה היא "לתפור" לכל
ילד את הטיפול המתאים לו ביותר עפ"י סוג הלוקמיה
הייחודית לו ודרגת הסיכון ,וכך להימנע משימוש בטיפולי
כימותרפיה וקרינה אגרסיביים בסוגי סרטן בעלי סיכון
נמוך ,ולהגביר את הטיפול והסיכוי להחלמה בבעלי הסיכון
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הגבוה .בסיוע האגודה למלחמה בסרטן הוחל בהפעלה
ובביסוס של שיטות מעבדה חדשות לאיתורם ),(MRD
שימוש בטכנולוגיות חדשות לאבחון שרידים מינימליים
של המחלה והתאפשר שילוב הקבוצה הישראלית
בקבוצה בינלאומית למעקב וטיפול בלוקמיה בילדים,
והנושא הוכנס לסל הבריאות .כך ניתן להעניק טיפול
מיטבי לילדים החולים עם מירב סיכויי הריפוי ומינימום
נזק ארוך טווח ,מה שיבטיח שמירה על איכות חייהם
גם בעתיד.
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מתנדבים ואירועים
צילום :נורית יהלומי

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 ,כגון כנסים ,ימי עיון,
הרצאות ,מפגשי תמיכה ,וכן הופעות ואירועים שונים
שהכנסותיהם קודש למלחמה בסרטן .חלק מאירועים
אלו הפכו למסורת ברבות השנים.

מבחר אירועים מרכזיים שנערכו השנה
כפר סבא
בינואר התקיים מופע מיוחד וחגיגי שכל הכנסותיו היו
קודש לפעילותה הברוכה של האגודה למלחמה בסרטן.
"משושנת תימן ועד טנגו כפר סבא" היה שמו הפיוטי
של המופע והוא הציג באומר ,בשיר ובמחול את תולדות
הישוב העברי בכלל ואת ההתיישבות של בני העדה
התימנית בארץ בפרט .המופע נכתב ,הופק והונחה
על ידי הפזמונאי ,מחזאי ,מתרגם וחוקר ספרות וזמר,
חתן "פרס היובל" של אקו"ם ,דן אלמגור .האומנים
שהשתתפו באירוע היוו נבחרת מהשורה הראשונה
של זמרים ורקדנים בני העדה ,ביניהם :הגב' גילה
בשארי ,הגב' לאה אברהם ,מר גיא שגיא ומר יוני
שקד גולן .על הניהול המוסיקלי הופקדה הגב' גבי
ארגוב כלתו של הפזמונאי סשה ארגוב .בפתיחת
האירוע המרשים ,אליו נמכרו כ 800כרטיסים ,ברכו
ראש העיר כפר סבא ,מר יהודה בן חמו והגב' רבקה
בליסטרא ,מנהלת הסניפים .המופע לווה בהקרנת
מצגת ובה צילומים ססגוניים והקהל הוזמן להצטרף
בשירה ובזמר לאמנים.

סניף ירושלים
כאמור ,בחודשים הקרובים עומד להיחנך מבנה חדש
לסניף אשר ישמש גם כמרכז פעילות תמיכה ורווחה
לחולי הסרטן ובני משפחותיהם מאזור ירושלים .במהלך
השנה ערכו מתנדבי הסניף ,בראשות יו"ר הסניף ,עו"ד
אתיה שמחה הפועלת ללא לאות לקיים שלל פעילויות
לחולי סרטן ובני משפחותיהם ,כגון הצגת "מחילה"

של תיאטרון "דרור" לציבור חולים ומתנדבים דוברי
רוסית ,הצגת "הקוסם מארץ עוץ" לילדים חולים ובני
משפחותיהם ,ואירוע הפנינג קיץ לילדים חולים ,אחיהם
ואחיותיהם ,בשיתוף "בזק" ,שבסופו הועלתה ההצגה
"האיש המאושר" .לצידה של היו"ר מסייעות במרץ רכזת
הסניף הותיקה הגב' פנינה צור והגב' איה כהן.
בפברואר השנה התקיים נשף פורים המסורתי של
סניף ירושלים ,ששמעו יצא למרחוק .הנשף "בשחור
לבן" ,שנוהל ע"י יו"ר הסניף עו"ד אתיה שמחה
התקיים במוזיאון המקרא והשתתפו בו  350איש
מחופשים כמיטב המסורת .הנשף נערך בהשתתפות
מנכ"ל האגודה הגב' מירי זיו ,מנהלת הסניפים הגב'
רבקה בליסטרא ,החשב מר משה בר חיים ובני
זוגם ,רופאים מכל בתי החולים בירושלים ,צמרת
עורכי הדין ואנשי חברה ידועים .האולם הצבעוני עוצב
כמדי שנה על ידי המעצבת הגב' ניצה נווה ובסיוע
חברות ועדת האירועים של הסניף שעמלו שעות רבות
להלביש ולעצב למעלה מ 20בובות לבושות בשחור
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לבן ועשרות מסכות מרהיבות שהוכנו על ידי מתנדבת
הסניף הגב' אונה נשיא .הבובות פוזרו ברחבי המוזיאון
וקיבלו את פניהם של האורחים .בכניסה קידם את פני
הבאים נגן סקסופון בנעימות ג'אז מוכרות .המוסיקה
והתאורה של הנשף נתרמו על ידי ורטיגו ,את הנחיית
האירוע וההגרלה המסורתית ניהל בחן ובהומור המנחה
המיתולוגי של נשפי פורים והשדרן הוותיק מר מנחם
פרי .אחד האורחים זכה בזוג כרטיסי טיסה וחבילת נופש
זוגי באנטליה תרומת "השטיח המעופף" וכל הכנסות
האירוע המרשים הוקדשו לילדים חולים.

סניף חיפה
יריד מכירת חפצי אומנות
המרכז לתמיכה ולרווחה לחולי סרטן ובני משפחותיהם
ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט בבית אולגה ואהרון
רוזנפלד ,סניף חיפה של האגודה למלחמה בסרטן ערך
לקראת חג הפסח יריד מכירת חפצי אמנות .מאות
פריטים ,ביניהם ציורים ,פסלים ,עתיקות ,חפצי נוי,
פריטי אמנות דרום אמריקאית ועוד שנתרמו על ידי
אספני אמנות ,אמנים ,גלריות והקהל הרחב ,נמכרו
ביריד .את ההזמנה היפה לאירוע עיצבה בהתנדבות
הציירת הגב' רוני בקשי שתרמה בנוסף שניים
מציוריה .הדפסת ההזמנה התקבלה בתרומה מדפוס
"יוזמה" .בין התרומות המרגשות שהתקבלו היתה
תרומה של כלי זכוכית לזכרה של הגב' הילדה שולב
ז"ל ,אמנית כלי זכוכית שנפטרה מסרטן .תכולת גלריה
שלמה של חפצי אמנות דרום אמריקאים התקבלה
בתרומה מהגב' דליה סורוקה בעלת גלריה מזיכרון
יעקב .תרומה נוספת נתקבלה מגלריית "רוח כדים"
מירושלים שהינה בבעלות אמני קרמיקה מכל הארץ
שתרמו כל אחד מפרי אמנותו .עוד רבים וטובים תרמו
חפצים שונים בנדיבות רבה .האירוע המיוחד והמורכב
התבצע הודות למאמציהם ומסירותם של יו"ר הסניף
עו"ד מאיר הפלר ,רכזת הסניף הגב' יפה קורן ,עובדי
ומתנדבי הסניף .יבואו כולם על הברכה!
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סניף הוד השרון
בשנה החולפת חנך הסניף מבנה חדש בהוד השרון
ופעילותו הענפה ,בראשותה של היו"ר הנמרצת ,הגב'
אריאלה צדיק ,ראויה לכל ההערכה .בחודשים האחרונים
נפתחה קבוצת תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם,
קוסמטיקאית מעניקה שירותי יופי וטיפוח לחולות ומחלימות,
נערכים חוגים ומתוכננות פעילויות נוספות.
אירוע ההתרמה השנתי של הסניף התקיים באמצע
יולי במתחם הספורטן המקומי שמארח אותנו בצל
קורתו כבר מספר שנים .המופע שהופק במיוחד ,שילב
שנייםשלושה מופעים שונים של הזמרות חני לבנה
וגילה חסיד המבוססים על שורשיהן מהבלקן .גילה,
שאמה נפטרה ממחלת הסרטן ,היתה שותפה גם בעבר
לערבי ההתרמה של סניף הוד השרון .במופע זה ,שילבה
גילה קטעים ביוונית ובלאדינו ,ואילו חני הוסיפה קטעים
ברומנית ,שנסונים צרפתיים ,צועניים ועוד .לצידן ,ליוו
את המופע לזר בואנו ,נגן הבוזוקי האגדי ,הכנר ליאוניד
רוטשטיין ,המתופף אורי נווה ,והפסנתר של גילה
עצמה .באירוע נכחו ראש העיר ,מר חי אדיב שברך
על העשייה החשובה וציין את שיתוף הפעולה והסיוע
של כל הגורמים לקידום מטרות האגודה .בשם האגודה
ברכה הגב' רבקה בליסטרא מנהלת הסניפים.
השנה הצליחה הגב' אוסנת סטוצ'ר האחראית על
ארגוני המתנדבים בעיר לשכנע את וועדי ההורים של
בתי הספר לרכוש כרטיסים במכירה מוזלת כמתנה
למורים לסוף שנת הלימודים ,והרעיון נחל הצלחה רבה
ואף יאומץ גם לאירועים בעתיד.
בנוסף לתוכנית האומנותית התכבד הקהל בכיבוד קל
שעוצב בהתנדבות על ידי הקייטרינג של פיני .למרות
שמדובר באירוע התרמה ,נוהג סניף הוד השרון להזמין
את החולים והמחלימים אותם הוא מלווה במהלך השנה
לאירוע זה ללא תמורה .ההדים החמים והמרגשים
שהגיעו מהם לאחר האירוע והבעת ההתרגשות
שהדהדה בקולם נותנים חיזוקים להמשיך במסורת זו
גם בשנים הבאות.
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סניף רמת השרון
מר נחיק נבות ,בעלה של יו"ר הסניף הנמרצת הגב'
חוקה נבות ,משנה לראש המוסד לשעבר וחבר המועצה
לשלום וביטחון ,מעביר הרצאות מרתקות ,אך את
התשלום שהוא אמור לקבל עבור הרצאותיו הוא תורם
לאגודה .לאחרונה הוזמן נחיק לתת הרצאה באירוע
מיוחד שהתקיים בצומת דרורים .וגם הפעם ,כהרגלו,
תרם את הכנסות ההרצאה לאגודה .יישר כוח!
בעיצומו של חודש יולי התקיים ערב התרמה בסניף .לרגל
יום הולדתו ה 150של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל
שחל השנה הציגה הזמרת והשחקנית עדי עציוןזק
את המופע "סודה של ג'ולי הרצל" .המופע התמקד
ברעייתו של חוזה המדינה ,ג'ולי ,שמעטים יודעים על
קיומה .יו"ר הסניף גב' חוקה נבות וצוות הסניף המסור
עמלו רבות במכירת הכרטיסים ,הצופים חוו חוויה מרתקת
והתגובות המפרגנות לא אחרו לבוא.

