
 טתשע" ראש השנה
 

 יקרים, ידידים

 לך ולבני ביתך שנה טובה ומתוקה! אנו מאחלים במרכז שניידר, "ילדים שלנו"בשם עמותת 
 

    
 
 

אנו מודים לכל הידידים, התומכים והמתנדבים אשר הושיטו לנו יד אמיצה ותומכת ואפשרו לנו לתמוך גם 
 השנה בפרויקטים ותוכניות לשיפור הרווחה ואיכות הטיפול בילדים שלנו: 

  ,נן כלולות ערכות, שאי. הבשניידר ערכות בדיקה לילדים חולי סוכרת 250 -כהעמותה רוכשת שנה,  20 -מזה כמידי חודש

 .ותשובות מיידיות חוסכות מהילדים את הצורך בבדיקות דם חוזרות ונשנותהבסל הבריאות, 
 

 נהנים ממגוון רחב של פעילויות יצירה, ש, חולים מידי שנה אלפי ילדיםמשרת  ,מרכז פעילות חוויתי לילדים - הסטארלייט

. המרכז ולהתחזק הם יכולים לשכוח ממחלתם לזמן קצר הורגועה, שב נעימהבריאה, בסביבה משחק, קריאה, מחשב ועוד, 

 משחק., לצחוק וטיפול רפואי בשביל להבריא; הם זקוקים לשמחהמפותח אחרי מחקרים, שהוכיחו שילדים זקוקים ליותר 
 

 מידי חודש, העמותה רוכשת משחקים וציוד יצירה למערך החינוכי, שמתפעל את  - תוכנית "חיי הילד" וחדרי פעילות

ים רפואיים. והכנה פסיכולוגית של הילדים לקראת הליכ מספק תמיכה רגשיתו האשפוז חדרי הפעילות החינוכיים בכל מחלקות

 , בכדי להתמודד טוב יותר עם האשפוז.לשחק וליצור בשעות הפנאי, חדרי הפעילות מאפשרים לילדים להשלים חומר לימודי
 

 מרפאות במחלקות, ילדים המטופלים להפתעות לחלוקה ע"י האחיות רוכשת מידי חודש, העמותה  – מתנות עידוד לאחיות

 חרדה וכאב.ומפחיתות  ומכונים בבי"ח. ההפתעות מקלות על האחיות והילדים בעת ביצוע פרוצדורות רפואיות
 

 באשפוזים ארוכים, קווי טלביזיה למשפחות מעוטות יכולת או פארם-טל רתחבבשיתוף תורמת, העמותה  – קווי טלוויזיה. 
 

 "בביה"חאת כלל הילדים המטופלים  חדר המתנות משרתשל העמותה,  החל מיום היווסדה – פרויקט "מתנה לכל ילד ,

מידי בוקר, מתנדבי העמותה מחלקים מתנת עידוד לכל במטרה להנעים את זמנם ולרומם את רוחם במהלך תקופת האשפוז. 

מוזמנים לחדר המתנות לרגל מאורע לחזק ולחמם את ליבם. בנוסף, ילדים  במטרה להכיר את צרכיהם, המאושפזים החדשים

 מתנות לילדי שניידר. 5,000 -כחולפת חילקנו הבשנה . 'וכשחרור מביה"ח, לפני ואחרי בדיקה קשה ו יום הולדת,חגיגת כגון:  מיוחד
 

 ילדים טופלו במחלקה לרפואה דחופה )מיון( בשנה האחרונה.  55,000 -כ - במלר"ד )ליצנים רפואיים( פרויקט ג'לולוגים

 .בכל ימות השבוע , העמותה ייעדה תרומה להרחבת מערך הג'לולוגים במיון24/7בשל האינטנסיביות והאופי המלחיץ של המיון 

ותיהם עם לחצי השהות לג'לולגים כלים ליצירת קשר עם הילדים בעזרת אמנות והומור, ותורמים להתמודדות הילדים ומשפח

 והטיפול בביה"ח.
 

