
 

 "י.ש." )ע.ר.( –עמותת קרן ילדים שלנו 
 לרפואת ילדים בישראל במרכז שניידר

 4102חצי שנתי  םסקירת פעילות: סיכו
 

 3991העמותה נוסדה בשנת  הידידים וזרוע גיוס המשאבים של מרכז שניידר. היא ארגון (ר. ע.) "י.ש." –עמותת קרן ילדים שלנו 
רה לפעול למען שיפור רווחתם של הילדים החולים ובני משפחותיהם, לקדם ולפתח את איכות במט ,ז"ל ואיריס לנגר שניידר הלן ע"י

 "ילדים שלנו"מאז הקמתה, עמותת  כה במחקר ומתן סיוע לצוות המטפל.באמצעות רכישת ציוד רפואי מתקדם, תמי ,הטיפול בהם
מוביל בתחום ביה"ח כמרכז יוותה גורם פעיל בשמירתו של תרמה מיליוני דולרים לבית החולים, יזמה פרויקטים, יצרה קשרים בינ"ל וה

 לוקחים חלק פעיל בהגשמת מטרותש ,עמותת "ילדים שלנו" של התורמים, הידידים והמתנדביםבזכות  .ילדים בעולםרפואת ה
 .לקדם את בריאותם של הילדים שלנוווחתם ולשפר את רבכדי את המשאבים והאמצעים הדרושים אנו מגייסים  ,העמותה

 

 :את הפרויקטים הבאים העמותה מממנת באופן קבוע )מדי חודש( ,בזכות נדיבות לבם של תומכים וידידים
  המטופלים במכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת  חיוניות ביותר לילדים חולי סוכרתערכות בדיקה ילדיםאלפי  - סטארלייטעולם ה 
 ," הכולל: יצירה, משחק, קריאה, משחקי מחשב ועודסטארלייט"ה עולם שמציע הרחב ממגוון הפעילויות יםבני משפחותיהם נהנו

פרויקט "מתנה לכל  מחקר במכון הלב מימון   בילדים נפגעי כוויות טיפול  החולים במטרה להעצים ולחזק את הילדים

 DVDפרויקט    אשפזצעצועים והפתעות לילדים לקראת תהליכים רפואיים וכן חלוקת מתנה לכל ילד חדש שמתרכישת  - ילד"

 על פי – קווי טלוויזיה  6מהפעילויות במרכז  תמיועד לילדים אשר מרותקים למיטה ואינם מסוגלים לבקר וליהנו – לכל ילדנייד 

תוכנית   קווי טלוויזיה לילדים מאושפזים 6העמותה מסייעת בתרומת  פארם בע"מ-טלבשיתוף חברת והמלצת המערך הסוציאלי 
 .לרכישת משחקים וציוד יצירה לחדרי הפעילות הממוקמים בכל המחלקות תורמת מידי חודש העמותה - חדרי פעילות"חיי הילד" ו

 

   
 

 :ל בין היתר ,יעדה תרומותהעמותה  ,2410מתחילת שנת בנוסף, 
 :גידול ברשתית העין  רטינובלסטומה היא לחדר ניתוח. לטיפול במקרי אונקולוגייה בעיניים רטקםמכשיר רכישת  חדרי ניתוח
(retinaהגידול מופיע בשתי צורות .):  צורה תורשתית שבה מופיעים גידולים בשתי העיניים וצורה שאינה תורשתית, שבה מופיע

בדרך כלל גידול בעין אחת בלבד. האבחון הראשוני והמשמעותי מבוצע בדרך כלל בבדיקה תחת הרדמה, בה רופא עיניים מומחה 
 את העיניים של הילד בחדר הניתוח. בודק בעזרת הרטקם

הטיפול להרחבת מערך  931339 -בשערכה הקדישה את התרומות מאירוע ההתרמה העמותה : אונקולוגי-המערך ההמטולוגי
בילדים המטופלים במחלקה האונקולוגית במרכז שניידר.  )שילוב בין שיטות הרפואה המשלימה והקונבנציונאלית( האינטגרטיבי

סרטני התרופתי או הקרינתי, זאת במטרה -מוענק לפני, אחרי או תוך כדי הטיפול הקונבנציונאלי האנטי צו ודיקור סיני()שיא הטיפול
 לאפשר התמודדות והקלה בתופעות הלוואי הפיזיות והנפשיות בכל שלבי המחלה והשיקום.

