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גרדין

לקראת הפקת גיליון ייחודי של ביטאון הסיעוד ל
האונקולוגי, לכבוד חגיגות השלושים של העמותה, 
התבקשתי לכתוב על ההיבטים השונים הקשורים 
בתפקיד הגזבר. השאלות הראשונות שצצו בראשי 
היו: מה אכתוב? מי זוכר בכלל משהו? ומיד התלוותה 
כך, שבלהט העשייה  על  לכך תחושת פספוס, 
במהלך השנים ובשל חוסר אמצעים טכנולוגיים, 
דוגמת האמצעים הקיימים כיום, לא עלה בדעתי 

לשמר פיסות היסטוריה. השאלות שצפו במחשבה 
הראשונית כגזברית היו: מי היו הגזבריות הראשונות? 
כמה עלו דמי החבר לאורך השנים? על מה היו 
הוצאות העמותה? ממה היו הכנסותיה? מרבית 
החיפושים אחר קבלות, שמות ותאריכים העלו חרס, 
ואז נותר לדלות מעט מהזיכרונות. נבירה במיילים 
שבמחשב, גם היא הוסיפה עובדות נוספות ומידע 

הקשור לניהול הכספי של העמותה.

שרה גרדין

ההיסטוריה של העמותה 
 לקידום הסיעוד האונקולוגי
מנקודת המבט של הגזברית

והנה מה שעלה מתוך אלה ואלה:
מאז הקמת קבוצת העניין לאחיות, ובהמשך הקמת 
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בשנת 1986, מונו 
שלוש חברות לתפקיד הגזברית. הראשונה שולה ויתקון, 
שהיתה אחראית על הסיעוד האונקולוגי בבית החולים תל 
השומר. שולה תפקדה כגזברית מתחילת הפעילות במשך 
כעשור. אחריה מונתה גילה קובר, שהיתה אחות במכון 
האונקולוגי בבית חולים בלינסון ואחות סטומה. את תפקיד 
הגזברית ירשתי מגילה על פי הרישומים בשנת 1999. כמובן 
שחשש רב ליווה את לקיחת התפקיד על עצמי, בעיקר 
מנושא החישובים והמאזנים. גילה סיפרה לי שאביה, שהיה 
מנהל חשבונות, היה זה שסייע לה בהתנדבות לנהל את 
המאזנים של העמותה. אני גייסתי לכך את גילה גולדנברג, 
שכנתי בדלת ממול. גילה, מנהלת חשבונות במקצועה, 
ביצעה עבור העמותה בהתנדבות את כתיבת הדוחות 

הכספיים, החל משנת 1999 עד לשנת 2010. 
בשנת 2010, רשם העמותות איים בהטלת מס נכבד על 
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העמותה והעלה שאלות ביחס לתקציב. את אלה ליוותה 
תחושה, שיש צורך לעשות צעד קדימה בנושא ניהול 
הכספים. בעקבות כך הוחלט לגייס רואה חשבון מקצועי, 
שיתווך בין העמותה ובין רשם העמותות ויסדיר את 
הנושאים הכספיים של העמותה, כדי להבטיח קבלת אישור 
לניהול תקין לעמותה. נירה גרנות, שהייתה אז חברת ועד, 
גייסה לכך את המשרד של יובל גסר רישפי ושות’, שבמשך 
שלוש שנים, 2010–2012, טיפלו בנושא בהתנדבות. החל 
משנת 2012 התחלנו לשלם עבור ביצוע הדוחות הכספיים. 
אחת מדרישות רשם העמותות לקבלת ניהול תקין, היתה 

הצגת הדוחות הכספיים לעיני כל חברי העמותה באמצעות 
הדוחות  מועלים   2010 משנת  ואכן,  העמותה,  אתר 

המילוליים והכספיים אחת לשנה לאתר העמותה.