סניף תל אביב
כמיטב המסורת ,גם השנה התקיים בראשית ספטמבר
נשף ההתרמה המרכזי של הסניף ששמעו יצא למרחוק.
רכזת הסניף ,הגב' מלכה צור ,כשלצידה מזכירת הסניף
הותיקה הגב' שוש שוורץ ,בסיועו הבלתי נלאה של
מתנדב הסניף המסור מר אלי הרץ ,השקיעו מאמצים
רבים בהפקת האירוע ובמכירת הכרטיסים .באדיבותו של
מר יוסי מימן התקיים האירוע בבית "מרחב" בהרצליה
פיתוח במעמד פרופ' אהרן צ'חנובר נשיא הכבוד של
האגודה .במהלך האירוע הנעים לנוכחים בשירתו הזמר
שלום חנוך בליווי משה לוי ,שהופיעו בהתנדבות.
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ידידי האגודה בחו¢ל
ידידי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי העולם ממשיכים
בתמיכתם המסורה באגודה למלחמה בסרטן בישראל
ובקידום המאבק המתמיד והבלתי נלאה במחלת הסרטן.
ידידי האגודה מסייעים במסירות ובהתמדה לאגודה
למלחמה בסרטן בקידום המחקר כמו גם בטיפול ,שיקום
ובתמיכה בחולים ולשיפור איכות חייהם .אנו זקוקים
לתמיכה חשובה וחיונית זו עלמנת שנוכל להמשיך
בפעילותנו במאבק במחלת הסרטן.
מחלת הסרטן חוצה גבולות טריטוריאליים ואינה מבחינה
בין לאום ,גזע או דת .לפיכך ,קידום המאבק במחלת
הסרטן ,תמיכה במימון מחקרים ובפיתוח טכנולוגי
והישגים יוצאי הדופן המושגים באמצעות התרומות
מחו"ל ראויים לכל הערכה והוקרה.

הולנד
אגודת הידידים בהולנד ,בראשותו של מר בוב דרייק,
ממשיכה בתמיכתה המסורה בפעילות האגודה .השנה
סייעה אגודת הידידים בהולנד במימון מחקר בנושא:
"קטמין פומי כטיפול נלווה לחולים הסובלים מכאב
קשה ממקור סרטני ומטופלים באופיואידים" .המחקר
נערך על ידי ד"ר סילביו בריל מהמרכז הרפואי ע"ש
סוראסקי ,בשיתוף פעולה עם ד"ר ליונג ליאם מבי"ח
סנט אנטוניוס בהולנד.
בנוסף ,אגודת הידידים בהולנד ממשיכה את סיועה זו
השנה השנייה במימון המחקר בנושא" :השתתפות
מערכת היוביקוויטיןפרוטאזום בפירוק חלבונים
מהמיטוכונדריה" .המחקר נערך על ידי ד"ר מיכאל
גליקמן מהטכניון בחיפה ,בשיתוף פעולה עם החוקרת
ההולנדית ,ד"ר וויב אווה ממכון הסרטן בהולנד.
כמו כן ,אגודת הידידים בהולנד סייעה השנה במימון
פרויקט "נופש המשפחות" המסורתי הנערך מדי שנה,
ומימנה את עלות הנופש ל 14ילדים חולי סרטן ובני
משפחותיהם.

שוויץ
אגודת הידידים בשוויץ ,בראשותו של ד"ר רונלד פריד,
ממשיכה בתמיכתה המסורה באגודה למלחמה בסרטן.
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השנה סייעה אגודת הידידים בשוויץ במימון שני מחקרים.
מחקר בנושא" :יכולת תאי לויקמיה לימפטית כרונית,
שעברו טרנסדוקציה על ידי אמפליקון של וירוס הרפס
סימפלקס המקודד ל 1BBL 4ו CD40ליצור תגובה
אימונית אנטי טומורלית" .מחקר זה נערך על ידי ד"ר
תמר תדמור ,מהמרכז הרפואי בני ציון .מחקר נוסף
שאגודת הידידים בשוויץ סייעה במימונו הינו מחקר
שנערך על ידי ד"ר פרברי רותי מאוניברסיטת בןגוריון
בנושא "צ'פרון  Eשל הטובולין )  :(TBCEשחקן חדש
ביצירת סרטן ובהיענות לטיפול תרופתי".

גרמניה
ברלין
אגודת הידידים המשותפת ישראלגרמניה ממשיכה
בפעילותה למען ילדים חולי סרטן .בדצמבר  2009נבחרה
לכהן כיו"ר אגודת הידידים הגב' פרידה שפרינגר,
אלמנתו של אקסל שפרינגר ז"ל.
בזכות סיועה של גב' שפרינגר יוסדה אגודת הידידים
המשותפת לישראל וגרמניה לפני כ 20שנה ,ובשנת
 1987מימשה את רצון בעלה המנוח לסייע לאגודה
ברכישת מאיץ קווי חדיש למרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,מכשיר שכ 50%מחולי הסרטן נזקקים לו
במהלך הטיפול במחלתם .המכשיר נחנך בזמנו בטקס
חגיגי ונקרא על שמו של אקסל ז"ל.
מינכן
אירוע ההתרמה השנתי של אגודת הידידים במינכן
בראשותה של גב' אניטה קמינסקי המסורה ,נערך
בנובמבר  2009במסעדת הגן האנגלי )Seehaus im
 (Englishcen Gartenהממוקמת בגן האנגלי המפורסם
במינכן .הודות לנדיבותו של מר רולנד קאפלר ,בעל
המסעדה ,האירוע השנתי נערך במקום כבר מזה שנים
רבות .האירוע כלל ארוחת ערב בת שלוש מנות וקינוח
ייחודי של עוגות בית שהוכנו על ידי הגב' ג'ויה גיטבוד.
האורחים נהנו מההופעה של המלחין והקומיקאי
הפופולארי מר ווילי אסטור ,וכן מהרצאתו של
פרופ' שפר משה ,רופא בית במכון האונקולוגי בקריה
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הרפואית רמב"ם )חיפה( .הערב המוצלח הסתיים
במכירה פומבית מיוחדת של כרטיסי טיסה לספרד
ושרות לימוזינה לשדה התעופה .כל הכנסות האירוע
קודש לפרויקט פרוטוקול ילדים חולי לויקמיה.

חברות אגודת הידידים בפרנקפורט באירוע השנתי :גב' נינה בלודינגר,
גב' בריג'יט סוגילמן ,גב' מרינה ברמן ,גב' פטרה קפהסידר ,גב' אניה הדה,
גב' יוטה יוסיפויצי ,גב' אווה צנדברג ,גב' סימונה הופמן.

המסעדה בבית האופרה הישן בה
התקיים האירוע השנתי של אגודת
הידידים בפרנקפורט

משמאל לימין :גב' הלגה וון פרנצזי ,גב' נירה שניידר ,גב' אניטה קמינסקי,
גב' אליק אוחנה ,גב' ליילי גיטבוד ,גב' אולי הויס וגב' קריסטה וולקה.

פרנקפורט
האירוע השנתי של אגודת הידידים בפרנקפורט ,בראשותה
של גב' פטרה קפהסידר המסורה נערך בחודש יוני.
השנה נערך האירוע במקום מיוחד במסעדה יוקרתית
המשקיפה על פרנקפורט וממוקמת באחד הבניינים
היפים ביותר בפרנקפורט  בית האופרה הישן .הערב כלל
הופעה של להקת הכליזמרים של מר רומן קופרשמידט
שהרקידה את המשתתפים ,ובנוסף הופיעה להקת מחול
קובנית "סונוק דה לאס טונס" .באירוע נערכה הגרלת
פרסים יקרי ערך :ליטוגרפיות חתומות של מיטב אמני
ישראל ,שעון יוקרתי שנתרם על ידי "תכשיטי דניס",
שרשרת פנינים עם אבזם יהלום שנתרם ע"י החברה
"טראוב ובניו" ,טבעת עם יהלומים שנתרמה על ידי
"תכשיטי גלבר" וסופשבוע בבודפשט.
פטרוני האירוע היו מר יורם בן זאב שגריר ישראל
בגרמניה ,וד"ר פטרה רות ,ראש העיר )(Lord Mayor
של פרנקפורט .כמו כן ,כיבדו בנוכחותם את האירוע
גב' יוטה אבלין ,ראש עיר פרנקפורט ) (Mayorוגזבר העיר
לשעבר ד"ר ארנסט גרהרד .הערב נחתם בנאום מרגש
של יו"ר אגודת הידידים בפרנקפורט גב' פטרה קפהסידר
אשר ציינה את פעילותן המסורה של חברות הוועד,
והודתה לכל האורחים על תמיכתם המתמשכת .כמו כן,
ציינה במיוחד את תרומתו האדיבה של מר ליאור ארליך

להקת הכלייזמרים באירוע השנתי בפרנקפורט

אשר לרגל יום הולדתו ביקש מחבריו להקדיש את כל
מתנותיהם כתרומה לילדים חולי סרטן .בנוסף ,סיפרה
בנאומה על פעילות האגודה למען ילדים חולי סרטן .כל
הכנסות האירוע קודש לפרויקט של האגודה למלחמה
בסרטן "ניצוץ של תקווה".
במאי  ,2010במהלך ביקור פרטי שערכה בארץ
גב' פטרה קפהסידר ,נפגשה עם גב' מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,וערכה סיור במשרדי האגודה במחיצתה.

האגודה למלחמה בסרטן מרכינה ראש על אובדן
המתנדבת הותיקה מאגודת הידידים בפרנקפורט
גב' רוזל ארנסברג ,המתנדבת המבוגרת ביותר של
האגודה למלחמה בסרטן ,אשר הלכה לעולמה ב1
ביוני  ,2010בגיל  .102גב' ארנסברג תמכה בפעילות
האגודה בנמרצות ובמסירות עד יומה האחרון.

π±

שגריר ישראל בלונדון מר רון פרושאור

האירוע השנתי בלונדון

אנגליה
בינואר ערכה אגודת הידידים בלונדון ,בראשות גב' ורד
אהרון הנמרצת ,אירוע התרמה שנתי .האירוע החגיגי
התקיים במלון המפואר "פארק ליין" בכיכר פיקדילי בלונדון
ובו השתתפו  400מנכבדי הקהילה היהודית בלונדון.
אורח הכבוד היה שגריר ישראל בלונדון מר רון פרושאור
שהביע את תמיכתו באגודה בנאום שנשא .כמו כן,
כיבדה בנוכחותה את האירוע הזמרת ריטה.
הערב כלל ארוחת ערב ותצוגת אופנה מרהיבה בניצוחה
של מעצבת האופנה הנודעת גב' פנינה טורנה ,שהציגה
את קולקציית בגדי הערב שלה .בתצוגה השתתפו 12
דוגמניות מבית "עלית מודל" ומלכת היופי של ישראל
לשנת  2009גב' עדי רודניצקי .כמו כן ,הוצגה קולקציית
תכשיטים של מר לב לבייב מחנות התכשיטים בבונד
סטריט ,שגם תרם שעון זהב לבן ויהלומים יוקרתי
למכירה הפומבית שנערכה באירוע .פריטים נוספים
שנמכרו בהצלחה רבה במכירה הפומבית היו :שמלת
ערב בעיצובה של גב' פנינה טורנה ,הגדה מפוארת
של פסח מבית מלכיאור כתובה ,מצויירת ומעוטרת
בעבודת יד של אמן היודאיקה מר יצחק חזין ,בשילוב
כריכת עור אשר נכרכה על ידי האמן מר יעקב מלכיאור,
חנוכייה מכסף טהור של חברת הצורפים ,חמסה ומזוזה
בציפוי זהב בעיצובה של גב' מיכל נגרין ,חבילת נופש
בבודפשט במלון הילטון ,חבילות נופש בישראל במלונות:
קינג דיוויד ,מצפה הימים ,ישרוטל ים המלח ,מלון
ממילא ירושלים ,דיוויד אינטרקונטיננטל ,כמו גם
סיור אורקולי במוזיאון דוד ,ארוחות זוגיות במסעדות
לה גוטה וקבלייר ,ועוד ועוד.