  :ציוד נלווה.ליחידה, כולל  תמיטות אשפוז ייעודיו 1רכישת היחידה לטיפול נמרץ לב וחזה 

 הורחב  זו השנה הרביעית שהעמותה מממנת את פרויקט הג'ילולוגים )ליצנים רפואיים( במחלקת המיון. השנהחינוכי: הערך מה
להתמודדות הילדים ומשפחותיהם עם  מיםמון גם למרפאות. הג'ילולוגים יוצרים קשר עם הילדים בעזרת אומנות והומור, התורהמי

 י"ח.והטיפול בבלחצי השהות 

 'בזכות הסיוע שקיבלנו  מהילדים המטופלים במרכז שניידר הינם דוברי ערבית. 93%-13% -כ: לולוג דובר ערבית במרפאותיג
 לולוג דובר ערבית.יג'הצלחנו לבנות תוכנית שתתאים לצורכי האוכלוסייה הזו ולממן את עבודתו של  קרן יוסף וקריסטינה קסיררמ

 השנ 31 -הילדים החולים מזה כ אתהסטארלייט )מרכז פעילות חוויתי לילדים( משרת  :ייטסטארלהעולם קורס מחשבים ב. 
. במסגרת הקורס ילדים לאומי כארד , בחסות חברת קורס מחשבים חוויתי לצמצום פעריםהילדים נהנים מ 4339החל מחודש מאי 

חילוניים, ותיקים -יהודים, דתיים-מחשב שונים. ערביםלומדים ביחד ונחשפים ליישומי ביה"ח הפוקדים את  ותמרקעים ותרבויות שונ
 ובדים ביחד, לומדים להכיר ולקבל.ועולים חדשים משתפים פעולה, ע

  :במימון השתתפותם של ילדי מרכז שניידר חלק  לוקחתשהעמותה  ,ברציפות השישיתזו השנה תמיכה בילדים נפגעי כוויות
מפגש עם ילדים נוספים נפגעי כוויות, "י ות. באמצעות הפעילויות השונות במחנה ועייעודי לילדים ובני נוער נפגעי כווי במחנה

מתאפשר לילדים ללמוד דרכים חדשות להתמודד עם הפצעים והצלקות שלהם, לראות את עצמם באור חדש, לבנות את דימויים 
 השתלבותם בחברה.בשיקל עליהם  ,יהעצמי, לעודד התמודדות דרך שיתוף וחשיפה בסביבה בטוחה ותומכת ולרכוש ביטחון עצמ

 

 :מערך גיוס המשאבים שלנו
 "שלנו ילדים" עמותת למען השרון הוד נוער - ן"מאמי נוער אירוע
תיכון הדרים בהוד  רועי קליימן, תלמיד, ביוזמתו של השרון הוד מופת הבימטרון באולםבחודש מאי  התקיים נתינה שכולו אירוע
 כלל, שמטרתו להעלות את המודעות בקרב בני נוער לתרומה ועשייה למען הקהילה, האירוע .בשיתוף עם עריית הוד השרון השרון

 אפ של שלום אסייג-", האחיות כרקוקלי, אורי שכיב, קוקי לבנה, להקמה מקומית והופעת סטנד6הופעות מלהיבות של "התקווה 
כמובן ההכנסות מהאירוע נתרמו היה מלא עד אפס מקום.  האולםו בעיר ומחוצה לההכרטיסים נמכרו לבני נוער . בהתנדבות מלאה

 לעמותת "ילדים שלנו".



  מפגשי הרצאות למען "ילדים שלנו"
, עמותהפעילות המפגשי הרצאות שהכנסותיהן מוקדשות להעמותה עורכת  שנים 9 -כמזה 

התכנסו ידידי  ועותבערב שב, רכזת מפגשים והרצאות בעמותה. אודליה שיגריסביוזמת 
" דלתות מסתובבותכדי להאזין להרצאה המרתקת ", העמותה בביתם של טל ואייל שנהב בת"א

. ההכנסות הוקדשו לטובת אחד הפרויקטים החשובים שבהם תומכת העמותה צופית גרנטמאת 
 רכישת ערכות בדיקה לילדים חולי סוכרת המטופלים במרכז שניידר. באירוע כיבדו –מידי חודש 

מנהל מכון אותנו בנוכחותם: איריס לנגר, יו"ר מייסדת עמותת "ילדים שלנו" פרופ' משה פיליפ, 
אנשי עסקים ונציגויות ממוסדות בכירים. האורחים נהנו מכיבוד אנדוקרינולוגיה וסוכרת בבי"ח, 

  קל, מוזיקת רקע ומהרצאה מרתקת ומרגשת. כל הערב נערך בתרומה מלאה.
 

