עמותת "ילדים שלנו" במרכז שניידר לרפואת ילדים
אפשרויות לשיתוף פעולה
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל מקבוצת הכללית הינו בית החולים היחידי מסוגו לילדים בארץ,
המספק שירותי רפואת ילדים מודרניים ובעל מרכזי מצוינות בתחומי השתלות מח-עצם ואברים ,המטולוגיה-
אונקו לוגיה ,סוכרת ,מכון הלב ,רפואה פסיכולוגית ,נפרולוגיה ודיאליזה ,שירותי הדמיה ועוד .בית החולים
מעניק טיפול על ידי צוות רב מקצועי לילדים ולמתבגרים מלידתם ועד גיל  .18הצוות הרפואי במרכז שניידר
פועל להציל את חייהם של ילדים חולים ,ועושה לילות כימים כדי להעניק חיים ואיכות חיים.
מרכז שניידר מהווה גשר לשלום ,הפתוח בפני כל ילדי המזרח התיכון.
עמותת קרן ילדים שלנו –"י.ש( ".ע.ר ).היא זרוע גיוס המשאבים וארגון הידידים של מרכז שניידר.
העמותה נוסדה בשנת  1993ע"י הלן שניידר ז"ל ואיריס לנגר במטרה לפעול למען שיפור רווחתם של
הילדים החולים ובני משפחותיהם ,לקדם ולפתח את איכות הטיפול באמצעות רכישת ציוד רפואי מתקדם,
תמיכה במחקר ומתן סיוע לצוות המטפל.
מאז הקמתה ,עמותת ילדים שלנו תרמה מיליוני דולרים לבית החולים ,יזמה פרויקטים ,יצרה קשרים בינ"ל
והיוותה גורם פעיל בשמירתו של ביה"ח כמרכז מוביל בתחום רפואת הילדים בעולם.
ילדים אינם "מבוגרים קטנים" ולכן יש להכיר בצרכיהם הייחודים בעת טיפול .לאור זאת ,תוכניות העמותה
שמות דגש רב גם על החלקים הבריאים של הילד ויוצרות סביבה בה מתקיימות ,לצד הפעילות הטיפולית,
גם פעילויות חברתיות וחינוכיות ,העונות על צרכים אלה ומעניקות לילדים סביבה מפרה ,שיש בה גם רגעים
של שמחה .מגוון התוכניות והפרויקטים שהעמותה תומכת ומפעילה בביה"ח נולדו מתוך גישה זו.
למידע נוסף אודות פעילות העמותה ,כנסוFacebook: Our Children * www.ourchildren.org.il :
במיוחד עבורכם ,ריכזנו רשימה של תוכניות ,פרויקטים ומסלולי התנדבות* ,שנשמח באם תיקחו בהן
חלק ,אם בתרומה ואם ביצירת שיתוף פעולה ,לשיפור רווחתם של הילדים החולים המטופלים בביה"ח.
נודה לכם אם תושיטו לנו יד אמיצה ותומכת ותאפשרו לנו להמשיך בעשייה שלנו למען הילדים שלנו.
* ניתן לשלב בין האפשרויות השונות וכן ליזום תוכניות חדשות בהתאם לצרכים ומטרות הארגון.
להלן רשימת תחומי הפעילות:
תקציר תוכניות ופרויקטים  /עמודים 2-3
מסלולי התנדבות עיקריים  /עמוד 4