≤π

ד"ר עידו וולף

במהלך הערב הרצה ד"ר עידו וולף מהמרכז הרפואי
שיבא בתל השומר ,על מחקרו בנושא הקשר בין מבנה
ותפקיד קלוטו כמעכב סרטן השד תחת הכותרת:
"קלוטו :מהמיתולוגיה היוונית לטיפול בסרטן בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן"
כל ההכנסות מהערב היו קודש לפרויקטים "ניצוץ של
תקווה"" ,נופש המשפחות" וקידום חקר הסרטן .כמו
כן ,המשיכה אגודת הידידים בלונדון השנה בסיועה
במימון מענק המחקר של פרופ' חיים אזהרי מהטכניון
בנושא" :ממוגרפיה אולטראסונית ממוחשבת מתוגברת
על ידי חומר ניגוד".

קנדה
מר דורון עופר ,יו"ר אגודת הידידים בקנדה ,ממשיך
בתמיכתו באגודה למלחמה בסרטן ובקידום המאבק
במחלת הסרטן.

ארה¢ב
ריצ'רד קארפ הוא הנשיא החדש של הועד המנהל
של ידידי האגודה למלחמה בסרטן בארה"ב ,כאשר
סגני נשיא הם :דינה פרימן ,ג'ין הופמן והרווי ל.
פופל .דיאן מקלר מכהנת כגזברית וסליה ג'קובס
משמשת כמזכירה .הועד המנהל צירף ארבע חברי
ועד חדשים :ד"ר ריצ'רד בוקסר וג'רמי שניידר,
ד"ר מרגרט מ .להמנה ,וד"ר שחר פלס ,כחלק
מהוועדה המדעית האזורית.
ד"ר בוקסר משמש כרופא בכיר של טלדוק שרותים
רפואיים ,זכה בפרס לאומי לחקר הסרטן וקיבל את אות
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הצטיינות הנשיא מהאיגוד האורולוגי האמריקני עבור הישגיו
באורולוגיה .מר שניידר משמש כסגן נשיא בדויטשה בנק
אלקס בראון ,ועוסק בתחום הפיננסים והני"ע מעל ל14
שנה .ד"ר להמנה ,מומחית ברפואה גרעינית והדמייה
גקרדיולוגיה גרעינית ,פרסמה מאמרים רבים בנושא.
ד"ר פלס ,יליד ישראל ,המטואונקולוג במרכז הרפואי לחקר
הסרטן בפאלם ביץ' ,ומשמש גם כחבר מייעץ במחלקה
הרפואית במרכז הרפואי של אוניברסיטת דיוק.
מאות אורחים נכחו באירוע הבראנץ' השנתי של
אגודת הידידים בארה"ב שנערך בדצמבר במלון "ארבע
העונות" בפאלם ביץ' פלורידה .ידידי האגודה בארה"ב
העניקו פרס עבור הישגים מדעיים על שם עמנואל ג'.
רוזנבלט לשני רופאים מהמרכז הרפואי לחקר הסרטן
בפאלם ביץ' ,ד"ר ניל א .רוטשילד וד"ר רוברט ג'.
ג'ייקובסון להוקרת מחויבותם היוצאת מן הכלל
לחולים ולקידום חקר הגורמים לסרטן ,בישראל .הדובר
האורח ,ג'ון ל .קליבלנד ,פרופסור ויו"ר של המחלקה
לביולוגית הסרטן במרכז לחקר הסרטן סקריפס )(Scripps
פלורידה ,הרצה על" :המשימה סרטן :דרכים חדשות
למניעה וריפוי" .הגב' ג'יין האוסמן קארפ שימשה
כיו"ר האירוע; הגב' לינדה ר .קמינוב שימשה כיו"ר
כבוד ,מר פיטר בראון ,הגב' ג'ודי מסינג והגב' ג'אן
ווילינגר שימשו כסגני יו"ר.

משמאל לימין :ד"ר רוברט ג' .ג'ייקובסון ,ג'יין וריצ'רד קארפ ,ד"ר ניל א .רוטשילד.

בינואר  2010התקיים סימפוזיון בנושא חקר הסרטן
בפלורידה ,בהשתתפותו של פרופ' יוסי ירדן ,יו"ר ועדת
המחקר באגודה למלחמה בסרטן ,גב' מירי זיו מנכ"ל
האגודה ,חוקרים מהמרכז לחקר הסרטן סקריפס )(Scripps
וחוקרים ישראלים מטעם האגודה למלחמה בסרטן:
פרופ' בת שבע כרם מהאוניברסיטה העברית ,פרופ'
שי יזרעאלי מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר,

ד"ר רונית סצ'יפאינרו מאוניברסיטת תלאביב,
וד"ר דורון גינצברג מאוניברסיטת בראילן.
כמו כן ,באירוע חלקו המשתתפים מידע לגבי פריצות
דרך בתחום ודנו בדרכים לקדם שיתופי פעולה מדעיים,
לרבות פיתוח תרופות חדשות למניעת הסרטן .באירוע
נכחו  150מדענים ,רופאים ,תורמים וכן חברי אגודת
הידידים בארה"ב .חברי המשלחת נפגשו עם אגודת
הידידים בפלורידה והשתתפו במספר אירועים חגיגיים
שארגנה אגודת הידידים לכבודם.

מפגש חוקרים בפלורידה ,משמאל לימין :פרופ' יאן לילו ,ד"ר דורון
גינצברג ,פרופ' בת שבע כרם ,פרופ' דוני שטרוסברג ,גב' מירי זיו,
פרופ' יוסי ירדן ,פרופ' קנדל נטלס ,פרופ' ג'ון קליבלנד ,פרופ' שי יזרעאלי,
פרופ' מיכאל קונרייט ,ד"ר רונית סצ'יפאינרו

אירוע ההתרמה השנתי ,גאלת "קסם ים תיכוני" )לציון
ה"קסם" העולה מהמדענים המבריקים שמחקרם ופריצות
הדרך שלהם מובילים לגילוי ושיפור הטיפולים וסיכויי
ההחלמה ,כחלק מהמאמץ הגלובלי לרווחת האנושות(
נערך בפברואר בליווי ארוחת ערב מדהימה באולם הנשף
הים תיכוני במלון ברייקרס בפאלם ביץ'.
היו"ר הגב' לקסי אברסה הודתה ליו"ר כבוד עולמיות
הגב' הרמה דה ויימן מירו והגב' ז'קלין גולדמן ,יו"ר
כבוד הגב' רודה צ'ייס ,הגב' ננסי בראון ,והגב' ג'אן
ווילינגר ,יו"ר כבוד מר פיטר בראון ומר דיוויד צ'ייס,
ולתורמים הנדיבים על תמיכתם במענקי מחקר של
האגודה למלחמה בסרטן.
מר סטיבן דובנוב קיבל פרס מיוחד שהוענק כמחווה
לזכר המורשת הנכבדת של אמו המנוחה הגב' אניטה
דובנוב ז"ל .בכדור הבדולח נחרטה ההקדשה" :אשת
חזון מיוחדת במינה אשר ניצלה את כוחותיה לרווחת
האנושות" .דויטשה בנק אלקס בראון העניק את
החסות לאירוע.
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באפריל ערכו ידידי האגודה בארה"ב אירוע התרמה
מיוחד "גולף קלאסיק  ,"2010במועדון הגולף בניאן
בווסט פאלם ביץ' פלורידה .תשעים ושניים שחקני
גולף השתתפו באירוע "תן יד לקידום המחקר בנושא
הסרטן" בחסות ידידי האגודה בארה"ב .יושבי הראש
של האירוע היו מר רוי אפל ,הגב' דיאן מקלר ומר
הארווי ל .פופל .בין חברי ועדת הגולף נמנו מר רוג'ר
בנג'מין ,הגב' ננסי ברקלי ,מר פיטר בראון ,מר
דיוויד כהן ,מר קן דרוסקין ,מר לי גולדשטיין,
הגב' הלן הופמן ,גב' פראן קיטרדג' ,מר דיוויד
מרקין ,הגב' אניד רוגוב ,מר ג'רמי שניידר ,ומר
ג'רום ווינברגר .בין נותני החסות נמנו רכבי בראמן,
מלון ברייקרס ,דזקל בולטון ,קרנות גבלי ,שרותי ביטוח
ברוס גנדלמן ,סותבי'סנדל"ן בין לאומי ,ותכשיטי
דיוויד מוריס.

1תרמו לשלושה מענקי מחקר

π¥

תרומות ידידי האגודה בארה"ב לטובת קידום חקר
הסרטן בשנת  2010ניתנו על ידי קרן לואיס ומרסיה
שניידר ,1קרן עזיז ,משפחת פולישוק ,מר בארי
נאושטיין לזכר ארוין נאושטיין ז"ל ,ג'יין וריצרד קרפ,
מר דיויד בראון לזכרה של ביאטריס בראון ז"ל ,רודה
ודיויד צ'ייס ,הגב' לינדה ר .קמינוב לכבודו של מר
אלכס ווקסלמן ,הארווי ולי פופל לזכרם של פריצי
פופל ז"ל ומארי דיינולט ז"ל ,ריק וריטה וינשטיין
לזכרה של הגב' ביאטריס קפלן בראון ז"ל ,דיויד
ורודה צ'ייס לזכרה של הגב' מרלן אפטר קיטרייג'
ז"ל ,ננסי ופיטר בראון לזכרם של אריק ומלווין בראון
ז"ל ,ידידי האגודה בארה"ב לכבודן של יו"ר הגאלה:
גב' קובי רפפורט ,הגב' ננסי בראון ,הגב' ג'אן וילנגר
והגב' אליזבט תומפסון ,כמו כן תרמו ידידי האגודה
בארה"ב לכבודו של מר צ'רלס ברונפמן.
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הקש בדלת
טקס פתיחת ¢הקש בדלת≤∞∞π ¢
בבית הנשיא
נשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,פתח כמיטב המסורת
את מבצע "הקש בדלת" ה 49של האגודה למלחמה
בסרטן בטקס רב רושם בבית הנשיא בירושלים .הטקס
התקיים בהשתתפות יו"ר האגודה ,פרופ' אליעזר
רובינזון ,פרופ' ג'ראלד בטיסט מאוניברסיטת מקגיל
בקנדה ועשרות מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן .את
הטקס הנחתה הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה .מר דיוויד
פרנקלין ,מנכ"ל סוגת שנבחר ליו"ר מבצע 'הקש בדלת'
 2009/10ואיבד את בנו יונתן ז"ל למחלת הסרטן ,פתח
את המבצע בתרומה של מיליון שקלים  תרומת חב'

"סוגת" לזכר בנו ,יוני ,ונשא דברים מרגשים ביותר .לאחר
מכן ,ברך הנשיא פרס את הנוכחים" :מבצע הקש בדלת
יוצא לדרך ואני רואה לעצמי זכות להעניק לו את ברכת
הדרך .המלחמה בסרטן היא המלחמה למען החיים ,היא
מלחמתו הממושכת של האדם נגד המחלה הממארת,
שהחרדה מפניה כמוסה בלב כל אישה ואיש ...מסביב
לכל חולה  מעגל משפחתי שלם השרוי בדאגה ובצער,
וכל עולמו ושגרת יומו מתהפכים ומשתבשים .הודות
לאגודה למלחמה בסרטן יש תקווה ויש תוחלת .מעבר
לטיפול הרפואי המקצועי והמסור במרפאות ובבתי
החולים ,יש כתובת ייעודית ,אוהדת ,סועדת ,מעודדת,
מלווה ומחזקת .ישנם מתנדבים העושים מלאכת קודש.