 מרקל והמעצב ירון מינקובסקי התגייסו למען עמותת "ילדים שלנו"בית האופנה נונה 
ע"מ לקחת חלק באירוע התרמה למען  636339 -הנשים התכנסו ביום שישי  133 -למעלה מ

קבלת פנים מרשימה האירוע כלל  שהתקיים בהדר סיטי טאואר בר"ג. ,עמותת "ילדים שלנו"
נה נונה מרקל ומעצב האופנה ירון שבה לקחו חלק בית האופ ,תצוגת אופנה יוקרתיתו

בין האורחות נצפו יו"ר מייסדת עמותת "ילדים שלנו", איריס לנגר, מלכת היופי   מינקובסקי.
מנכ"ל שרון אילון, אשת העסקים לשעבר ואשת העסקים רווית אסף שדיגמנה על המסלול, 

"המעושרות" אדטו ויוליה שמלוב, וגם שתי  יעל רבהון, חברות הכנסת לשעבר רחלאבוט 
 .סי ציבוריחתודה מיוחדת לנעמי צ'רפק  החדשות הברונית שלומית פון ביסמרק ודליה ארזי.

 
 

  אירוע הוקרה לציון פועלם ותרומתם של מתנדבי ותורמי העמותה
בספטמבר ערכה העמותה את אירוע ההוקרה השנתי לציון פועלם ותרומתם של מתנדבי  7 -ב

. האירוע נערך בבניין המחקר ע"ש פלסנשטיין במעמד ראש עיריית ותורמי העמותה למרכז שניידר
האורחים נהנו מקבלת פנים חגיגית, מנאומים מרגשים וממופע של . מר איציק ברוורמןפ"ת, 

 393 -במסגרת האירוע, ציינו את פועלם של כ המנצח והכנר גד לב ושל מקהלת "כללית קול".
מערך שור והענקנו אות הוקרה לרחל מגן, רכזת מתנדבים שתורמים מזמנם וממרצם למעלה מע

 מתוך הערכה עמוקה לאישיותה, מסירותה ותרומתה למרכז שניידר מזה כעשור. המתנדבים,

 
 

 חברת טבע למען עמותת "ילדים שלנו" –פותחים את השנה בחיוך ונתינה 
, החברה החליטה לקיים לקראת ראש השנה בעולם הסטארלייט פ"תבחברת טבע מנהלת במסגרת הפעילות ההתנדבותית של עובדי 

דוכני מזון, מגוון הוקמו עובדים,  4,133 -המיועד לכ ,ביריד .עולם הסטארלייטהוקדשו לקידום ופיתוח , שהכנסותיו "01"הכל יריד 
נרתם ותרם למען  ,כיבד אותנו בנוכחותומר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל טבע, . בתרומהשגויסו ועוד, ספרים  ,שתייה, ביגוד, משחקים

 , התרומה והעשייה ההתנדבותית.על היוזמה להנהלת ועובדי חברת טבעמקרב לב תודה  המטרה.
  

 תרומה עם תמורה  -לשנה החדשה אגרות ברכה 

אנשים הטובים תודה לאגרות ברכה עם ערך מוסף.  לרכושמידי שנה, לקראת ראש השנה, אנו מציעים לחברות ואנשים פרטיים 
שלומי בראון, המרכז לחלונות יוקרה בע"מ, הרמן מקוב בע"מ, רמות מ.א.  :םניהיב, מאיתנו את האיגרותכשו חברות שרול

 מ ועוד.רו"ח, א.א. הנדסה בע" ןכה-ניהול ותחזוקה בע"מ, מרקוביץ
 

 :"הקהילה למען "ילדים שלנו
 

החליטו עובדי סיטי  ,ת הבינלאומי של סיטיביום ההתנדבו - מותת "ילדים שלנו" מארחת את עובדי סיטי ישראל במרכז שניידרע
 13-למעלה מפעלו י, אותם תלילדים מוקדי פעילות ביה"חלכניסה העובדים הקימו ב .ילדים המאושפזים בשניידרהישראל להתנדב לטובת 

   .הילדים המטופלים רווחתם של למען שיפורתורמים ומתנדבים מזה כעשור, עובדי סיטי  י.ל סיטי ישראל, ניל קורנ"עובדים, כולל מנכ
 

זו השנה הרביעית ברציפות שמועדון זולו מתגייס למען ילדי מרכז שניידר ותורם מכל הלב למען  - מועדון זולו איתנו בלב ובנשמה
שניידר ביוזמת שלומי  למרכז בהתנדבות אופנוענים אוספת כוחות ותרומות ומגיעההפעם בשנה, חבורת שיפור רווחתם של הילדים שלנו. 

 אותם מדי שנה!כבוד הוא לנו לארח . נאספו, מאות צעצועים נרכשו, כמו גם טלוויזיה, שולחן הוקי ושולחן כדורגל₪  37,333-כ וארון.ב
 

   
 

 התברכנו באנשים טובים ונדיבים שמגיעים אלינו לאורך כל השנה על מנת לשמח את הילדים שלנו
, ספורטאים, נציגי מוסדות חינוךים, חיילי צה"ל, שוטרים, לאמנים, חברות מסחריות, ארגונ תודותינו נתונה

 .במרכז שניידר שגרירויות ועוד, שמשמחים ומקלים על הילדים במהלך תקופת אשפוזם