 ילדים ומתבגרים  160-כלמח האונקולוגית, ם ימידי שנה מגיע - תמיכה במערך לרפואה משלימה במחלקה האונקולוגית

העמותה מממנת טיפולי שיאצו ודמיון מודרך,  ,צעירים עם מחלות דם שונות. מידי חודש 250 -הלוקים במחלות ממאירות וכ

 הנפשיות בכל שלבי המחלה והשיקום.אשר מוענקים במקביל לטיפול הקונבנציונאלי, בכדי להקל בתופעות הלוואי הפיזיות ו
 

 החיים באיכות והטבה ונפשיות פיזיות לוואי-תופעות על הקלה: בנושא האונקולוגית במחלקה מחקר מימון 

 .וחצי כשנה ויימשך 2018 ביוני החל המחקר האונקולוגית. במחלקה בכימו המטופלים בילדים בשיאצו טיפול בעקבות
 

 פידבק ונוירו הורים הדרכת באמצעות מערכתי טיפול יעילות: בנושא הפסיכולוגית במרפאה מחקר מימון 

 .שנים 3למשך  2018במרץ  החל המחקר .בילדים  ADHDבהפרעת 
 

  פעיל במחנה המיועד לילדים נפגעי כוויות העמותה לוקחת חלק מזה כעשור,  – "סבבה" –כוויות מחנה לילדים נפגעי

חופשת פסח בכפר גלים. באמצעות הפעילויות במחנה,  שמתקיים במהלך ,במחנהשניידר השתתפותם של ילדי ומממנת את 

עצמי, לעודד התמודדות  דימויהצלקות, לראות את עצמם באור חדש, לבנות וללמוד דרכים להתמודד עם הפצעים  להםמתאפשר 

 על השתלבותם בחברה. יםאשר מקל ,ביטחון עצמיחברים חדשים ו דרך שיתוף וחשיפה בסביבה בטוחה ותומכת ולרכוש
 

 מתנדבים,  400 -מערך של כ מיום היווסדו של ביה"ח, העמותה הקימה ומרכזת - מערך המתנדבים במרכז שניידר

שמטרתו לסייע לצוות ביה"ח בכל המחלקות והמרפאות, ולתמוך בילד המאושפז ובבני משפחתו. כמו כן, העמותה מארחת 

 למען הילדים על בסיס חד פעמי. וממרצם קבוצות ויחידים, מהארץ והעולם, המבקשים לתרום מזמנם
 

  למרפאת ו   מכשיר לניקוז הפרשות מבית החזה נמרץטיפול למחלקת תרמה בשנה החולפת, העמותה  –תרומה למחלקות

 .EEG  -ה מוניטור למכון אפילפסיה



 הקהילה למען "ילדים שלנו":
 

 

 אירוע התרמה שנתי למען שדרוג "הסטארלייט" –"אור של כוכבים" 

ערכה במוזיאון ת"א לאמנות את אירוע ההתרמה השנתי לטובת בחודש אפריל, העמותה 
מרכז פעילות חוויתי, שמטרתו לשמח, להעצים ולחזק את ילדי מרכז שדרוג "הסטארלייט", 

ספקים  ,שניידר. האירוע נחל הצלחה אדירה, בזכות אנשים טובים שתרמו ומילאו את האולם
שיר זוארץ, שתרמו ממרצם ומזמנם לטובת ההפקה, והאמנים שהתגייסו להופיע בהתנדבות: 

כיבדו  , שריגשו, הקפיצו ועשו שמח.אופירה אסייג, והמנחה אייל גולן ושלישיית "מה קשור"
, ס. מנהל פירוגובסקי אבינועם ד"ר, מנהל מרכז שניידר, פרסיוסף פרופ' אותנו בנוכחותם: 

, היועצת המשפטית של העמותה, אנשי עסקים, חברי עו"ד טל דנון שנהבמרכז שניידר, 
, יפעת זוארץויו"ר האירוע, הנהלה וידידי העמותה. תודה מכל הלב, שלוחה לחברת העמותה 

שניצחה בגאון על האירוע, משלב הרעיון ועד ביצועו. תודה על היוזמה, המסירות, והמחויבות 
לכל נותני החסות והשותפים  כלפי העמותה ומטרותיה. זה המקום והזמן, להודות באופן מיוחד

 וריאן, תים מלמ, דל, א ,, על שותפות אמיצה ותמיכה לאורך השניםדטה -סי לדרך:
 .וחוצות זהב   hpאנטרפריז,  hpעזרא כדורי ושות' רואי חשבון, 

 
מימין לשמאל: עו"ד טל דנון  בתמונה

שנהב, שינו זוארץ, פרופ' יוסף פרס, 
 יפעת זוארץ והילית גלעד

 אילן סימן טוב: קרדיט צילום

 
 