πμ

יש פסיכולוגים ועובדים סוציאליים היודעים את נפש
החולה ...האגודה איננה נסמכת על תקציב ממשלתי
אלא ממומנת מתרומות בלבד ,מאותן נקישות קלות על
הדלת ,ומההיענות האזרחית הרחבה לשאלת הילדה או
הילד המצוידים בפנקס קבלות וניצבים בנימוס בפתח...
מיגורה המוחלט של המחלה עודנו רחוק ,אבל רצף
מתמשך של ניצחונות קטנים מניב תוצאות נפלאות
ומציל חיים .ברכתי הנאמנה נתונה לאגודה כולה ,ובמיוחד
לתלמידים שיפשטו על בתי ישראל ויקישו על כל דלת.
ברוכים יהיו כולם  ובהצלחה" .אחריו ניגן בסקסופון
מר שוקי פרימינגר ,מתנדב מסור של האגודה למלחמה
בסרטן שאיבד את אשתו יערה ז"ל למחלת הסרטן
ובאותו ערב בו נערך הטקס חל יום השנה לפטירתה.
תעודות הוקרה מיוחדות הוענקו במסגרת הטקס
לגב' נורית צין ,המתנדבת באגודה למלחמה בסרטן
כבר  38שנים ומנהלת בהתנדבות ובמסירות את
ה'טלמידע' של האגודה למלחמה בסרטן מזה  22שנה,
ולתרומתם הנכבדה של לילה ויעקב ישראל אלתר ז"ל,
שהוענקה לידי מר עמנואל בלאס .את תעודות
ההוקרה העניקו מר ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה
ופרופ' אריה דורסט ומר יואל פלדשו ,חברי הועד
המנהל של האגודה.

∂π
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מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת
מבצע ¢הקש בדלת≤∞∞π ¢
בתחילת אוקטובר נערכה כמדי שנה מסיבת עיתונאים
לרגל פתיחת מבצע "הקש בדלת" לשנת .2009/2010
במסיבה פורסמו נתונים עדכניים על התחלואה בישראל,
מגמות בהחלמה על פי סוגי סרטן ,דוח עולמי חדש על
עלויות הטיפול בסרטן בארץ ובעולם ועל התקדמות
התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד וכן
נחשף מחקר חדש על התמודדותם של המחלימים
מסרטן לאחר שסיימו את הטיפולים .מסע ההתרמה
השנתי של האגודה נערך השנה ב 19לאוקטובר.
במסיבה השתתפו פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה,
ד"ר מיכה ברחנא ,מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד
הבריאות ,פרופ' גד רנרט ,מנהל התוכנית הלאומית
לגילוי מוקדם של סרטן השד ויו"ר מבצע הקש בדלת
לשנת   2009/2010מר דיוויד פרנקלין ,יו"ר מועצת
המנהלים ומנכ"ל חב' סוגת .את המסיבה הנחתה
הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה .דיוויד פרנקלין ,שנענה
לעמוד בראש מבצע הקש בדלת  2009/10ריגש את
הנוכחים בדבריו.
ד"ר מיכה ברחנא ,מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד
הבריאות הציג מגמות חיוביות בהישרדות מסרטן
בישראל  שיעורי ההישרדות עולים וישראל מובילה
בשיעורי המחלימים ביחס לעולם 61.4% :מהגברים
היהודיים 67.3% ,מהנשים היהודיות 50.7% ,מהגברים
הערבים ו 64.9%מהנשים הערביות  שורדים לפחות
חמש שנים מיום אבחנת המחלה .שיעורי ההישרדות
ממחלות הסרטן במדינת ישראל הינם מהמובילים בעולם.
שיעורי המחלימים הגבוהים ביותר בסרטן השד )עדות
לשיפור בשיעורי האבחון המוקדם כתוצאה מהסריקה
הלאומית בממוגרפיה ,שיזמה האגודה ,שמשפר את
שיעורי ההישרדות( וסרטן הערמונית .שיעורי הישרדות
נמוכים  מסרטן הריאה )מחלה הניתנת למניעה אך
אין עבורה אמצעי יעיל לאבחון מוקדם( .פרופ' אליעזר
רובינזון ,יו"ר האגודה ,הציג מחקר ישראלי חדש על
המחלימים וצרכיהם ,שנערך בסיוע האגודה .מנתונים
ראשוניים של המחקר עולה כי רוב החולים דיווחו כי
הם "אינם אותו אדם שהיו לפני המחלה" וההתמודדות
האישית של החולה נמשכת גם לאחר שהוא נחשב
כ"בריא" על ידי המערכת הרפואית .פרופ' גד רנרט,
מנהל התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד
דיווח כי נמשכת העלייה בשיעור הנבדקות בממוגרפיה

∑π

לגילוי מוקדם של סרטן השד וכי ישראל עומדת בראש
הטבלה האירופאית בשיעורי ביצוע בדיקת ממוגרפיה.
הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,חשפה את נתוני הדוח
העולמי החדש לפיו בישראל בלבד עולה הטיפול בסרטן
 715מליון דולר בשנה ,להלן בהמשך:

∏π

דוח עולמי חדש מגלה∫  ±≤Æπמיליון מקרים חדשים
של סרטן בעולם ב≠ ≤∞∞πבלבד Æהטיפול בסרטן
עולה לעולם לפחות ∂∏≤ מיליארד דולרים מדי
שנה Æבישראל בלבד∫ כ≠ ∑±μמיליון דולר בשנה
דוח חדש שדווח במסיבת העיתונאים על ידי
הגב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,בדק את מצב מחלות
הסרטן בעולם והמחיר הכלכלי הנובע מהן .הדוח פורסם
על ידי חוקרים מבית הספר לבריאות הציבור והיחידה
לדיון כלכלי באוניברסיטאות הארווארד ופנסילבניה,
והרשות למחקר הסרטן של ארגון הבריאות העולמי
) .(IARCעל פי הנתונים ,עד שנת  2020יעלה מספר
מקרי הסרטן המאובחנים מדי שנה בעולם לכ16.8
מיליון .אם מגמה זו תימשך ,יעלו המספרים ל 27מיליון
עד  ,2030כאשר  17מיליון מתוכם ימותו מהמחלה מדי
שנה .המחיר הכלכלי העולמי כתוצאה ממחלות
הסרטן הוכפל ב 30השנים האחרונות .ההערכה
היא כי ההוצאות העולמיות הקשורות בסרטן הן
לפחות  286מיליארד דולר בשנה .הסכום אינו כולל
כ 19מיליארד דולר המושקעים בחקר הסרטן בעולם.
ככל שעולה תוחלת החיים ,עולה שיעור התחלואה
בסרטן .כמו כן ,גורמים רבים הקשורים באורח החיים
המערבי תורמים להתפתחות הסרטן בעולם )צריכת
טבק ,תזונה לקויה ,השמנה ,אי ביצוע פעילות גופנית,
צריכת אלכוהול ועוד( .העלייה בשיעורי העישון בעולם
היא הסיבה העיקרית והמשמעותית ביותר לעליה
בשיעורי הסרטן .עם זאת ,עולה גם מספר המחלימים
במקומות בהם יש שיפור בסגנון החיים  ירידה בעישון,
אימוץ אורח חיים בריא ,ביצוע בדיקות סריקה ושיפור
באמצעי הטיפול .ההוצאות הכספיות הגבוהות ביותר
מושקעות בסרטן הריאה ) 53מיליארד( ,סרטן המעי
הגס ) 33מיליארד( ,סרטן השד ) 28.5מיליארד( וסרטן
הערמונית ) 24מיליארד( .יש לציין כי בישראל משקיעה
האגודה מיליוני שקלים בשנה בחקר הסרטן ,סכום
שנכון ל ,2008הינו גבוה פי כמה מההשקעה של
משרד הבריאות במחקר הסרטן .מדהים לגלות כי
בעוד שאזרחיהן של הארצות המובילות כלכלית מהווים
כ 15%מאוכלוסיית העולם בלבד ,מדינות אלו אחראיות
ל 95%מהכספים המושקעים בסרטן .על פי ההערכות,
בשל העלייה בתוחלת החיים וצפי הגידול באוכלוסיה,
עד  2020יאובחנו בישראל מדי שנה כ 34,000מקרים
חדשים של סרטן  כלומר  עליה של כ 32%במקרי
הסרטן בישראל.

דין וחשבון ∞≤∞±

החוקרים מעריכים כי העלות של מחלות הסרטן
בישראל מגיעה לכ 715מיליון דולר)!( מדי שנה.
העלות בטיפול במקרים החדשים מגיעה ליותר
מ 90מיליון דולר בשנה.

מחקר חדש במימון האגודה שפורסם במסגרת
מסיבת העיתונאים לרגל מבצע ¢הקש בדלת¢
עקב אחר המחלימים וגילה קשיים רבים וחיים
בצל חרדה מתמדת Æהמסקנה ברורה∫ גם אחרי
סיום הטיפולים¨ רבים מהחולים לשעבר¨ כלומר
המחלימים¨ זקוקים להמשך תמיכה וליוויÆ
על פי הנתונים העדכניים ,מדי שנה מאובחנים בישראל
כ 27,000חולי סרטן חדשים .הנתונים מצביעים על כך
שחלקם הגדול ישרדו את המחלה .אך מה קורה לכל
אותם עשרות אלפי מחלימים ,רגע אחרי הטיפול האחרון
ושנים אחר כך? החברה חוזרת להתייחס אליהם כבריאים
ומצפים מהם להמשיך כרגיל .אך מתברר שהמצב רחוק
מכך .למחלימים ציפיות וצרכים משלהם .החוקרים
מהמרכז הרפואי רמב"ם ,פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה ,פרופ' אברהם קוטן מנהל המערך האונקולוגי
והגב' אלה מולר מנהלת הסיעוד בחטיבה האונקולוגית
וההמטולוגית ,בדקו במשך שנה את הצרכים של מחלימי
הסרטן בישראל ,לפחות שנה לאחר תום הטיפולים.
במחקר נבדק מדגם של  104מחלימים ממחלת
הסרטן 79% ,נשים ו 21%גברים .גיל המשתתפים
הממוצע היה  .60רוב המשתפים הם נשואים ),(77%
ל 90%מהם יש ילדים ,ו 76%מהם בעלי הכנסה של
עד  10,000שקלים בחודש .המשתתפים נשאלו על
מצבם ,על התמודדותם עם מחלתם ועל ציפיותיהם
לעתיד .מנתונים ראשוניים עלה כי  51%מבין המחלימים
מגדירים את מצבם הבריאותי טוב מצויין ,אך במקביל,
מעל מחצית מהמחלימים דיווחו על קשיים איתם הם
מתמודדים  כאשר כל הקשיים קושרו למחלת הסרטן
איתה התמודדו בעבר ,כגון :שינויים במראה ובהופעה,
קשיי פריון ,בעיות בריאות שונות כתוצאה מהטיפול
בסרטן .רוב הנשאלים סיפרו כי בעקבות המחלה הם
נוטלים חלק פעיל בשיחה על המחלה ומעודדים אנשים
לבצע בדיקות סריקה ולהיות מודעים לסימפטומים של
המחלה .רוב המחלימים הסכימו כי ההשלכות המעשיות
והרגשיות של ההתמודדות עם המחלה ,הן לעיתים
קשות יותר מאשר ההתמודדות הרפואית.
החוקרים השוו את נתוניהם עם נתוני מחלימים מארה"ב.