תודה מראש על ההתעניינות והתמיכה
בעשייה של עמותת "ילדים שלנו" למען ילדי שניידר

תקציר תוכניות ופרויקטים לרווחת ילדי שניידר
חדר המתנות
פרויקט ייחודי המשרת את כלל ילדי בי"ח (גיל  ,)0-18שמטרתו להנעים את זמנם
של הילדים במהלך תקופת האשפוז ,לרומם את מצב רוחם ולהפחית את רמת
החרדה .מידי בוקר ,מתנדבי עמותת "ילדים שלנו" יוצאים מחדר המתנות לכל
המאושפזים החדשים בבי"ח (בין  40ל  )50ומחלקים להם מתנת עידוד קטנה .זו
הדרך שלנו לחזק ולחמם את ליבם .המתנה תמיד מתקבלת בשמחה ומעלה חיוך
רחב .בנוסף ,ילדים מגיעים אלינו לחדר המתנות כשחוגגים יום הולדת או מאורע
משמח אחר ,לפני ואחרי בדיקות קשות ולא נעימות .המחשבה שהם יכולים לבחור
כל מתנה שרוצים ,מרוממת באופן מיידי את מצב רוחם .חדר המתנות מתמלא
בהמון מתנות ובהמון חיוכים של ילדים שזוכים לקבל את המתנות שלכם! חדר
המתנות פועל  365ימים בשנה וזקוק באופן שוטף למתנות ו/או תרומות כספיות.
עולם הסטארלייט – מרכז פעילות חוויתי לילדים
עולם הסטארלייט מציע לילדים מרחב משחק עשיר בסביבה מיוחדת ורגועה,
שבו הם יכולים לשכוח ממחלתם לזמן קצר .המרכז מורכב מאזור אומנות
ויצירה ,אזור סרטים ותיאטרון ,אזור מחשבים ומשחקי מחשב וחדר ספריה.
המרכז פותח אחרי שנים של מחקרים ,שהוכיחו שילדים זקוקים ליותר מאשר
טיפול רפואי טוב בשביל להבריא; הם זקוקים לשמחה ,לצחוק ולמשחק.
המרכז משרת את כל הילדים המטופלים בביה"ח ,מגיל שנה עד  18ובני
משפחותיהם 6 ,ימים בשבוע מ  09:00עד .19:00
לינק לסרטון הכרות עם עולם הסטארלייט :לחצו לפרטים
ערכות בדיקה לילדים חולי סוכרת
מידי חודש ,העמותה רוכשת  250ערכות בדיקה חיוניות ביותר ,שאינן כלולות
בסל הבריאות ,לילדים חולי סוכרת המטופלים בשניידר .הערכות המיוחדות
חוסכות מהילדים את הצורך בבדיקות דם חוזרות ונשנות .תוצאות בדיקת הדם
ניתנות בדרך זו תוך  6דקות (!) לעומת ציפייה של  10ימים ,וכך נמנעים חוסר
נוחות ,סבל וחרדות וניתן לתת התייחסות טיפולית עדכנית ומיידית לילד
המטופל .הבדיקה מציגה גם תמונה מלאה של רמות הסוכר ב 3-החודשים
הקודמים ומאפשרת התייחסות טיפולית מתאימה ,בלי הצורך להיחשף
לטראומה של בדיקה דרך הוריד.
מתנות עידוד לילדים מאושפזים
מידי חודש ,העמותה מממנת רכישה של הפתעות לחלוקה ע"י האחיות לכל
הילדים המטופלים בכל המחלקות ,מרפאות ומכונים בבי"ח.
ההפתעות ניתנות בעת ביצוע פרוצדורות רפואיות ,מעלות חיוך ומפחיתות
מחששותיהם ומסבלם של הילדים.

תמיכה בתוכנית "חיי הילד"
תוכנית "חיי הילד" בניצוחו של המערך החינוכי ,מספקת תמיכה רגשית ,בניית
תוכניות למשחקים טיפוליים והכנה פסיכולוגית של הילדים לקראת הליכים
רפואיים ,במרחב פעילות יעודי במחלקות ובמרפאות .מידי חודש ,העמותה
מממנת רכישה של ציוד יצירה ומשחקים לחדרי הפעילות במחלקות ובמרפאות
במטרה לסייע במתן כלים מתאימים ליצירת תוכניות תמיכה והעצמה עבור
הילדים החולים ובני משפחותיהם .חדרי הפעילות מאפשרים לילדים להשלים
חומר לימודי בשעות הבוקר ולשחק וליצור בשעות הפנאי .מחקרים מדעיים
הוכיחו עד כמה חשובה התוכנית ,כמו גם חדרי הפעילות ,בהפחתת הפחד
והכאב ,בהעצמה ,בהתמודדות טובה יותר עם האשפוז ובנתינת תחושת ביטחון.

