
"חברים לנשימה"
   תערוכת צילומי משפחות



"חברים לנשימה"
סרטן ריאה הוא גורם התמותה המוביל מסרטן בעולם ובישראל. 

כיום, הודות לאבחונים מתקדמים וטיפולים חדשים אפשר להאריך חיים ובאיכות חיים טובה.
לכולם מגיע לחיות וכולם רוצים לחיות. 

יש פנים רבות ורבגוניות לסרטן הריאה, מחלות מסוגים שונים, מוטציות שונות בתאים 
הממאירים וטיפולים מסוגים שונים. יש סרטן ריאה במעשנים ובלא מעשנים, יש בצעירים 

ובמבוגרים. ויש את בן המשפחה המלווה, המטפל, CAREGIVER - לפעמים זה בן הזוג, 
לפעמים "ילד" בוגר ולפעמים הורה.

 
עבודות הצילום המוצגות הן עירוב דמויות המטופלים בסרטן הריאה ובני משפחתם, 

המטפלים. אל תתנו לחיוכים להטעות אתכם, הם מכסים מגוון עצום של רגשות - סערות 
נפש ותסכולים ,כאבים, חרדות והשלמה, הדחקה, כעס וקבלה, רגעים קטנים של אושר וראייה 

מפוכחת על החיים, יופיים וחוסר הצדק שלהם.

כל המצולמים בחרו להיחשף על מנת לקדם מודעות ושיח ציבורי להנגשת טיפולים, אבחונים 
ובדיקת סקר מונעת. 

כולנו חברים בקהילת סרטן הריאה, חברים לנשימה.

 www.meirrakocz.com - 'צילום: מאיר רקוץ
www.ilcf.org.il - הפקה: העמותה הישראלית לסרטן ריאה



קו 1: הקרנות וכימוטרפיה כולל 10 הקרנות לראש מניעתיות
קו 2: מקבלת כעת טיפול ביולוגי

אבחנה

מתי אובחנה?

האם מעשנת?

כיצד מטופלת?

משפט מפתח

גידול ראשוני שהיה מסוג SCLC )תאים קטנים( והפך ל-NSCLC - )תאים גדולים(

יולי 2016 בעקבות בעיות נשימתיות

מעשנת בעברה

"למרות היותה מחלה מיותרת, היא חברה שלי ואני מקבלת אותה באהבה כי היא פה"

הכירו את אורלי, 
מטופלת בת 63, 

בעלת חנות יד-שנייה



קו 1: ניתוח כירורגי, כימותראפיה והקרנות ב-5 סבבים. שנה לאחר מכן התגלו שוב גרורות 
שלומי עבר הקרנות ללבלב 

קו 2: טיפול אימונותרפי

מתי אובחן?

כיצד מטופל?

קצת עלינו

משפט מפתח

2014 עם גוש ריאתי גדול

מחלתו של שלומי גבתה מחיר גם מהבנות שהיו בתהליכי גדילה וצמיחה חברתית. בעקבות 
הסרטן, ביצעו שינויי מסלול, עזבו לימודים והשתנו החיים בתא המשפחתי שאיבד את 2 ההורים 
כמפרנסים. יש שקיפות מלאה בבית של מהלך המחלה, אשר החזירה את שלומי שעבד בעבר 

ימים ארוכים, הביתה, כולם לומדים אחד מהשני, ישנה העצמה הדדית וכעת התא מתפקד כ"מיני 
צבא", כאשר אושרית היא הגנרלית. אושרית למדה את המחלה ואת כל הטיפולים הקיימים ומנגד 

שלומי הפך לפסימי מדוכדך ופסיבי, חלק ניכר מהתעסוקה בבית היא לעודד אותו.

״מה שלא הורג - מחשל"

אבחנה
)NSCLC ADENOCARCINOMA (NON SMALL CELL - מסוג תאים גדולים שלב 4

הכירו את
שלומי ואושרית טובל, 

נשואים 24 שנים 
+ 4 בנות

שלומי, מטופל, עבד כאחראי 
מסור במחלקת ייצור והוגדר 

.WORKOHOLIC-ע"י אושרית כ
אושרית עבדה כמטפלת בפעוטון



קו 1: הקרנה ממוקדת למוח, כימותראפיה
קו 2: אימונותראפיה

מתי אובחנה?