כך ,למשל ,כאשר נשאלו לגבי המשך הטיפולים והמעקב
ענו  88%כי לא דחו טיפולים בשל סיבה כלכלית )נתון דומה
לארה"ב( 91% ,ציינו כי הם מקפידים ללכת לכל הבדיקות
)לעומת  82%בארה"ב( .הישראלים מרוצים פחות )בכ
 (10%מתושבי ארצות הברית בנוגע לאספקת צרכיהם,
בנוגע לנושאים רגשיים ,תפקוד פיזי הנובע ממחלת הסרטן
או צרכים רפואיים .בכל הנוגע לשינויים שנעשו בעקבות
המחלה ,מתברר שיש תחומים בהם הישראלים שונים
מאוד מהאמריקאים .כך לדוגמה כ 66%מהמחלימים
בארה"ב דיווחו כי בעקבות המחלה הם שואבים מידע רב
מהאינטרנט ,זאת לעומת  31%בלבד מהישראלים47% .
מהאמריקאים שינו בעקבות המחלה את תזונתם ,לעומת
 36%מהישראלים 39% ,מהאמריקאים פנו לרוחניות ודת
לעומת  15%מהישראלים ו 30%מהאמריקאים פנו
להתנדבות לעומת  8%בלבד מהישראלים .חזרתה של
מחלת הסרטן מדאיגה מאוד כמחצית מהמחלימים
הישראלים 52% :מאוד מודאגים מחזרת המחלה )לעומת
 25%בלבד בארה"ב( .באשר לציפיות שזכו לניקוד הגבוה
ביותר בקרב המחלימים ,מדובר בשאיפה לחיות חופשיים
מכאב כבר היום ,כמו גם בסוף החיים ולחיות טוב ככל
שהמצב מאפשר.

דיווח נוסף במסיבת העיתונאים לרגל מבצע
"הקש בדלת" העניק פרופ' גד רנרט ,מנהל
התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן
השד ,אשר סיכם את התוכנית הלאומית לגילוי
סרטן השד בישראל לשנת  2009והציג תמונה
מעודדת :עליה בשיעור ביצוע בדיקות ממוגרפיה
ובאבחון מקרים של סרטן השד וישראל נמצאת
בראש הטבלה האירופית בשיעור ביצוע בדיקות
ממוגרפיה )הרחבה בפרק "הסברה והדרכה"
תחת "חודש המודעות לסרטן השד"(.

טקס סיכום מבצע ¢הקש בדלת¢
ושנת פעילות ≤∞∞π
בבוקר אביבי ושטוף שמש של חודש מרץ ,נקבצו ובאו
נציגי המתנדבים הפעילים מסניפי האגודה בכל רחבי
הארץ .אולם תיאטרון גבעתיים לבש חג ,הבמה קושטה
בזרי פרחים צבעוניים שהוכנו על ידי אפי וסנדי מ"מרכז
הפרח" ,מתנדבי סניף האגודה ברמת השרון .שולחן
הנשיאות עוטר בגביעי בתי הספר המצטיינים כשברקע
מתנגנים השירים "יחד" ו"שירו של שפשף" ומוקרנת

ππ

מצגת מרגשת שהוכנה על ידי הגב' תמי ניצן ממח'
הסברה והדרכה ,המתארת את פעילותם הענפה של
מתנדבי הסניפים .הטקס עמד בסימן פעילותם המבורכת
של מתנדבי הסניפים וכל הקטעים האמנותיים לאורך
הטקס בוצעו על ידי מתנדבים.
את הטקס פתחו יו"ר סניף חולון הגב' יונה אלון ובעלה
משה ,מתנדב בזכות עצמו ,מלווים בנגינתה הערבה על
גיטרה של מתנדבת "יד להחלמה" הגב' שולה להב.
יונה ומשה שרו את שירה של נעמי שמר ז"ל "אנשים
טובים באמצע הדרך" שנכתבו לו מילים חדשות על ידי יונה.
השיר ,שנקרא "מתנדבים טובים באמצע הדרך" ,הוקדש
לפעילותם הענפה והמגוונת של מתנדבי האגודה.
את הטקס פתחו בדברי ברכה ראש עיריית גבעתיים
מר ראובן בן שחר ,פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה ,והגב' רבקה בליסטרא ,מנהלת הסניפים,
שזהו הטקס הראשון בניהולה .רבקה העלתה את זכרם
של מתנדבי האגודה שהלכו לעולמם במהלך השנה
ולאחר סקירת מבצע "הקש בדלת"  2009עלו לבמה
 11נציגי בתי ספר מצטיינים מכל רחבי הארץ שקיבלו
גביעים על הצטיינותם במבצע.
את דבר בני הנוער הביא אור גז ממדור הנוער של
רשת המתנ"סים בקרית מוצקין .בי"ס נופרים מטבריה,
המעניק לנושא הנתינה חשיבות עליונה ,יזם השנה,
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בנוסף להירתמותו המסורה למבצע ,ערב תחרות
כישרונות מיוחד בסגנון "כוכב נולד" שכל הכנסותיו
הוקדשו לאגודה וזוכי הערב הופיעו לסירוגין באירוע.
פתחה רינת גבאי הזוכה במקום הראשון בשיר "כל
האהבות" וקצרה תשואות רמות .מר ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה ,נשא דברי ברכה בהם הדגיש את
פועלם המבורך של מתנדבי הסניפים ותרומתם הרבה
לקידום המאבק במחלות הסרטן .הוא הודה במילים
חמות ליו"ר המבצע מר דיוויד פרנקלין על כהונתו
כיו"ר המבצע .מר פרנקלין נשא דברים אף הוא וריגש
את קהל הנוכחים בדבריו הכנים ובמסירותו הרבה
למשימה.
גם השנה הושם דגש על שיתוף הפעולה בין האגודה
לגורמי חוץ ,כגון רשתות שיווק ,חב' "אל על" ,שירות
בתי הסוהר ובנק דיסקונט .הוקרן סרט מרגש שהופק
לקראת המיזם המשותף לאגודה למלחמה בסרטן ולחב'
אל על במסגרתו נמכרו חמסות מעשה ידי האמנית
מיכל נגרין וחולקו תעודות הוקרה לכל השותפים
בעשייה הפורייה.
גב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה בירכה בחום את המתנדבים
וסקרה את פעילות האגודה בשנה החולפת ולאחר מכן
דוד פרץ ,זוכה המקום השני בתחרות ביה"ס נופרים
שר את השיר "ואולי".

±∞±

חלוקת מלגות המחקר נוהלה על ידי ד"ר בלה קאופמן,
מנהלת היחידה לטיפול בסרטן השד במרכז הרפואי ע"ש
שיבא בתל השומר ,שהרחיבה מעט על כל מחקר וציינה
את החידושים והתקוות לעתיד הגלומים בכל אחד מהם.
לאחר החלוקה ,הודה בשם החוקרים ד"ר שלומאי אמיר,
שקיבל מלגת הצטיינות על מחקרו בנושא הפרעות במשק
המטבולי בתאי הכבד המקשרות בין נגיף הצהבת מסוג
 Bלבין סרטן הכבד.
את חלקו השני של האירוע פתחה הגב' שולה להב,
מתנדבת "יד להחלמה" בשיר "חיוכים" בליווי גיטרה .בשם
המתנדבים ברכה הגב' סולי טל ,יו"ר חדשה שהצטרפה
לאחרונה לסניף בית שמש .חבורת רקדנים מבית ספר
נופרים חתמו את חלקם בטקס במופע ריקוד מלהיב.
שלוש תעודות הצטיינות הוענקו למתנדבים מצטיינים:
שולמית ויעקב קליביצקי ,המתנדבים בסניף ראשון לציון
משנת 1987באיסוף קופות התרמה ובמבצע "הקש בדלת"
ולמרות גילם המתקדם לא חוסכים כל מאמץ בפעילותם
הקשה והמבורכת .מתנדבת מצטיינת נוספת היא הגב'
לאה עינב ,המתנדבת קרוב ל 30שנה בסניף רמת השרון
ומנהלת ביד רמה את מבצע "הקש בדלת" ברמת השרון,
בנוסף לפעילויות אחרות להן היא שותפה.
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אחרונה חביבה היתה הגב' מרים ללוש המתנדבת
המסורה והנמרצת בסניף כפר סבא כבר קרוב ל45
שנה .מרים היא האחראית על פעילות ההסברה הרחבה
בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים ,אחראית על פרויקט
"שקל לתלמיד" ועל רווחת וליווי חולי הסרטן בקהילה.
גם השנה הוענקה תעודה מיוחדת על מפעל חיים ,והפעם
לגב' רות סקר ,שהינה נשיאת כבוד של סניף חיפה,
הממשיכה לתמוך בפעילותו גם היום ,כבר קרוב ל50
שנה .לרות המופתעת הוכנה מצגת קצרה ומרגשת
המתארת את פעילותה הענפה לאורך השנים.
להתרגשות רבה בקהל גרמה שני זיסמן בת ה,14
המתנדבת בסניף נתניה ,אשר שיתפה את הנוכחים
בסיפור התמודדותה האישי של אמה במחלת הסרטן,
על תרומתו הגדולה של הסניף בהחלמתה ועל הליווי
והתמיכה לו זכתה ,שהניעו אותה להתנדב ולתרום.
לקראת סיום ,הזמרת ורדינה כהן הופיעה במיטב שירי
ארץ ישראל ,הלהיבה את הקהל שהצטרף אליה בשירה
ובמחיאות כפיים וריקודים.
מבצע "הקש בדלת" לשנת  20102011ייפתח

מבצע "הקש בדלת" לשנת  20102011ייפתח ב 11לאוקטובר .השנה תצוין שנת היובל למבצע
המסורתי המעניק לאגודה למלחמה בסרטן את הכוח להמשיך ולפעול בעד החולים ונגד המחלה,
ליזום ולממן עוד תוכניות ופרויקטים לטובת החולים ובני משפחותיהם ,לתמוך בחקר הסרטן ,לקדם
תוכניות קידום בריאות ומניעת סרטן ולהעלות את המודעות הציבורית למחלה ולדרכי מניעתה.
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יושבי ראש ßהקש בדלתß
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
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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

 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009

ישראל קיסר ,מזכ"ל ההסתדרות
דני גילרמן ,נשיא איגוד לשכות המסחר
ליאון רקנאטי ,מנהל חברות באי.די.בי
אהוד אולמרט ,שר הבריאות
שמחה דיניץ ז"ל ,יו"ר הסוכנות היהודית
אלי הורוביץ ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
בני גאון ז"ל ,מנכ"ל כור תעשיות
עמנואל גיל ,נשיא אלביט
דוד וינשל ,מנכ"ל חברת מגדל ,חברה
לביטוח
יאיר המבורגר ,מנכ"ל חברת ביטוח שילוח
הראל
יעקב פרי ,נשיא ומנכ"ל סלקום
גליה מאור ,מנכ"ל בנק לאומי
שלמה נחמה ,מנכ"ל חברת אריסון השקעות,
ויו"ר דירקטוריון בנק הפועלים
קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא
העולמי של חברת 'קומברס טכנולוגי'
לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון
ערוץ 10
שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
מוזי ורטהיים ,יו"ר חברת קוקה קולה
ישראל
ישראל מקוב ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
אביגדור קפלן ,מנכ"ל חב' כלל ביטוח
בני שטינמץ ,איש עסקים
חיים כצמן ,יו"ר חב' הנדל"ן המניב גזית
גלוב
דויד פרנקלין ,יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל
סוגת תעשיות בע"מ
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עזבונות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה ,ובדרך זו עוזרים
בהמשך פעולותיה למען חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
•
•
•
•
•
•
•

עזבון אנטורג דוד ז"ל
עזבון אפטיקר מרדכי ז"ל
עזבון ברטל לאה ז"ל
עזבון ברנשטיין רבקה ז"ל
עזבון גלנץ זיוה ז"ל
עזבון גלר צביה ז"ל
עזבון דובס פסיה פולה ז"ל

ירושלים
תל אביב
עין גב
ירושלים
רחובות

•
•
•
•

עזבון דנציגר יוספה ז"ל
עזבון וייסברוד הדסה ז"ל
עזבון לאופר מנשה ז"ל
עזבון לבני אבן ז"ל

רמת גן
ירושלים
ירושלים
ירושלים

קיבוץ רעים

• עזבון לדיסלב סיפוש ז"ל
• עזבון לוי רפאל ז"ל
• עזבון לונדון טייבל ז"ל
•
•
•
•
•
•
•
•