הכנסות העמותה 
אלה הורכבו לאורך השנים משני רכיבים: פרסומים של 
חברות תרופות בביטאון הסיעוד האונקולוגי ובימי העיון 

שהעמותה מקיימת ודמי החברות בעמותה. 
דמי החבר בשנת 2000 עמדו על ₪100. עם הזמן חלה 
עלייה הדרגתית בדמי החבר. בשנת 2005 עמדו דמי החבר 
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הגזבר, שנדרש לבצע את הפקדות הצ’קים, ומצד שני על 
חברי וחברות העמותה, כך שיוכלו להירשם באמצעות 
כרטיס אשראי.  לשם כך חברה העמותה לחברת “פלא פיי”, 
שמספקת שירותי סליקה המבוצעים דרך האתר ונבנה 
טופס לרישום הממולא דרך האתר. בשנת 2015, שימש 
האתר גם לצורך העברת סקר שביעות רצון מהכנס השנתי 

וההוצאות על תחזוקתו עלו ל– 6,000 ₪.
בשנת 2016 התקיימו בחירות לוועד העמותה והיתה זו 
השנה הראשונה שהאתר הופעל לצורך קיום הבחירות. עם 
בניית מערכת הבחירות, התשלום עבור השירותים באתר 

עמד על כ- 15,000 ₪. 
בעתיד הקרוב יופקו קבלות ממוחשבות דרך האתר וייבנה 
טופס רישום מפורט יותר, שיאפשר לאסוף נתונים לגבי 

קבוצות של אחיות.
נושא נוסף, שכגזברית הייתי שותפה לקידומו, היה הקמת 
מערכת רב מסר. המכתב הראשון לחברים נשלח בתאריך 
וזו   ₪ 1,076 6.10.2013. עלות רב מסר לשנה היא  כ– 

משולמת מאז 2013. 
כגזברית, הוקדשו שעות רבות מזמני לקבל את הצ’קים, 
לרשום אותם, להפקידם ולעקוב אחר הכספים הנכנסים 
וזאת בסיועה המלא של סילויה אלשוילי,  והיוצאים, 
מזכירת העמותה, במסגרת עבודתה באגודה למלחמה 
בסרטן. הטיפול התמידי והמתמשך בעניינים השוטפים 
של העמותה, הוביל אותנו לרכוש שירותי משרד חיצוניים. 
בפברואר 2016 התחלנו לעבוד עם חברת DHO  - שירותי 
משרד מתקדמים, וזוהי ההתפתחות האחרונה בנושא 

הגזברות וניהול הכספים של העמותה.
מספר נקודות הנחו אותי כגזברית במהלך השנים. הראשונה 
דמי החבר  במחיר  יציבות  על  לשמור  לנסות  היתה 
ולהשתדל לקבל תמיכה מגורמים חיצוניים. הנקודה השנייה 
היתה לקדם נושאים טכנולוגיים, שיאפשרו רישום קל יותר 
ותיעוד קל יותר מבחינת קבלות. הנקודה הנוספת החשובה 
הלא פחות היא להבטיח ניהול תקין של העמותה, על פי 

דרישות רשם העמותות. 
ובנימה אישית, הצטרפתי לעמותה לקידום הסיעוד 
1985, עת התחלתי לעבוד בתחום  האונקולוגי בשנת 
האונקולוגיה. לוועד העמותה הצטרפתי בשנת 1999, ומאז 
עסקתי בתפקיד הגזברית של העמותה. למעשה, עקב 
שעות העבודה המרובות הכרוכות בעבודה זו והצורך 
בהכרה של המערכת לעומק, התאפשר בידי ללוות כגזברית 
את וועד העמותה ולהיות חלק מהעשייה המקצועית 
הזו במשך שנים. אני רואה בכך זכות וגאווה, להיות חלק 
מהעמותה וחלק מקבוצה של אחיות, שהצליחה להפוך 
את הסיעוד האונקולוגי ואת העמותה לגוף מקצועי בעל 

משמעות, המקדם את הסיעוד האונקולוגי בארץ.

על ₪140 ובשנת 2007 הועלה המחיר ל- ₪150. בישיבה 
שהתקיימה בתאריך 21.7.2009 הוחלט להשתדל לשמור 
על מחיר קבוע כל עוד ניתן, והמחיר נשאר כפי שהוא 150 
₪. עדות לעלייה במחיר דמי החבר מ- 150 ל– ₪180 לא 
נמצאה, אך קרוב לוודאי שהתבצעה בין השנים 2012-2011, 
אז הועלו דמי החבר ל– ₪180 בהרשמה מוקדמת ול– 220 ₪ 

בהרשמה מאוחרת ונשארו כך מאז ועד היום.