האם מעשנת?

כיצד מטופלת?

קצת עלינו

משפט מפתח

בפברואר 2016 עם ממצא מוחי בעקבות חולשה בידיים

ירדה מ-4 קופסות ל-1.5 קופסות ביום 

קשת בת ה-23, הבת של חני, גרה איתה בבית. חזרה לאחר שבוע בלבד מטיול בדרום 
אמריקה כאשר אובחנה כחולה. קשת דחתה את תחילת הלימודים באוניברסיטה ועובדת 

בכדי לעזור גם בכלכלת הבית. 

"הכי קשה היה בהתחלה לא לדעת כלום. היום יש לי תקווה"

אבחנה
)NSCLC ADENOCARCINOMA (NON SMALL CELL - שלב 4

הכירו את חני, 
חולת סרטן ריאה, 

בת 61, 
מורה לאנגלית 
בחטיבת ביניים



הכירו את 
אלברט לוי, 

מטופל בן 62, 
איטלקי גאה, 
מעשן בעבר 

 ALK קו 1: תרופה 1 ממוקדת נגד מוטציית

אבחנה

מתי אובחן?

ALK מוטצית

האם מעשן?

כיצד מטופל?

קצת עלינו

)NSCLC ADENOCARCINOMA (NON SMALL CELL - מסוג תאים גדולים, שלב 4

FISH נמצאה באבחון גנטי מסוג

ספטמבר 2015

מעשן בעברו

סיון הבת של אלברט לקחה פיקוד על המחלה והיא ה – CAREGIVER . מנהלת את 
כל הבירוקרטיה, נלחמת על תרופות וטיפולים, כשהיה צריך לנקז את הריאה עשתה זאת 

בעצמה בבית. 



 קו 1: כימותראפיה, הקרנות לבית החזה הקרנות מניעתיות לראש

אבחנה

מתי אובחנה?

האם מעשנת?

כיצד מטופלת?

קצת עלינו

SMALL CELL( SCLC): מסוג תאים קטנים, שלב 3  

אפריל 2016 בעקבות ליחה דמית

מעשנת בעברה

אסתר והדס בתה אוהבות ללכת יחד לשוק

הכירו את הדס בר-גיל, 
 ,CAREGIVER

בתם של אסתר, חולה 
בסרטן ריאה, ויצחק כהן
הדס בת 42, נשואה לדרור, אימא 

לשלושה ילדים, נעזרת על ידי 
תמיכה מבעלה על ההתגייסות 

לעזרת האם החולה.
אסתר כהן, בת 74, מטופלת.



ALK קו 1: מחקר קליני, תרופה נגד מוטציית

אבחנה

מתי אובחנה?

ALK מוטצית

כיצד מטופלת?

קצת עליי

)NSCLC ADENOCARCINOMA (NON SMALL CELL - מסוג תאים גדולים, שלב 4

מרץ 2017 הגיעה במצב קשה לבית החולים

המחלה טילטלה את עולמי, מאישה בריאה, חזקה ומתפקדת ב100% הפכתי לחולה סובלת. 
בני משפחתי ואני מתרגלים לחיים החדשים אך שמחים שאני עדיין כאן ויכולה לחיות 

ולתפקד כאמא! לשמחתי התחלתי ללמוד תואר שני בטיפול באמנות.  

הכירו את 
שולמית סבג, 

מטופלת בת 38, 
נשואה למיכאל 
ואמא ל-5 ילדים



קו 1: כימותרפיה, הקרנות
קו 2: אימונותראפיה במחקר קליני ובתוספת טיפולים משלימים נטרופותיים לחיזוק 

אבחנה

כיצד מטופל?

קצת עלינו

SCLC )תאים קטנים(

השנה החולפת שינתה את החיים לכל התא המשפחתי בכל המובנים.
ההתמודדות עם העומס הרגשי והעתיד הלא ידוע הביאה גם להצפת נטורופתיה ככלי 

משלים לחיזוק פיזי בהנחייתה של לילך.
כחלק מהחוויה המאתגרת החדשה והלא פשוטה, מנסים למצות את המקסימום מההווה 

ומרגישים כיצד זו הופכת להיות חוויה מעצימה.

