
 

 לרפואת ילדים במרכז שניידר "ילדים שלנו"עמותת 
 7201 פסח חצי שנתי םסיכו - סקירת פעילות

 
העמותה נוסדה בשנת  הידידים וזרוע גיוס המשאבים של מרכז שניידר. היא ארגון ר.( )ע. "י.ש." –עמותת קרן ילדים שלנו 

רווחתם של הילדים החולים ובני משפחותיהם, לקדם במטרה לפעול למען שיפור  ,ז"ל ואיריס לנגר שניידר הלן ע"י 1993
 כה במחקר ומתן סיוע לצוות המטפל.באמצעות רכישת ציוד רפואי מתקדם, תמי ,ולפתח את איכות הטיפול בהם

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

 

   
 

 :בי"חבמטרות הבאות לייעדנו תרומות  ,מערך גיוס המשאביםנדיבות ליבם של תורמים ובזכות 
 

 שניידר מרכז קידום ופיתוח מחקרים ב
פז וליישמם לטובת ילדים חולים, היא אחד המאפיינים היכולת להביא את פירות המחקר משולחן המחקר אל מיטת החולה המאוש

מעבדות  50 -כ מימנה את המשך פעילותן שלמרכז שניידר. בזכות תרומה מיועדת, העמותה בהייחודיים והמשמעותיים ביותר 
הבאות,  השנים 5"ח, במטרה לסייע בפיתוח מחקרים ב המחקר בבניין פלסנשטיין )לצד שניידר(, שמנוהלות ע"י חוקרים של בי

 קידום רפואת הילדים בארץ ובעולם.שתורמים תרומה כה משמעותית ל
 

 גשר לשלום 
במסגרת  להוות גשר לשלום. מים את חזון המייסדים, ארווינג והלן שניידר ז"ל,יבביה"ח מטפלים בילדים מרחבי הארץ והעולם ומגש

ן ע"מ לקבל טיפולים מצילי חיים וכן בבני משפחותיהם. החזון, מרכז שניידר משתדל לתמוך בכל הילדים שמגיעים מהמזרח התיכו
הילדים  תבהמשך לפנייתו של ביה"ח וחזונם של המייסדים, יועדה תרומה ארוכת טווח לתוכנית שמטרתה להפחית את חשיפ

 ה.יתוף הפעולה בין ישראל לשכנותיסביבה תומכת וחמה של בני משפחה ולחזק את ש להםהחולים לזיהומים ומחלות, לספק 
 

 אינקובטור משולב לזיכרה של סטניה ורוצלבסקי  -מחלקת פגים 
שבועות להריון ושל תינוקות  37מחלקת הפגים והילודים במרכז שניידר היא ביתם החם של תינוקות רכים שנולדו בטרם מלאו 

לחייו של  לבים הראשונייםשתפקידו קריטי בששנולדו במועד עם בעיות שונות. בזכות תרומה מיועדת, נרכש אינקובטור משולב, 

 מתאימים. ולחות הפג, הוא מונע מזיהומים מלחדור למרחבם ושומר על טמפרטורה
 

 לילדים נפגעי כוויותמחנה "סבבה" 
חג כשבוע לפני  ",כפר גלים"זו השנה התשיעית ברציפות, שהעמותה תומכת במחנה יחיד מסוגו בישראל, המתקיים בכפר הנוער 

מבצע גיוס תרומות לטובת השתתפותם של ילדי לנרתמה בשנה החולפת , שחברת אינגרם ישראלתודה מקרב לב לפסח. ה
 מבצע הגיוס הוכתר כהצלחה!לשמחתנו, , ביחד עם קהל לקוחותיה. הנוכחי שניידר במחנה

ודתיים, ללא הבדל ים ודרוזים, חילונים אמוסלמים, בדו ,שנים, יהודים, נוצרים 7-18ילדים וילדות בני  45 -במחנה לוקחים חלק כ
המשתתפים יצאו מהבידוד שבו הם חיים וימצאו את עצמם  ,אשר עברו פציעות קשות של כוויות. במסגרת המחנה ,של דת מין וגזע

וייהנו בסביבה מקבלת ומכילה. הם ילמדו דרכים חדשות להתמודד עם הפצעים ועם הצלקות שלהם. הם ירכשו חברים חדשים 
 בסביבה בטוחה ומטפחת.