רחובות
חיפה
אשדוד
חיפה
נתניה
פתח תקווה

עזבון מורדו מרדכי )מיקו( ז"ל
עזבון מלניק שושנה ז"ל
עזבון סטייר נתן אדלר ז"ל
עזבון פישר אנה חיה ז"ל
עזבון צברגבאום אהרון ז"ל
עזבון צדוק דה ברוין אנט אדריאנה ז"ל קרית טבעון
רמת השרון
עזבון קרייסר לילי לאה ז"ל
עזבון שוורץ אלן אסתר ז"ל

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

±∞μ

רשימת חברי ועדות האגודה ∞≤∞±
ועד מנהל
* פרופ' א .צ'חנובר,
חתן פרס נובל
פרופ' א .רובינזון ,אונקולוג
מר ל .רקנאטי ,איש ציבור
פרופ' א .דורסט
פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' א .לויצקי
* מר צ .נטע
מר י .פלדשו
* פרופ' א .קוטן
*פרופ' ב .רגר
גב' ר .שטרית

נשיא כבוד
יו"ר
ס .יו"ר
כירורג
המטולוג
חוקר ,חתן פרס ישראל
איש ציבור
איש ציבור
אונקולוג מדענית
אונקולוג מדענית
יו"ר האגף לקשרי חו"ל

מועצה מייעצת
גב' ס .אבן
פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
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
גב' ע .סרוג'י
פרופ' א .עזיזי
*חברים חדשים

∂∞±

נשיאה מייסדת ,אשת ציבור
נשיא כבוד ,מדען וחתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,מנהל חברות
יו"ר הר"י לשעבר
איש עסקים
אונקולוג
כירורג
מדען
המטולוג
אונקולוג
אונקולוג
רדיולוג
רפואה גרעינית
כירורג
פנימאי
איש ציבור
המטולוג
אונקולוג
אשת ציבור
דרמטולוגית ,שיבא

פרופ' מ .ענבר
פרופ' י .סקורניק
מר י .פלדשו
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

אונקולוג ,מנהל מכון אונקולוגי,
סוראסקי ת"א
כירורג
איש ציבור
אונקולוגית
אונקולוג
אונקולוג
כירורג
מנכ"לית האגודה לשעבר
מדענית
מחנכת לבריאות
מדענית
מדענית
המטולוג
אפידמיולוג
חבר כנסת
מדען
מכון גרטנר ,מומחה ברישום
מערכות הבריאות
יועץ האגודה לאפידמיולוגיה
ובקרת סרטן ,אפידמיולוג
יועץ האגודה לגילוי מוקדם
סרטן העור ,דרמטולוג

חבר נאמנים
גב' ס .אבן
* 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' י .אינסלר

נשיאה מייסדת ,אשת ציבור
נשיא כבוד ,מדען וחתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג
ס  .יו"ר ,איש ציבור
איש ציבור
נשיא בית הדין הארצי לעבודה
יו"ר החברה למחלות שד
יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
יו"ר סניף דימונה
שופט בדימוס
גניקולוג

דין וחשבון ∞≤∞±

גב' י .אלון
גב' ג .אלמגור
ד"ר א .אמבון
גב' י .אפרון
גב' ש .אקרשטיין
פרופ' ש .אריעד
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
גב' ע .בר שלום
פרופ' ג .ברבש
פרופ' ה .ברנר
ד"ר י .ברלוביץ
מר מ .גאון
מר ע .גיל
פרופ' מ .גרין
פרופ' א .דורסט
מר ר .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
ד"ר י .זילברג
פרופ' א .זליגסון
פרופ' ס .חייצ'יק

יו"ר סניף חולון
יו"ר סניף ת"א לשעבר
מנהל המרכז הרפואי ע"ש זיו בצפת
מנכ"ל אוקיאנה
מנכ"ל אקרשטיין
אונקולוג ,סורוקה
מנהל בי"ח רמב"ם
עו"ד
יו"ר הר"י לשעבר
כירורג
יו"ר איגוד המטולוגיהאונקולוגית ילדים,
מנהלת מח' המטואונקולוגית ילדים ,רמב"ם
המטולוג
איש ציבור ,נשיא חב' UMI
מנהל חברות
איש ציבור
שחקנית
איש עסקים
חינוך רפואי ,טכניון
אשת ציבור
מנהל מרכז רפואי סוראסקי
אונקולוג
מנהל מרכז רפואי וולפסון
איש עסקים
איש עסקים ,מנכ"ל אלביט
ראש ביה"ס לבריאות הציבור ,אוני' חיפה
כירורג ,המרכז הרפואי ביקור חולים
איש ציבור ,יו"ר האגודה למען החייל
נשיא קבוצת דורי
שחקן
יו"ר דירקטוריון חב' טבע
כירורג ,מנהל מח' כירורגית,
אסף הרופא צריפין
מנהל מרכז רפואי שערי צדק
מנהל מרכז רפואי רבין  בילינסון
איש ציבור ,מנכ"ל חב' כלל ביטוח
מדען ,אוני' תל אביב
אונקולוג ,מנהל מכון אונקולוגי ,זיו צפת
מנהל מרכז רפואי כרמל ,חיפה
מנהל החט' להמטולוגיה והמכון לקרישת
דם ,שיבא תל השומר
אונקולוג

גב' נ .חילו
פרופ' ח .טבנקין
מר ד .טל
פרופ' י .יודפת
פרופ' א .ישראלי
פרופ' י .כהן
השופט מר א .כרמי
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 צ .נטע
מר י .נמרודי
פרופ' א .סולקס
פרופ' י .סקורניק
פרופ' ש .סלוין
מר ע .ספיר
גב' ר .סקר
ד"ר א .עזיזי
פרופ' מ .ענבר
מר ע .ערן

ח"כ לשעבר
מנהלת המח' לרפואת המשפחה,
מרכז רפואי העמק עפולה
חבר כנסת
רופא משפחה
מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר
אונקולוג
איש ציבור
איש עסקים ,נשיא אפריקה ישראל
מדענית ,אוני' תל אביב
איש ציבור ותעשיין
רפואה גרעינית
איש ציבור ,יו"ר דירקטוריון בנק דיסקונט
מדען ,כימיה ביולגית ,אוני' העברית ירושלים
כירורג
איש ציבור
מנכ"ל בנק לאומי
איש ציבור
מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה
פנימאי ,מנהל מח' פנימית,
סוראסקי ת"א
מנהל המרכז הרפואי הדסה הר הצופים
אשת ציבור
גניקואונקולוג ,מנהל מח' נשים,
מרכז רפואי ע"ש אדית וולפסון ,חולון
איש ציבור ,יו"ר חב' נטפים
אשת ציבור ,פועלים שוקי הון
אונקולוג ,סוראסקי ת"א ,יו"ר האיגוד
הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה
יו"ר קרן בוקסבאום  נטע
איש ציבור
אונקולוג ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז
רפואי רבין  בילינסון
כירורג ,מנהל מח' כירורגית ,סוראסקי ת"א
המטולוג ,מנהל המח' להשתלת
מוח עצם ,הדסה עין כרם ירושלים
איש ציבור
נשיאת כבוד סניף חיפה
דרמטולוגית ,שיבא תל השומר
אונקולוג ,מנהל מכון אונקולוגי,
סוראסקי ת"א
איש ציבור

∑∞±

ד"ר י .פטרבורג
פרופ' ב .פיורה
מר י .פלדשו
פרופ' ש .פנחס
ד"ר י .פרבשטיין
פרופ' ה .פרוינד
* מר ש .פרמינגר
מר י .פרי
פרופ' ת .פרץ
מר י .צ'חנובר
* פרופ' א .צ'חנובר
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 .רבין פילוסוף
* פרופ' ב .רגר
פרופ' י .רואו
גב' ת .רווה
פרופ' פ .רוזן
פרופ' מ .רווח
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ
ד"ר מ .רימון
פרופ' ג .רכבי
פרופ' ג .רנרט

איש ציבור
גינקואונקולוג ,מנהל יח' גינקואונקולוגיה,
סורוקה באר שבע
איש ציבור ,מנכ"ל מפעלי מלט
ישראליים בע"מ
מנהל בי"ח לשעבר
מנהל בי"ח פוריה טבריה
כירורג ,לשעבר מנהל מח' כירורגית,
הדסה הר הצופים
מנכ"ל גאון אחזקות
יו"ר דירקטוריון בנק המזרחי
אונקולוגית ,מנהלת המכון האונקולוגי
ע"ש שרת ,הדסה עין כרם ירושלים
איש ציבור ,יו"ר דירקטוריון חב' "אל על"
מדען ,חתן פרס נובל
יועץ אדהוק לכלכלה רפואית
אונקולוג ,מנהל מכון אונקולוגי,
רמב"ם חיפה
אונקולוג ,מנהל מכון אונקולוגי,
שיבא תל השומר
מנכ"ל האגודה לשעבר
מחנכת לבריאות
שחקנית
יו"ר דירקטוריון "כלל ביטוח"
כירורג ,סוראסקי תל אביב
מדענית
פנימאי ,מנהל מח' פנימית ,מאיר כפר סבא
אשת ציבור
מדענית
המטולוג ,מנהל המכון להמטולוגיה
והשתלת מוח עצם ,רמב"ם חיפה
עו"ד
גסטרואנטרולוג ,סוראסקי ת"א
מנהל בי"ח לשעבר
מדענית ,מכון ויצמן למדע
המטולוג ,מנהל מח' המטולוגית,
מרכז רפואי ע"ש אדית וולפסון ,חולון
כירורג ,מנהל המרכז לבריאות השד,
בית חולים "המשפחה הקדושה" נצרת
המטואונקולוגיה ילדים ,שיבא תל השומר
אפידמיולוג ,מנהל המח' לרפואת הקהילה
ואפדימיולוגיה ,מרכז רפואי כרמל חיפה

∏∞±

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' ש .שמר

הגב' א .שמחה
פרופ' מ .שני
ד"ר ש .שרף
פרופ' ע .שני

פנימאי ,מנהל מח' פנימית,
שיבא תל השומר
איש ציבור ,מנכ"ל סאייטקס אחזקות
מנהל המח' לרפואת המשפחה
בבאר שבע
יו"ר סניף חיפה לשעבר
אונקולוגית ,מנהלת המכון האונקולוגי
שירותי בריאות כללית ,מרפאת לין
ח"כ ,שר לשעבר
יו"ר האגף לקשרי חו"ל
אשת ציבור
מדען
מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר,
מנהל המרכז להערכה טכנולוגית
רפואית ,מכון גרטנר
עו"ד ,יו"ר סניף ירושלים
מכון גרטנר
מנהל המרכז הרפואי ברזילי אשקלון
אונקולוג

ועדה לגילוי מוקדם
חבר ועדה משנת

2007
פרופ' י .סקורניק יו"ר ,כירורגיה ,סוראסקי ת"א
תכנון מדיניות בריאות ,שירותי בריאות כללית 2010
ד"ר ר .בליצר
2003
אונקולוגיה ,ברזילי
ד"ר פ .ברק
רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית
ד"ר י .דרזנר
2006
אונקולוגיה ,רבקה זיו
פרופ' ג' .זידאן
2002
כירורגיה ,מרכז רפואי גליל עליון
ד"ר מ .חאג'
2009
כירורגיה ,מרכז רפואי 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 ,מרכז רפואיאסף הרופא
ד"ר ת .קרני
2006
כירורג ,בי"ח המשפחה הקדושה
ד"ר מ .רמון
2007
אורולוג ,בי"ח רוטשילד חיפה
פרופ' ע .נתיב
אפדימיולוג ,מרכז רפואי כרמל,
פרופ' ג .רנרט
יועץ האגודה בבקרת סרטן