 

 "קומה הרביעית"לבושים להצלחה עם סנדרה רינגלר ב

את העונה התשיעית של מפגשי ההרצאות, באירוע ערוך העמותה , פתחה בחודש ינואר

, מרכזת מפגשים והרצאות בעמותה. התורמות אודליה שיגריסומוקפד, שיזמה והפיקה 

, נהנו מקוקטיל קבלת פנים מושקע ומאוירה נשית ת"אהרבות שהגיעו ל"קומה הרביעית" בלב 

ית ומגישת הטלוויזיה המוערכת קסומה ומעצימה בנושא "לבושים להצלחה" מאת הסטייליסט

בערב המיוחד, שכולו נערך בהתנדבות ובתרומה מלאה, כיבדה אותנו  .סנדרה רינגלר

, מנהלת מערך הסיעוד במרכז שניידר, שנשאה דברי ברכה והסבירה נורית ברוךבנוכחותה 

  על משמעות ייעוד התרומה לפרויקט ערכות בדיקה לילדים חולי סוכרת במרכז שניידר.

, שמפיקה ומרכזת את המפגשים במסירות ובהצלחה כה לאודליה שיגריסדה מקרב לב תו

  רבה, לכל התורמים ורוכשי הכרטיסים, על תמיכתכם ועזרתם.

 
אודליה שיגריס, מימן לשמאל:  בתמונה

סנדרה רינגלר, הילית גלעד ונורית 

  : מלי גולדפרבקרדיט צילום. ברוך
 

 

 כולנו משפחה אחת גדולה 

לרגל יום המשפחה, ארחנו בביה"ח את האמנים גוי ריגר וטום באום, שפינקו את הילדים ובני 

 משפחותיהם במתנות שוות, שגייסה חן קופל, ובצילומי סלפי מרגשים.

 תודה שריגשתם, חיבקתם, חיזקתם, הצחקתם וחיממתם לכולנו את הלב.

 אהבו ותנצרו כל רגע קטן.כל יום הוא יום משפחה, תחבקו, ת

 

  
 

 

 עובדי סיטי למען ילדים שלנו 

ביום ההתנדבות השנתי של סיטי העולמית, חברו עובדי סיטי ישראל לעמותה כמיטב המסורות, 

והחליטו גם השנה להתנדב לטובת ילדי שניידר. העובדים קיימו יום כיף ויצירה לילדים, הקימו בלובי 

יצירה ופעילות ועלו למחלקות לחלק מתנות לילדים שלא יכלו לקחת חלק בפעילות. מספר מוקדי 

יוזמים העמותה,  למעלה מעשור, עובדי סיטי לוקחים חלק בפעילות ההתרגשות היתה בשיאה!

  .פעילויות התנדבותיות בבי"ח ותורמים לטובת הילדים החולים

 

  
 

 

 אמנים למען הקהילה  -אל"ה 

נבחרת האמנים של ישראל  בביה"ח אתהעמותה אירחה ון ואודליה שיגריס,  טביוזמתם של יאיר מר

נהנו מביקור מרגש ומשמעותי וזכו לרגעים ש ,המאושפזיםשהנעימו את זמנם של הילדים בכדורגל, 

תודה רבה לכם על הזכות הגדולה להגיע ": יאיר מרטון, בשם נבחרת האמניםשל צחוק והנאה. 

מטופלים במסירות העל הזכות לבוא ולשמח את הילדים ...לבוקר קסום שכולו אושר ואוראליכם 

ראויה להערצה. הביקור מעשיר אותנו וממלא בכוחות, הגענו לשמח ולחזק ויצאנו אנחנו מחוזקים. 

נשמח להמשיך במסורת הזו  ם, הם והוריהם ואתם הצוות המטפל!הילדים הם הגיבורים האמיתיי

  ."ם, ספורט, ילדים ותרומה לקהילה. תמשיכו בעבודתכם הנדירה והמיוחדתשל שילוב אמני

 

 

 
 

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

רווחתם של הילדים ע"י הלן שניידר ז"ל ואיריס לנגר, במטרה לפעול למען שיפור  1993העמותה נוסדה בשנת 

החולים ובני משפחותיהם, לקדם ולפתח את איכות הטיפול בהם, באמצעות רכישת ציוד רפואי מתקדם, תמיכה 

 במחקר ומתן סיוע לצוות המטפל.
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