 

 לגזיאל-אביטל ערכות בדיקה לזכרה של יהודית -סוכרת למכון ה
 ,של ערכות סוכרת חיוניות עבור הילדים המטופלים במכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת הרוכשת הבלעדיתעמותת "ילדים שלנו" הינה 

יוחדות חוסכות מהילדים הערכות המ כחלק ממאמצינו לשפר את איכות החיים של הילדים חולי הסוכרת המטופלים במרכז שניידר.
ימים, וכך  10דקות )!( לעומת ציפייה של  6תוצאות בדיקת הדם ניתנות בדרך זו תוך  את הצורך בבדיקות דם חוזרות ונשנות.

 נמנעים חוסר נוחות, סבל וחרדות וניתן לתת התייחסות טיפולית עדכנית ומיידית לילד המטופל.
מלאה של רמות הסוכר בשלושת החודשים שקדמו לבדיקה הנוכחית ומאפשרת  צורת הבדיקה המיוחדת הזו מציגה גם תמונה

גילאי הילדים המטופלים באמצעות הערכות  התייחסות טיפולית מתאימה, בלי הצורך להיחשף לטראומה של בדיקה דרך הוריד.
 שנה. 21עד  0המיוחדות הללו נע מגיל 

 

 כל השנה על מנת לשמח את הילדים שלנו התברכנו באנשים טובים ונדיבים, שמגיעים אלינו לאורך
 כל מי שמגיעל, חיילים, מוסדות חינוך, ועיסקיותתודתינו נתונה לאמנים, חברות 

 במרכז שניידר להעלות חיוכים על פני הילדים המטופלים ,לשמח, להפעיל, להמתיק, להצחיק
 !תמשיכו לעשות טובולהקל עליהם במהלך תקופת אשפוזם הקשה. 
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 :את הפרויקטים הבאים באופן קבוע )מדי חודש( העמותה מממנת ,יבות לבם של תומכים וידידיםבזכות נד
 

  בשניידר המטופלים בדיקה חיוניות ביותר לילדים חולי סוכרתערכות  3000 -כמידי חודש, העמותה רוכשת   עולם
רחב של ממגוון  יםנהנאשר  ,בני משפחותיהםו יםילדאלפי מבקרים מידי שנה במרכז  - מרכז פעילות חוויתי לילדים – סטארלייטה

  מחקר במכון הלבמימון   החולים במטרה להעצים ולחזק את הילדים ,: יצירה, משחק, קריאה, משחקי מחשב ועודכגון פעילויות

 חדרי את תפעל למערך החינוכי, שממשחקים וציוד יצירה רוכשת העמותה  ,מידי חודש - תוכנית "חיי הילד" וחדרי פעילות

מידי חודש, העמותה מממנת רכישה של הפתעות לחלוקה  – מתנות עידוד לאחיות  האשפוז בכל מחלקותהחינוכיים הפעילות 
. ההפתעות עוזרות להקל על האחיות והילדים בעת בבי"ח כל המחלקות, המרפאות והמכוניםבע"י האחיות לכל הילדים המטופלים 

העמותה מסייעת  ,פארם בע"מ-טלבשיתוף חברת והמלצת המערך הסוציאלי  על פי – טלוויזיה קווי  4 ביצוע פרוצדורות רפואיות

משרת את כלל הילדים חדר המתנות  – פרויקט "מתנה לכל ילד" – חדר המתנות קווי טלוויזיה לילדים מאושפזים  4בתרומת 
 !התרומות יתקבלו בברכ .במהלך תקופת האשפוזם ולרומם את רוחלהנעים את זמנם במטרה ובני הנוער המטופלים במרכז שניידר, 

 

 :"הקהילה למען "ילדים שלנו
 
 

 ערב קוקטייל חגיגי לפתיחת העונה השמינית בתוכנית מפגשים והרצאות

שונה  כנית מפגשים והרצאות בערב תרומה מיוחד,והעמותה החלה השנה את פעילותה של ת
רעות ארביב,  שירלי בן דרור, השפים ארוחת טעימות בניצוחם של -מסיבת קוקטייל : ומהנה

, שהכינו ובישלו בתרומה מלאה שני מורדי שלומי נבון וג'לאל סאלם ארז גולקו, יורם הלן,
לצדם הנעימו את הערב האמנים הצעירים שני קצ'לניק ואודי  את מנות הדגל שלהם לתורמים.

 ת מפגשי ההרצאות., מרכזאודליה שיגריסאת האירוע יזמה והפיקה  קנבל בשירה ובנגינה.
שאירחו וקבלו את  ברמת השרון, שירלי ודני בן דרורהערב החגיגי התקיים בביתם של 

 .התורמים בנדיבות רבה וברוחב לב
 ההכנסות הוקדשו לטובת רכישה של ערכות בדיקה לילדים חולי סכרת.