דין וחשבון ∞≤∞±

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים
חבר ועדה משנת

יו"ר ,פנימית ,סוראסקי ת"א
המטולוגיה ,מרכז רפואי וולפסון
אונקולוגיה ,בי"ח מאיר
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ראש אגף סיעוד בקהילה ,שב"כ
רפואת משפחה ,שב"כ מחוז מרכז
עו"ס ,אוניברסיטת חיפה
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רבין
עו"ס ,משרד הבריאות
אונקולוגיה ,שיבא
אחות ,משרד הבריאות ,מינהל הסיעוד

 '06יו"ר
2010
2006
2002
2009
2006
2005
2010
2010
2006
2010
2002

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

ד"ר מ .ברחנא

יו"ר ,רישום סרטן ,משרד הבריאות

 '95יו"ר
2006/7

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

אונקולוגיה,סורוקה
אונקולוגיה ,הדסה
אונקולוגיה,סוראסקי ת"א
אוניברסיטת בר אילן

ועדה לרישום ומעקב

2008
2002
2003
2010
2006
2006
2006
2009
2007
2005
2009
2005

תת ועדת מחקר לנושאים
פסיכו≠אונקולוגים
2006

ועדה להדרכה מקצועית
2006
2006
2005
2010
2008
2010
2006

יו"ר ,אונקולוג ,רמב"ם
פרופ' א .קוטן
כירורגית ,הדסה
ד"ר ת .אלוייס
כירורג ,בי"ח מאיר
פרופ' מ .גוטמן
אונקולוגית ,בי"ח לגליל מערבי ,נהריה
ד"ר ה .גולדברג
אונקולוגית ,מכבי שירותי בריאות
ד"ר נ .זיגלמן
רפואת משפחה ,שב"כ
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
יו"ר ,מדען ,מכון ויצמן
פרופ' י .ירדן
מדען ,האוניברסיטה העברית
ד"ר ד .אנגלברג
ד"ר נ .אפרת )בןברוך( אונקולוגיה ,קפלן
פרופ' מ .בןהרוש אונקולוגיה ילדים ,רמב"ם

אונקולוגיה ,שערי צדק
פרופ' א .גביזון
כירורגיה ,רבין
פרופ' ח .גוטמן
אורולוגיה ,מרכז רפואי הדסה ע"כ
ד"ר ע .גפרית
פסיכואונקולוגיה ,מרפאת לין חיפה,
פרופ' א .גילבר
שירותי בריאות כללית
פרופ' מ .הורביץ מדענית ,אוניברסיטת ת"א
פרופ' י .וולדבסקי אונקולוגיה ,הדסה ע"כ והטכניון
מקרוביולוגיה ואימונולוגיה,
פרופ' א .ליבנה
אוניברסיטת בןגוריון
פרופ' א .לוילהד גנטיקה ,שערי צדק
מדען ,אוניברסיטת בראילן
פרופ' א .ניר
ד"ר א .פיקרסקי קלינאי ,מדען ,הדסה ע"כ
מדען ראשי ,משרד הבריאות
פרופ' ב .שרדני
אונקולוגיה ,שיבא ונציגת ציבור
ד"ר ב .קאופמן
אונקולוגיה ,שיבא
פרופ' ר .קטן
אפידימיולוג ,מרכז רפואי כרמל
פרופ' ג .רנרט
פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה ,רבין

2010
2010
2010

 '06יו"ר
2006
2007
2008

יו"ר ,פסיכואונקולוגיה ,מרפאת לין חיפה ,שב"כ  '08יו"ר
פרופ' א .גילבר
2007
ד"ר נ .אפרת )בןברוך( מנהלת מכון אונקולוגי ,קפלן
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
יו"ר ,אונקולוגיה ,מאיר
פרופ' ב .קליין
אורולוגיה ,רבין
פרופ' ז' .בניאל
גינקואונקולוגיה ,שערי צדק
פרופ' ע .בלר
אחות אונקולוגית  ,שיבא
גב' ש .בן עמי
חוקר ,כירורגיה ,רמב"ם
ד"ר ד .הרשקו
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א,
יו"ר האיגוד לאונקולוגיה
אונקולוגיה ,אסף הרופא
פרופ' א .סלע
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ ומשרד הבריאות
ד"ר א .שלמון
עבודה סוציאלית ,רבין
ד"ר ש .פרי
פרופ' א .צ'רניאק כירורגיה ,שיבא
פרופ' י .קפלושניק אונקולוגיית ילדים ,סורוקה

±∞π

2006
2009
2000
2006
2008
2008
2002
2010
2002
2010
2006

ועדת ביקורת
פרופ' י .אורגלר
מר ד .לויתן
מר נ .גור

יו"ר ,יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
מנהל חברות
איש ציבור

2004
2004
2004

יו"ר ,יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
רו"ח ,מנכ"ל חברה
אייפקס
בנק ישראל
מנהל חברות
איש ציבור
אוניברסיטת ת"א
רו"ח

1993
2003
2001
2005
2002
2001
2006
2005

ועדת כספים
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

ועדת השקעות
פרופ' ר .אלדור
מר י .טויטש
מר י .כץ
ד"ר ז .יוסף
מר ע .ספיר
פרופ' א .עופר
מר ד .פרידמן
מר צ .הופמן

יו"ר  ,מרכז בינתחומי
אי.בי.אי
כלכלן
אייפקס
יו"ר מעלות
אוניברסיטת ת"א
יו"ר בנק איגוד לשעבר
כלכלן

2000
2005
2007
2002
2000
2005
2000
2009

ועדה מייעצת למסרטנים
ד"ר י .שחם
גב' ר .אשכנזי
ד"ר י .בראור
ד"ר מ .ברחנא
ד"ר ש .ברנר
ד"ר ס .גלברג
ד"ר א .גרוטו
ד"ר א .וינר
ד"ר ר .ורסנו
גב' ד .כהן
פרופ' י .כהן
מגר' י .כץ
מר מ .לויטה
ד"ר ע .לוינגר

מומחית למסרטנים ,רופאה ראשית של
שירות עובדי המדינה ,יו"ר משנת 2002
משרד החקלאות
מדען ראשי ,משרד להגנת הסביבה
יח' לרישום סרטן ,משרד הבריאות
יועץ פרטי בנושא איכות ובריאות הסביבה
ראש אגף קרינה ורעש ,המשרד להגנת הסביבה
ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
מרכז רפואי רמב"ם
שירותי מזון ותזונה ,מ .הבריאות
משרד הבריאות
אונקולוג
רוקח מחוזי ,מחוז השפלה ,משרד הבריאות
פיזיקאי ,סוראסקי ת"א
פיזיקאי ,בי"ח הדסה ע"כ

∞±±

1994

1990
2008
2008

1999
2003
1995

ד"ר ל .קינןבוקר
פרופ' י .לרמן
ד"ר א .מצנר
ד"ר א .נאמן
גב' ר .ספיר
אינג' צ .ענבי
ד"ר ל .פושנוי
מר א .פרדו
ד"ר מ .פרוינד
ד"ר א .פריאל
ד"ר ל .קורדובה
ד"ר ש .קנדל
פרופ' י .ריבק
פרופ' ת .שוחט
פרופ' ט .שלזינגר
ד"ר א .שטרן

סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
ראש המרכז לרפואה תעסוקתית ,
שרותי בריאות כללית
ראש תחום מדע ,לשכת מדען,
המשרד להגנת הסביבה
המכון לאיכות הסביבה
רוקחת ,מרכז רפואי שערי צדק
מומחית לאבק מזיק
רופאה ראשית ,משרד התמ"ת
מרכז לאיכות הסביבה
משרד החקלאות
אוניברסיטת בןגוריון
המשרד להגנת הסביבה
נחל שורק
ראש המכון הארצי לבריאות תעסוקתית
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
פיזיקה גרענית ,נחל שורק
מכון גרטנר

2009
2002
2009
1995
1998
2006
1998
1996
2007
1991
2009
1987
1998

ועדות עדכון
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

דרמטולוגיה ,שיבא מתאם
פתולוגיה ,וולפסון
דרמטולוגיה ,הדסה ע"כ
דרמטולוגיה ,קופ"ח מכבי,
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
מרכז רפואי רבין
ע .בכיר למנהלת אגף הרוקחות,
משרד הבריאות
דרמטולוגיה ,שיבא
דרמטולוגיה ,רבין
דרמטולוגית ,שירותי בריאות כללית
כירורגיה ,אסף הרופא
פלסטיקה ,שיבא
פלסטיקה ,סורוקה

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

דין וחשבון ∞≤∞±

ד"ר י .שכטר

אונקולוגיה ,שיבא

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
מכון לכימיה פתולוגית ,שיבא
ד"ר ב .ע .סלע
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

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
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

ד"ר נ .אפרת )בןברוך( אונקולוגיה ,קפלן  מתאמת

2001

מערכת העיכול∫

שד∫

כירורגיה ,הדסה הר הצופים
ד"ר ת .אלוייס
כירורגיה ,רבין
פרופ' ח .גוטמן
אונקולוגיה ,נהריה
ד"ר ה .גולדברג
כירורגיה ,רמב"ם
ד"ר ד .הרשקו
כירורגיה פלסטית ,שיבא
ד"ר א .וינקלר
ד"ר נ .זינגלמןדניאלי אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר א .ניסן
כירורגיה ,סורוקה וקופ"ח לאומית
ד"ר ו .כץ
רדיולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר פ .ספרבר
אונקולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר א .עברון
פיזיותרפיה ,סוראסקי ת"א
גב' ר .פלג
כירורגיה ,שיבא
פרופ' מ .פפא
אונקולוגיה ,רמב"ם
ד"ר ג' .פריד
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ת .פרץ
אונקולוגיה ,שיבא
ד"ר ב .קאופמן
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

2006
2001
2004
2008
2007
2003
2004
2007
2001
2001
2006
2004
2008
2001
2001
2001
2001
2001
2001
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 ,מתאמת
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
2001

נוירואונקולוגיה∫
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
עבודה סוציאלית ,נוירוכירורגיה ילדים,
גב' א .פרידמן
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
נוירוכירורגיה ,שיבא
ד"ר ר .שפיגלמן

2008
2008
2002
2002
2001
2001
2001
2002
2001
2009
2001
2001
2002
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 ,אגודה למלחמה בסרטן 2001
ד"ר מ .שדה

טיפול פליאטיבי∫
גב' ש .בןעמי
ד"ר א .איזנברג
ד"ר ג .בר סלע
ד"ר פ .ברק
ד"ר ש .ויין
ד"ר א .ולר

סיעוד אונקולוגי ,שיבא ,מתאמת
מרפאת כאב ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,ברזילי
שירות פליאטיבי ,רבין
הוספיס בית ,האגודה למלחמה בסרטן
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2001
2004
2004
2001
2009
2001

2002
הוספיס בית ,באר שבע
ד"ר י .זינגר
2001
עבודה סוציאלית ,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
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

אונקולוגיה ,רבין ,מתאמת
גניקואונקולוגיה ,שערי צדק
גניקואונקולוגיה ,שיבא
גניקולוג ,סוראסקי ת"א
סיעוד )פנסיה(
גניקולוג ,מאיר
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

2001
2008
2001
2007
2001
2005
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
2002
2004
2009
2004
2005
2001
2001

תרופות
פרופ' א .גביזון
פרופ' ד .אדרקה
פרופ' נ .חיים
ד"ר ט .טישלר

אונקולוגיה ,שעריצדק ,מתאם
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רבין

2001
2004
2001
2001
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פרופ' א .ליבנה
פרופ' א .סולקס
פרופ' מ .ענבר
פרופ' ס .שטמר
פרופ' ע .שני

מיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בןגוריון
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,שיבא

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
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 ר .פיה
פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה ,רבין

2001
2008
2001
2001
2001
2007
2003
2004
2004
2001
2007
2001

ד"ר ע .פייזר

אף אוזן גרון ∫
פרופ' ד .אופיר
ד"ר מ .ליטנר
ד"ר ג .מהרשק
ד"ר ה .סלע
פרופ' ר .פיינמסר
פרופ' ד .פליס
גב' פ .קורנברוט