פרויקט ג'לולוגים במיון ובמרפאות
כ 55,000 -ילדים טופלו במחלקה לרפואה דחופה (מיון) בשנה האחרונה .בשל
האינטנסיביות והאופי המלחיץ של המיון  ,24/7העמותה ייעדה תרומה להרחבת
מערך הג'לולוגים במיון 6 ,ימים בשבוע 8 ,שעות ביום ,בשיתוף המערך החינוכי
בבי"ח .לג'לולגים כלים ליצירת קשר עם הילדים בעזרת אמנות והומור ,ותורמים
להתמודדות הילדים ומשפחותיהם עם לחצי השהות והטיפול בביה"ח .מטרת
המפגש בין הג'לולוג לילד לפתוח ולפתח ערוץ תקשורת נוסף לקידום תהליך
הבראתו והעצמת יכולותיו להתמודדות עם המציאות החדשה שנקרתה בדרכו.
מחנה שנתי לילדים נפגעי כוויות – "סבבה"
החל משנת  2008ברציפות ,העמותה לוקחת חלק במימון השתתפותם של ילדי
מרכז שניידר במחנה ייעודי לילדים ובני נוער נפגעי כוויות שמתקיים במהלך 3
לילות 4 /ימים בחופשת פסח בכפר גלים בשיתוף "קמפ קיממה" בניצוחן של
יוליאנה אשל ,מנהלת שרות הריפוי העיסוק בשניידר ונילי ארבל ,מנהלת השרות
הפיזיותרפי בשניידר בדימוס .באמצעות הפעילויות השונות במחנה ,ועל ידי מפגש
עם ילדים נוספים נפגעי כוויות ,מתאפשר לילדים ללמוד דרכים חדשות להתמודד
עם הפצעים ועם הצלקות שלהם ,לראות את עצמם באור חדש ,לבנות את דימויים
העצמי ,לעודד התמודדות דרך שיתוף וחשיפה בסביבה בטוחה ותומכת ולרכוש
ביטחון עצמי אשר מקל על השתלבותם בחברה .במחנה משתתפים בממוצע כ-
 50ילדים וילדות בגילאי  18 - 7מכל רחבי הארץ ,מכל המגזרים והדתות ,אשר
עברו פציעות קשות של כוויות .במהלך  4הימים שמבלים ביחד ,המשתתפים
יוצאים מהבידוד שבו הם חיים ומוצאים את עצמם בסביבה מקבלת ומכילה,
לומדים דרכים חדשות להתמודד עם הפצעים והצלקות ורוכשים חברים חדשים.
תמיכה במערך לרפואה משלימה במחלקה האונקולוגית
מידי שנה מגיעים למרכז כ 160 -ילדים ומתבגרים חדשים הלוקים במחלות
ממאירות וכ 250 -צעירים עם מחלות דם שונות .מידי חודש העמותה מממנת
טיפולי שיאצו ודמיון מודרך ,אשר מוענקים במקביל לטיפול הקונבנציונאלי
האנטי-סרטני התרופתי או הקרינתי ,בכדי להקל בתופעות הלוואי הפיזיות
והנפשיות בכל שלבי המחלה והשיקום .אנו פועלים להרחבת שרותי הרפואה
המשלימה לילדים החולים המטופלים במחלקה ,ע"מ לאפשר להם ליהנות ממגוון
רחב של טיפולים שיקלו עליהם .במקביל ,אנו פועלים לקידום מחקר ,שיבחן את
הקשר בין הטיפולים להקלה בתופעות הלווי הפיזיות והנפשיות.
לינק לסרטון הכרות עם הטיפולים האינטגרטיביים :לחצו לפרטים
מערך המתנדבים במרכז שניידר
מיום היווסדו של ביה"ח ,העמותה הקימה ומרכזת מערך של כ 500 -מתנדבים,
שמטרתו לסייע לצוות ביה"ח בכל המחלקות והמרפאות ,ולתמוך בילד המאושפז
ובבני משפחתו ע"ב קבוע .כמו כן ,העמותה מארחת קבוצות ויחידים ,מהארץ
והעולם ,המבקשים לתרום מזמנם למען הילדים על בסיס חד פעמי .עמותת
ילדים שלנו רואה בשילוב מתנדבים בכל תחומי הפעילות בביה"ח ערך חברתי
עליון .מערך המתנדבים המתפתח של העמותה מצריך גיוס תמידי של
מתנדבים ,שיתרמו מזמנם וממרצם לילדים שלנו.

הכרה בתרומה
תרומה עד  - ₪ 10,000התורם יקבל תעודת הוקרה מהודרת.
תרומה מעל  - ₪ 10,000מקנה לתורם כוכב בשדרת הכוכבים של העמותה
בגשר המוביל למרכז הסטארלייט.
תרומה מעל  - ₪ 30,000הצבת לוחית עם שמו של התורם בלוח התורמים
בכניסה למרכז הסטארלייט.

מסלולי התנדבות עיקריים במרכז שניידר
ביקור במחלקות וחלוקת מתנות לילדים
ביקור של עובדי החברה במחלקות ביה"ח וחלוקת מתנות לילדים המטופלים.
מוזמנים לתאם מראש את מועד החלוקה וכן את סוג המתנות שברצונכם לחלק בכפוף לנוהלי ביה"ח
ושמירה על בטחון ובריאות הילדים.
יום התנדבות סביב נושא  /חג
מוזמנים ליזום יום פעילות סביב נושא או מטרה ,כגון :איכות הסביבה ,ספורט ,בריאות ,טבע ,וכו'.
ניתן לקיים ע"ב חד פעמי או מתמשך בשילוב עם מערך הפעילויות הקיים בביה"ח ,בתאום מראש ובכפוף
להנחיות ביה"ח.
סדנאות במגוון תחומים
ארגון סדנה מקצועית ,חד פעמית או מתמשכת ,מתחומי עניין שונים ,שעשויים לעניין ילדים ,כגון :שעת
סיפור ,יצירה ,מוסיקה ,תיאטרון ,מדע ,ועוד.
חיזוק מערך המתנדבים בעולם הסטארלייט
חיזוק מערך המתנדבים הקיים לפרויקטים מיוחדים ,כגון :שיפוץ ,צביעה ,סידור וארגון ועוד.
* כל ביקור או פעילות בביה"ח חייב בתאום מראש בליווי נציג או מתנדב של עמותת "ילדים שלנו".

למידע נוסף נא צרו קשר:
הילית גלעד ,מנהלת ארגונית ,עמותת "ילדים שלנו" טל 03-9217880 :.שלוחה 202
נייד / 052-3523349 :דוא"לHilit@ourchildren.org.il :
Facebook: Our Children * www.ourchildren.org.il