הכירו את 
לילך כהן שטרית 

CAREGIVER לאביה, 
בת 35, נשואה + 1, 

נטורופותית בעיסוקה. 
בתו של עודד כהן, 

מטופל בן 58



 EGFR קו 1: כריתה כירורגית. קו 2: טיפול ביולוגי דור 2 למוטציית
EGFR קו 3: טיפול ביולוגי דור 3 למוטציית

אבחנה

EGFR מוטצית

כיצד מטופל?

קצת עלינו

)ADENOCARCINOMA (NON SMALL CELL - אובחן לראשונה לפני 9 שנים עם גידול
cured-ריאתי בודד ועבר כריתה של האונה הימנית העליונה והוגדר במשך 5 שנים כ

ב-CT תקופתי שבוצע לפני שנתיים וחצי נמצא פיזור גרורות ריאתי 

גילוי המחלה קרה שנה לאחר פטירת האבא של מאיר מסרטן ריאה )אף הוא לא מעשן( כך שהייתה 
הכנה נפשית מסוימת להבנת המחלה. שמשתי כמנחה קבוצתי ב– 2 סדנאות של דינמיקה קבוצתית 

לחולי סרטן ריאה במקביל להיותי מנהל היחידה לרפואת שיניים לחולים מורכבים במרכז הרפואי 
ע"ש שיבא. הניסיון להיות "גיבור" ולשמור על המשפחה על ידי סלקציה ומניעת חלק מהמידע 
הרפואי, התברר כבעיתי ופוגע באמון ההדדי. גילי אשתי תומכת וגם חרדה, קצת בגלוי והרבה 

בתוכה. מאז כל מפגש רפואי שלי / בדיקות דם שתן ו-CT מסתיימים בדיווח לכל רשת הווטסאפים 
המשפחתית כולל אחים, גיסים וגיסות, השקיפות מייצרת בטחון הדדי ורגיעה יחסית.

לאור העתיד הלא ברור, מקדימים תוכניות של בילויים משפחתיים משותפים.
מהות השיח שלי עם הגרורות ששוכנות בבית החזה שלי היא לא מלחמה או קרבות אלא

Live and Let Live - חייה ותן לחיות, "גרורות יקרות, אתן לכן לחיות בקרבי אם תתנו לי להמשיך 
את חיי, לא תתנו, נצטרך להקשות על חיי אבל גם על חייכן" 

שמחתי להיות הצלם של הפרויקט "חברים לנשימה" ולהיות שותף לחוויות כל המצולמים אם 
כחולים או בני משפחה.

הכירו את 
מאיר וגילה רקוץ', 
נשואים 40 שנים 

+ 3 ילדים
מאיר בן ה-68, צלם 

ומומחה ברפואת שיניים לילדים, 
לא מעשן, הוא נושא המחלה 

CAREGIVER-וגילי היא ה



קו 1: כימותראפיה, הקרנות לגרורה בגב
ALK קו 2: תרופה דור 1 למוטציית

הקרנות למוח עקב גרורות
ALK קו 3: תרופה דור 2 למוטצית
ALK קו 4: תרופה דור 3 למוטציית

אבחנה

מתי אובחן?

ALK מוטצית

האם מעשן?

כיצד מטופל?

קצת עלינו

)NSCLC ADENOCARCINOMA (NON SMALL CELL - מסוג תאים גדולים, שלב 4

שנמצאה בעזרת פאנל גנטי מורחב

יולי 2011, בעקבות שיעול של חודשיים וחצי

מעולם לא עישן

אלעד אוהב לראות רמזור וארץ נהדרת

הכירו את 
 CAREGIVER ,שני שילה
לאלעד בעלה, מייסדת 
העמותה הישראלית 

לסרטן ריאה
שני שילה רופאת שיניים וד"ר 
לביוכימיה ואלעד שילה, בן 50, 

ד"ר למטורולוגיה חקלאית, 
עבד כחוקר בשירות המטרולוגי 

עד למחלתו. 

 EGFR קו 1: כריתה כירורגית. קו 2: טיפול ביולוגי דור 2 למוטציית
EGFR קו 3: טיפול ביולוגי דור 3 למוטציית



הצטרפו אלינו
ilcf.org.il :באתר העמותה

בעמוד הפייסבוק: העמותה הישראלית לסרטן ריאה
ובקבוצת הפייסבוק: חברים לנשימה
shani@ilcf.org.il :לפרטים נוספים

 