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

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

עבודה סוציאלית ,הדסה ע"כ
פסיכואונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פסיכואונקולוגיה ,הדסה ע"כ
חוג לפסיכולוגיה ,אונ' ת"א
אונקולוגיה ,רמב"ם
המרכז הרבתחומי לחקר הזקנה,
אונ' בןגוריון
אונקולוגיה ,רבין

2002
2002
2007
2002
2004
2002
2002

הדמיה ∫
2001
2001
2009
2001
2001
2009
2009
2004
2001
2001
2001

אורתופדיה ∫
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
פרופ' מ .סלעי

2002
א .א .ג ,.מאיר
2005
אוניברסיטת ת"א
2002
אונקולוגיה ,רבין )השרון(
2002
א.א.ג ,.הדסה ע"כ
2002
א .א ג ,.רבין
2002
א.א.ג ,.סוראסקי ת"א
שיקום הדיבור ,האגודה למלחמה בסרטן 2001

פסיכואונקולוגיה ∫

רדיותרפיה ∫
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

אורתופדיה ,הדסה ע"כ

2009

2009
2007
2002
2002
2002
2002
2002

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

רפואה משלימה ,מרכז דוידוף ,מתאם
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
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2006

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
ד"ר נ .שיינמן
ד"ר א .שיף
ד"ר ל .שכטר

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

2002
2004
2008
2002
2008
2008
2002
2002
2002
2002
2007
2002

מניעת סרטן∫
2004
גסטרואנטרולוגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' נ .ארבר
מומחה לרפואת ספורט ,אוניברסיטת ת"א 2008
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
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ד"ר מ .וויס
פרופ' ג' .זידאן
ד"ר א .כהן
פרופ' י .ליאל
ד"ר ש .מכליס
ד"ר מ .מלול
ד"ר ב .עוזיאלי
פרופ' נ .שטרן

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

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

יועצים
עו"ד י .חורש ,יועץ משפטי
משרד ש .הורביץ ושות'
ליבושיץ קסירר   Ernst&Youngרו"ח
ש .דולינסקי ,מבקר פנים
ע .בן כוכב ,יועץ מחשוב
מ .כידון ,מ .תאומים   ,BBDOייעוץ ויישום קשרי תקשורת,
פרסום ומדיה
א.שץ ,א .זהבי   SEOישראל ,יעוץ בקידום ושיווק אתרים באינטרנט

הנהלה ומנהלי מחלקות
גב' מ .זיו ,מנכ"ל
גב' ס .קסוטו ,רכזת ועדות ופרויקטים  החל מאוגוסט 2010
)עד יולי   2010גב' ו .דנציגר(
מר מ .בן חיים ,חשב
גב' ר .פרייליךזלצר ,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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סניפי האגודה למלחמה בסרטן
משרד ראשי

בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  ,7ת.ד ,437 .גבעתיים53103 ,
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 .

המגזר הערבי בצפון

סניפי צפון
אבן יהודה
אום אל פאחם

אופקים
אילת
אשדוד
אשקלון
באר שבע
בית שאן
בית שמש
בת ים

מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית  מר פאתן גטאס
בית החולים האיטלקי מרכז בריאות האישה ,ת.ד ,20064 .נצרת 16410
טל ,046550655 .פקס046467507.
מנהל סניפי הצפון  מר צביקה בירן ,חיפה
טל ,048511712/5/7 .פקס048511716 .
יו"ר  גב' שוש גרנות
יו"ר  מר מחאמיד תופיק
עיריית אום אל פחם ,שכונת מחאג'נה ליד שירותי הרווחה ,ת.ד1112.
טלפקס046310128 :
יו"ר  מר רפי בטיטו
רח' הרב קוק ,מקלט מס'  ,13טל089925560 .
יו"ר  גב' שלי קיסל
יו"ר  מר משה בנאי
ת.ד ,5061 .אשדוד .רח' ויצמן פינת בן צבי ,רובע ד' ,טל088563863 .
יו"ר  מר שמעון זיו
מתנס ברנע ,הר כנען  ,20טל086842838 .
רכזת  גב' הגר שלו
בית אביסרור ,רח' בן צבי  ,7טל 086271228 .פקס086286003 .
יו"ר  גב' מירי דוידוביץ ,רכזת  גב' חנה דדון
עמותת הגיל השלישי ,רח' ירושלים הבירה  2ת.ד643 .
יו"ר  גב' סולי טל ,רכזת  גב' נטליה בוצ'רניקוב
טל0544999274 .
יו"ר  גב' יהודית מנצור
שד' העצמאות  51א' דירה  ,2טל035082458 .
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גבעתיים
גדרה
גן יבנה
גני תקווה
דימונה
הוד השרון

הרצליה
זכרון יעקב

חדרה

חולון
חיפה

חצור הגלילית
טבריה

טירת כרמל
יבנה
יקנעם עלית
ירושלים

כפר יאסיף
כפר סבא

∂±±

יו"ר  גב' דליה סולקין
רח' ויצמן  , 47גבעתיים  ,53372טל035712606 .
רכזת  גב' שרה ארקין
יו"ר  מר דוד לוי
מועדון רוטרי בי"ס סיני ,שעות וימי פעילות :יום א' 16:0019:00טל0523663197 .
רכזת  גב' נחמה בק
יו"ר  מר אברהם אזרזר
ת.ד 429 .ליד קופת חולים ד'  ,טל086551658 :
יו"ר  גב' אריאלה צדיק
בית ספר שילה ,רח' אסירי ציון  1שעות וימי פעילות :יום ג' 17:0019:00
טל097423055 .
יו"ר  מר שלמה ברקמן
רח' פינסקר 5ף ,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
בניין ההנהלה הציונית ,רח' הבנים  , 7חדרה ,טל046303810/1 .
קבלת קהל :ימי ב' משעה  10.00עד  12.00ימי ד' משעה  16.30עד 18.00
יו"ר  גב' יונה אלון
רח' עין יהב  ,4טל035033122 :
יו"ר  עו"ד מאיר הפלר ,רכזת  גב' אדוה רוזנבלוםיורמן
בית אהרון ואולגה רוזנפלד ,רח' אהרון רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה
טל ,048511712/5/7 .פקס048511716 :
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'  ,10:0012:00טל046792579 .
יו"ר  גב' עדנה לביא
טל0523266353 .
יו"ר  גב' רונית גולדמן
רח' האמוראים  ,1מרכז רייך ,טל0522578879 ,089430318 .
יו"ר  מר ויקטור מורד ,רכזת  גב' שולמית רומם
בנין המועצה המקומית,יקנעם עילית ,טל049596041 .
יו"ר  עו"ד אתיה שמחה ,רכזת  גב' פנינה צור
בית קוקיא ,רח' הלל  ,18בית אורגיל ת.ד 2813 .מיקוד 91027
טל ,026256721,026233599 :פקס026256497 :
רכזת  גב' מרים קריאני
יו"ר מר מתי פז ,רכזת  גב' חוה צרויה
רח זאב גלר  ,4טל ,097603795 .פקס097453284 .
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כפר יונה
כרמיאל

לוד
מג'אר
מגדל העמק

מודיעין
מעלה אדומים
מעלות כפר ורדים

נהריה
נוה מונוסון
נס ציונה
נצרת
נצרת עלית

נתניה
סביון
סחנין
עכו

עפולה

ערד
פרדס חנה/כרכור

יו"ר  גב' ישראלה רוזן
יו"ר  גב' אבלין דסה
רחוב חבצלת ) 1בניין נעמת(
שעות פתיחה :יום א'  ,13:3015:00יום ב' ,10:00:12:00
יום ג'  13:0015:00 , 10:3012:30לדוברי רוסית .טל049081491 .
רכזת  גב' רות אקהויז
מועדון בני ברית ,רח' חנה סנש  ,2טל089223737 .
רכז  מר עאטף עבד
בניין משרד הרווחה ,ת.ד  ,782442 , 419טל046782442 :
יו"ר  מר ישראל ועקנין ,רכזת גב' אורנה אמיתן
המרכז לקשיש ,בית סמוכה רח' יזרעאל  ,1שעות וימי פעילות :יום ד' 16:0018:00
טל046440254 .
יו"ר  גב' בתיה רותם ,רכזת  גב' שולה זק
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'  ,17:0019:00טל 049977143 .שלוחה 112
יו"ר  גב' ויס מרילה
רכזת  גב' גילי טימור
יו"ר  גב' חגית בוקסר
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  ,8טל ,098344268 .פקס098846279 .
יו"ר  גב' רות מנדל
מרכז  מר תופיק חלאילה
בעמותת אלאמל כביש ראשי ליד האנדרטה ,טל046743496 .
יו"ר  גב' סוניה שקד
מתנ"ס  בית קדם רח' פנקס  ,12טל0522819979 ,049916698 .
ימי קבלת קהל  ב' ו ד' בין השעות  16.00עד 18.30
יו"ר  מר אהרון יוסף
בית פוזנק ,עליית הנוער  ,12גבעת המורה
שעות וימי פעילות :יום ב'  ,10:0012:00טל046401545 .
יו"ר  ד"ר דני שור
רח' חן  12/6ת.ד ,523 .טל089958810 ,0523595925 .
רח' גלעד  1פרדס חנה ,שעות וימי פעילות :יום א' 09:0012:00
יום ב'  17:0019:00יום ג'  ,09:0012:00טל0772005428 .
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פתח תקוה
צפת
קרית אונו
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית גת
קרית חיים
קרית טבעון

קרית ים
קרית מוצקין

קרית שמונה
ראש העין
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת גן
רמת הגולןקצרין
רמת השרון
רעננה
תל אביב

יו"ר  גב' רבקה הלר
לשכת הבריאות ,רח' אחד העם  31קומה ב' ,טל039319964 .
יו"ר  גב' נירה רוקח
מתנ"ס ע"ש בלום אלפסה ,רח' הרצל ,טל046827947 .
גב' צביה האוז
יו"ר  גב' בת שבע יהב
טל0522375804 .
יו"ר  מר סמי בניסטי ,רכזת  גב' מירי קלמפנר
בית "מקום חם בלב"  )בית המתנדב( רח' הפלמ"ח  ,51טל' 046891437
יו"ר  מר שלום מלכה
עירית קרית גת המח' להתנדבות כיכר פז ,טל086874611 .
יו"ר  גב' שרק'ה מורגנשטרן
יו"ר  מר אורי בנגר ,רכזים  משה ואילנה שמואלי
בניין המועצה המקומית  מח' הרווחה ,כיכר בן גוריון
שעות וימי פעילות :ימים ב' וד'  ,17:0019:00טל049539286 .
יו"ר  גב' ברכה ארז
יו"ר  גב' סאלי כץ
מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון  ,76שעות וימי פעילות :יום ג' 17:0020:00
טל048732161 .
יו"ר  גב' סילבי פרטוק
יו"ר מר אברהם פורת
יו"ר  גב' רות אברמוביץ
רח' צלליכין  ,7טל039565506 :
יו"ר  מר מוטי ברק
רח' סמילנסקי  ,7טל089495806 .
יו"ר  גב' רחל הראל
בי"ס בר אילן לשעבר ,רח' אברהם הילל 6
רכזת  גב' טובה בר
רח' קריניצי  52543 ,5טל036724727 .
רכזת  גב' ליאורה חיסתוי
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 .גב' אורה שני(
רכזת  גב' מלכה צור
טל ,035721642 .פקס035717100 .

למידע ומספרי טלפון נוספים ניתן לפנות למחלקת סניפים בטל035721699 .
© כל הזכויות שמורות לאגודה למלחמה בסרטן בישראל2010 ,
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