הוצאות העמותה 
ההוצאות משקפות את אחת המטרות העיקריות של 
העמותה והיא לפעול למען קידום הידע והקידום המקצועי 
של האחיות האונקולוגיות. מכאן, שהוצאות העמותה 
כוללות במשך השנים: מתן מלגות לאחיות, מתן פרסי 
הצטיינות בתחום הקליני ובמחקר, קיום ימי עיון, הוצאה 
לאור של ביטאון הסיעוד האונקולוגי )שלושה גיליונות 
נוספת למידע  בשנה( ואתר העמותה, שמהווה במה 

ולפיתוח המקצועי של האחיות האונקולוגיות.
התפתחות מסוימת של רוח הדברים ניתן לראות במספר 
ובסוג המלגות הניתנות במשך השנים. בשנים הראשונות 
בהן החלה ההתמקצעות של האחיות האונקולוגיות והחלו 
הקורסים העל בסיסיים באונקולוגיה, תמכה העמותה 
ועודדה את המחלקות האונקולוגיות ואת האחיות לצאת 
לקורסים אלה, ולכן ניתנו מלגות עבור השתתפות בקורס 
על בסיסי באונקולוגיה כאשר ערך כל מלגה כזו היה 1,000 
₪. פעמים רבות ניתנו כ– 20 מלגות כאלה. ככל שהשנים 
חלפו והסיעוד האונקולוגי הפך להתמחות מבוקשת, החלו 
בתי החולים לתמוך באחיות שיצאו לקורסים אלו. באותה 
עת התקבלה החלטה בוועד העמותה, להפסיק את מתן 
המלגות להשתתפות בקורסים העל בסיסיים. כיום, ניתנות 

המלגות בעיקר עבור השתתפות בכנסים בחו”ל.
עבודת הגזבר חייבה עבודה מול רשם העמותות והכרה 
מתמדת בצורך בניהול תקין של העמותה. עובדה זו הובילה 
אותי, כגזברית וכחברה בוועד העמותה, להיות מעורבת 
ולהשפיע בנושאים המבטיחים ניהול תקין. אחד מנושאים 
אלה היה בניית קווים מנחים לניהול העמותה, אלה נכתבו 

כצעד נלווה לתקנון העמותה, שעודכן בשנת 2011.
כגזברית המתעסקת בנושאים השונים, הזדמן בידי להיות 
שותפה גם לקידום של נושאים טכנולוגיים, שמטרתם 
היתה להבטיח נוחות ודיוק ברישום ובשמירה על קשר עם 
חברות העמותה. כך ניתן לראות את התפתחות העמותה 
ואת התקדמות בתחום הטכנולוגיה, גם דרך הנושאים 
עבורם נדרשנו לשלם. בשנת 2010 נבנה לראשונה אתר 
3,956 ₪ לבנייתו  העמותה. התשלום הראשון היה בסך 
של האתר. בשנת 2015 הוחלט להקל על תהליך הרישום 
והתשלום לעמותה. תהליך זה הקל מצד אחד על תפקיד 

גרדין



פאונדיישן וואן
הבדיקה המובילה בעולם 

לזיהוי והתאמת טיפול ממוקד למחלת הסרטן
רפואה מותאמת אישית תגביר את הסיכוי למציאת טיפול מתאים וייחודי לסרטן 

 בדיקה של מירב הגנים, וזיהוי 
של עד פי 3 יותר שינויים 

גנומים מהבדיקות השיגרתיות.
ייחודי - מספקת מדדים 

להתאמת טיפול באימונותרפיה

הנבחרת ביותר בקרב אונקולוגים בארה"ב. 
מעל 30 חברות פארמה בחרו 
לבסס את המחקר והפיתוח 

שלהן על בדיקה זו.
ניסיון רחב של מעל 100,000 מטופלים

הבדיקה עם הנסיון ומאגר המידע 
הגדול בתחום ביחד עם יכולת פענוח 
ייחודית, מייצרת סיכוי גבוה ביותר 

למציאת טיפול מותאם אישית

המקיפה 
ביותר

המבוססת 
ביותר

האמינה 
ביותר
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