
 

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

 5201חצי שנתי  םסקירת פעילות: סיכו
 

 1993העמותה 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

 

1520Save The Date 3/5/ 
 ""צחוק בריא עוזר להבריא

 "א.ת 27המלך  שאול' שדבמוזיאון ת"א לאמנות,  20:00בשעה  3/5/15 -ה א',צחוק ונתינה יתקיים ביום  שכולו התרמה אירוע
 האירוע בהשתתפות: ישראל קטורזה, רותם אבוהב, רשף לוי, אורי חזקיה וצמד בערומלא.

 !מכירת הכרטיסים החלה -₪  1,000, 500, 360 ,200מחירי כרטיסים: 
 michal@ourchildren.org.il, מייל: 210' לש 9217880-03 :בטללמיכל,  ניתן לפנותלרכישת כרטיסים ולמידע נוסף 

 

 :את הפרויקטים הבאים מדי חודש(באופן קבוע ) העמותה מממנת ,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 ועוד סטארלייטה עולםשמציע  הרחב ממגוון הפעילויות יםבני משפחותיהם נהנו

לכל נייד  DVDפרויקט    מחקר במכון הלבמימון   בילדים נפגעי כוויות טיפול  החולים ה להעצים ולחזק את הילדיםבמטר

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

תוכנית "חיי   קווי טלוויזיה לילדים מאושפזים 6העמותה מסייעת בתרומת  ע"מפארם ב-טלבשיתוף חברת והמערך הסוציאלי 
 .לרכישת משחקים וציוד יצירה לחדרי הפעילות הממוקמים בכל המחלקות תורמת מידי חודש העמותה - הילד" וחדרי פעילות

פני, אחרי או תוך כדי הטיפול ל, אשר מוענקים שיאצוי טיפולמידי חודש, העמותה מממנת : אונקולוגי-המערך ההמטולוגי
סרטני התרופתי או הקרינתי, זאת במטרה לאפשר התמודדות והקלה בתופעות הלוואי הפיזיות והנפשיות -הקונבנציונאלי האנטי

 בכל שלבי המחלה והשיקום.
 

   
 

 :מחלקת המיון. הג'ילולוגים זו השנה הרביעית שהעמותה מממנת את פרויקט הג'ילולוגים )ליצנים רפואיים( בהמערך החינוכי
 יוצרים קשר עם הילדים בעזרת אומנות והומור, התורמים להתמודדות הילדים ומשפחותיהם עם לחצי השהות והטיפול בבי"ח.

 'קרן מבזכות הסיוע שקיבלנו  מהילדים המטופלים במרכז שניידר הינם דוברי ערבית. 35% -כ: לולוג דובר ערבית במרפאותיג
 לולוג דובר ערבית.יג'הצלחנו לבנות תוכנית שתתאים לצורכי אוכלוסייה זו ולממן את עבודתו של  ה קסירריוסף וקריסטינ

  :שהעמותה  ברציפות זו השנה השישיתבמסגרת התמיכה החודשית בטיפול בילדים נפגעי כוויות, תמיכה בילדים נפגעי כוויות
קיים המחנה בכפר מתהשנה  ייעודי לילדים ובני נוער נפגעי כוויות. במימון השתתפותם של ילדי מרכז שניידר במחנהלוקחת חלק 

מוסלמים, , , יהודים, נוצרים7-18ילדים וילדות בני  45. במחנה לוקחים חלק 1.4.15ועד  29.3.15בתאריכים הנוער כפר גלים 
ימים שהם ה תוויות. במהלך ארבעאשר עברו פציעות קשות של כ ,ים ודרוזים, חילונים ודתיים, ללא הבדל של דת מין וגזעאבדו

מבלים יחד, המשתתפים יצאו מהבידוד שבו הם חיים וימצאו את עצמם בסביבה מקבלת ומכילה. הם ילמדו דרכים חדשות 
 .להתמודד עם הפצעים ועם הצלקות שלהם. הם ירכשו חברים חדשים וייהנו בסביבה בטוחה ומטפחת

  רויקט ייחודי, המשרת את כלל הילדים ובני הנוער המטופלים במרכז שניידר, "חדר המתנות" הוא פ: "חדר המתנות"פרויקט
 הינוומטרתו להנעים את זמנם של הילדים במהלך תקופת האשפוז, מיום היווסדה של העמותה. הרעיון והיוזמה להקמת הפרויקט 

 מתנה במהלך תקופת האשפוז. של  בבי"ח בארה"ב וחוותה את כוחהשל איריס לנגר, יו"ר מייסדת העמותה, שאושפזה בילדותה 
אושפזים חדשים. המתנות הללו מסייעות לשפר את מ 50 -כיוצאים מחדר המתנות ומחלקים שי קטן לה עמותהמדי בוקר, מתנדבי 

במקביל, ילדים מגיעים לחדר המתנות לפני בדיקות רפואיות לא נעימות מצב רוחם של הילדים, להקל עליהם ולהפחית חרדות. 
 רוצים, מרוממת באופן מיידי את מצב רוחם.הם ולאחריהן וכן לרגל מאורע משמח. המחשבה שהם יכולים לבחור כל מתנה ש

לתחזק כראוי את "חדר להמשיך ו בכדי, בביה"חלציבור הרחב בבקשה לתרום מתנות לילדים המאושפזים העמותה לאחרונה פנתה 
. הפנייה נעשתה על ידי מירב הולנדר, מתנדבת בעמותה, שבנה טופל תקופה ארוכה 23-המתנות", פרויקט הנכנס לשנתו ה