 

 
 

 
 

 הסופרת סופי סוורטס קנוסןאירוע השקת הספר "זאב" בעברית מאת 
 

"זאב" במרכז הסטארלייט.  את הוצאת הספר "זאב" בעברית, באירוע חגיגי ה השיקההעמות
מטרתו  מחלת הסרטן. םמבוסס על סיפור אמיתי, ומיועד בעיקרו לבני נוער שמתמודדים ע

שת שגריר ישראל אלהעצים ולתת תקווה לילדים חולים באמצעות טכניקות של דמיון מודרך. 
לעמותה.  של הסופרת תמלוגיםולייעד את ה עבריתמו לרגהחליטה לת ,שולי בינהבדנמרק, 

בעזרת תרומתה הנפלאה שולי בינה, על היוזמה ה: ללכל מי שלקח חלק בהפק תודה
ברוך שלצידה בן זוגה, כ תהליך במסירות ואהבה,הוליווי  משפחת בונה סופרהאדיבה של 

ל"א , מקרן הוצרלינגלדורית אקעל תרומת האיורים הקסומים,  ברטוב לפרופ' אלישע. בינה
 על הסכמתה לתרום הרצאה לטובת האירוע. ד"ר אורניה יפה ינאיעל הליווי והתמיכה ול

 

 

 תקווה, שהספר ישמש כמקור השראה, העצמה ותקווה לכל הילדים שנאלצים להתמודד עם מחלה קשה.אנו מלאי 
 .בחנויות ספרים פרטיותובצומת ספרים , יה"חבב 3בחנות המתנות של "ילדים שלנו" בקומה  לרכוש את הספר "זאב" ניתן

 
 

 פרויקט "נר של תקווה לחנוכה"
 

 להדלקת נרות חנוכה במסגרת פרויקט "נר של תקווה".ביה"ח אנו מתכנסים בכמידי שנה, 
 תודה מיוחדת שלוחה לתורמים שמלווים אותנו שנים רבות בנאמנות ומסירות רבה:

ביטוח, משפחת פריש סוכנות לון, א. אמיתי , משפחת חסC-DATAמשפחת זוארץ וחברת 
, רעיית הגב' שרה נתניהובהדלקת הנר החמישי, היה לנו הכבוד לארח את  טלמור.ומשפחת 

 ראש הממשלה, שהדליקה נרות ביחד עם התורמים, יפה וקובי חסון.
למעלה מעשור, להתרגש מדי ערב עם התורמים והידידים  ,בזכות "נר של תקוה", אנו זוכים

וכחים בטקס, נפגשים עם הילדים המאושפזים ובני משפחותיהם ונהנים ביחד מהמעמד שנ
תודה רבה לתורמים, ידידים, ומתנדבים אשר עזרו לנו להפוך את החג  .המיוחד ומאוירת החג

 .ולהביא זיק של אור לעיניהם למואר וקסום עבור הילדים המטופלים במרכז שניידר

 

 

 

 
 

 יכול להיות שלכם!בא רוצים לצאת כוכבים? הכוכב ה -פרויקט "יצאת כוכב" 
 

 ע"מ להעניק לביה"ח ובראשם המחנך אבו בכר נסר, הגיעו, תלמידי תיכון חקלאי זמר, ימה
סטארלייט. המעמד היה ולהציב כוכב על שמם בשדרת הכוכבים במרכז ה לעמותהתרומה 

מרגש במיוחד לאור העובדה, שלאחר תרומה של עשרות כוכבים, זו הפעם הראשונה, 
 לפרויקט.שקבוצה נרתמת בפעם השנייה 

 .1,800₪מינימאלית של תזמו פרויקט בקהילה ותגייסו תרומה  ?רוצים כוכב משלכם
 י תנועת נוער,תלמידי בי"ס וחניכ אים ליחידים, חברות וקבוצות כגוןהפרויקט מת

 ,אחריות תאגידיתו במסגרת מעורבות חברתית, שנת מצווה
 לצורך גיוס התרומה. ומגבשת שיזמו פעילות חווייתית
 !תדעו שעשיתם נכון, שיצאתם כוכבים כשתראו את החיוכים והשמחה,

 

 

 michal@ourchildren.org.il או במייל: 210שלוחה  8089217-03: 'בטלצנטר,  מיכלניתן לפנות ל לפרטים נוספים
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