במחלקת טיפול נמרץ בשניידר לפני כשלוש שנים. מירב הפיצה הודעת טקסט בין חבריה באמצעות וואטסאפ והרשתות החברתיות, 
 רחבי הארץ ותרומות רבות לפרויקט.המתנות". הפנייה הניבה אלפי תגובות מכל ת ל"חדר וובה ביקשה תרומ

 מתנה קטנה = חיוך גדול
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 :מערך גיוס המשאבים שלנו
 

 27/2/15מרתון סמסונג ת"א  -רצים למען הילדים שלנו 
, אשר ממשיך 2015 "אשהעמותה לוקחת חלק במרתון סמסונג ת 2 -כמיטב המסורת, זו השנה ה

השנה, ביוזמתן של שתי  מאפשר לרוץ לטובת הקהילה.וה עולמית של מעורבות חברתית להוביל מגמ
והתורמים נפתחה קבוצה שמטרתה לקבץ את כל הרצים  ,אילנית נחימוב ומיה קרמרנשים צעירות, 

 .הצליחו לגייס חברים רבים שירוצו ביחד איתנו למען "ילדים שלנו"ומרתון הלמען העמותה במסגרת 
-וקדשו להרחבת מערך הטיפולים האינטגרטיביים במערך ההמטולוגיה רויקטמהפ ההכנסות

 שלכם, הניצחון של הילדים שלנו! ההישג. אונקולוגי במרכז שניידר

 
 מפגשי הרצאות למען "ילדים שלנו"

ביוזמת , עמותהפעילות המפגשי הרצאות שהכנסותיהן מוקדשות להעמותה עורכת  שנים 4 -כמזה 
כשכלכלה פוגשת המרתקת " הרצאהה כזת מפגשים והרצאות בעמותה., ראודליה שיגריס

התקיימה בבית משפחת , 10חדשות ב הכתב הבכיר לענייני כלכלה, מתן חודורובמאת  "פוליטיקה
 פרופ' רפי קרסומאת " גוף ונפש ומה שביניהם"הרצאה מרתקת נוספת . 27/11/14 ה'בז'רנו, ביום 

 .במסגרת מפגשי ההרצאות, 12/1/15 ב'ביום  אביב-תל  ZOA-בהתקיימה 
במכון לאנדוקרינולוגיה לרכישת ערכות בדיקה לילדים המטופלים  הוקדשו ותההכנסות מההרצא

 .וסוכרת של מרכז שניידר לרפואת ילדים

 

 
 

 

 פרויקט "יצאת כוכב"
עמותת "ילדים שלנו" מזמינה אתכם לקחת  יכול להיות שלכם!בא רוצים לצאת כוכבים ? הכוכב ה

אנו מזמינים  לק בפרויקט ייחודי למען שיפור רווחתם של הילדים המטופלים במרכז שניידר.ח
להחזיר לקדמת הבמה את החשיבות של המצווה , ר חיבור משמעותי בין הילד לקהילהליצואתכם 

תרומות למען החיוך של איסוף  , חוויתי ומגבשקבוצתיוהתרומה למען האחר, וליהנות מתהליך 
₪  1,800של  ה מינימליתתרומכל קבוצה שתגייס  דים המטופלים במרכז שניידר.והשמחה של יל

, בי"ס קפלן פ"ת: עד כהתודה מקרב לב לקבוצות שתרמו  תזכה לכוכב על שמה בשדרת הכוכבים.
מועדון , נועה זכריה, בי"ס תיכון חקלאי ימה, בית חינוך אורנים, תלמוד תורה "הדר יוסף"

, פ"ת ילדי בי"ס נווה עוז, חט"ב בן גוריון פ"ת, ניר אריאלי פישל, דוליםדו"שים ג-האופנועים זולו
 .אולפנית ישורון פ"תו יסודות תל"י פ"ת

 

 
 michal@ourchildren.org.il או במייל: 210של'  9217780-03: 'מיכל בטלניתן לפנות ל לפרטים נוספים

 
 

 :"לה למען "ילדים שלנוהקהי
 

 

יום שידורים מיוחד של תחנת 
 הרדיו האינטרנטית "לייק מיי רדיו"
במסגרת יום שידורים מיוחד של 

דרה מעולם ישש ,תחנת הרדיו
לקראת מרתון  הסטארלייט

את נו , אירח2015 ת"אסמסונג 
המירוץ "דניאל, יוכי והמאירי מ

 ."ליוןילמ
 

 

 

 2015יום המשפחה 
ה המרגשת של בהמשך לפניי
ת ובבקשה לתרומ מירב הולנדר

אופירה אסייג  לחדר המתנות,
התגיסה למשימה ביחד עם 

ו במלוא המרץ הגיעו חברותיה
לשמח את האימהות ולחלק  בכדי

 ושגייס ,מארזי שי מפנקים
 .בתרומה

 

 

 "יוסי ביטון"חברת האיפור 
 תורמת לכבוד פורים

חברת ש ,השנה השניהזו 
 הציבוראת  הזמינההאיפור 
₪  10איפור פנים ב להנות מ

 נתרמו לעמותה.ש ,בלבד

 

 

המעשים הטובים בדיזנגוף יום 
 24/3/15 סנטר ת"א

 תודה להנהלת דיזנגוף סנטר על
היוזמה לתרום מתנות למען ילדי 

יום המעשים שניידר במסגרת 
 .הטובים

 !תמשיכו לעשות רק טוב

 
 

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

לשמח, להפעיל, לאפר, להמתיק, להצחיק ולהעלות חיוכים על פני הילדים המטופלים שמגיעים  שגרירויות ועוד,
 תודה! .במרכז שניידר במהלך תקופת אשפוזםיהם עלומקלים  במרכז שניידר
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