
 עמותת "ילדים שלנו" במרכז שניידר לרפואת ילדים
 9201 תש"ף ראש השנהסיכום חצי שנתי  -סקירת פעילות 

 

 

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

את  ולפתח לקדם, משפחותיהם ובני החולים הילדים של רווחתם שיפור למען במטרה לפעול, לנגר ואיריס ל"ז שניידר הלן י"ע 1993

 הידידים, התורמים בזכות .המטפל לצוות סיוע ומתן במחקר תמיכה, מתקדם רפואי ציוד רכישת באמצעות, בהם הטיפול איכות

 והאמצעים המשאבים את מגייסים אנו, העמותה מטרות בהגשמת פעיל חלק שלוקחים", שלנו ילדים" עמותת של והמתנדבים

 .שלנו הילדים של בריאותם את ולקדם רווחתם את לשפר בכדי הדרושים
 

   
 

 

 :תרמה בשנה האחרונה למטרות הבאותהעמותה  תומכים וידידים, בזכות נדיבות לבם של
 

 ויוסף לוי ז"ל, רכשה העמותה את מכשיר הפאקס בזכות תרומתם המכובדת של קרולה – המערך ההמטולוגי־אונקולוגי-
 אונקולוגי. -( במטרה לסייע בקידום הטיפול בילדים חולי סרטן המטופלים במערך ההמטולוגיFACS SORTERסורטר )

וטכנולוגיות לדברי פרופ' שי יזרעאלי, מנהל המערך, המכשיר מאפשר בידוד תאים על סמך תכונותיהם החיצוניות, בעזרת טכנולוגיות לייזר 
זרימת נוזלים מתקדמות ביותר. היכולת המופלאה הזו, לאפיין את ההטרוגניות של הסרטן ברמת התא הבודד, תאפשר בסופו של דבר את 

 כבוד לנו לקחת חלק בקידום הטיפול בילדים המטופלים במחלקה. מיגור התא האחרון ומניעת חזרה קטלנית של המחלה.
 

 שיפור זו השנה השנייה ברציפות, שהעמותה תומכת בפרויקט   - ת מטופלים במלר"ד )מיון(פרויקט שיפור איכות שהיי
  .איכות שהיית מטופלים במלר"ד

יוצרת , שלעיתים במהלך שהייתם במלר"ד הארוכ החווים המתנ םמטופליה מטופלים בשנה. 55,000 -למלר"ד שניידר מגיעים כ
שלא תמיד ערוכים להמתנה כל כך ארוכה ופעמים רבות מוציאים את תסכולם על הרבה תסכול, לחץ, מתח ודאגה בקרב ההורים 

מדיניות הנהלת המלר"ד היא שלמטופל הקטן "הכי טוב בבית" ולכן נעשים מירב המאמצים תחת עומס רב.  יםנמצאה אנשי הצוות
. מאמצים אלו באים לידי ביטוי באחוז לשחררו הביתה, כולל ביצוע בדיקות דם, הדמיות ובדיקות ע"י רופאים מקצועיים )יועצים(

על מנת לשפר את איכות השהייה של המטופלים, החליטה הנהלת ביה"ח לצאת לפרויקט ייעודי לצורך  .14% –האשפוז הנמוך 
 ושיפור איכות הטיפול בילדים שלנו.קיצור זמני ההמתנה של מטופלים במלר"ד 

 

  העמותה לוקחת חלק פעיל במחנה המיועד לילדים נפגעי בה , 11 -ה הנזו הש – "סבבה" –מחנה לילדים נפגעי כוויות
 קיים במהלך חופשת פסח בכפר גלים.כוויות ומממנת את השתתפותם של ילדי שניידר במחנה, שמת

מחנה "סבבה" הוא היחיד מסוגו בישראל.  ימים בכפר הנוער "כפר גלים". 4למחנה בן  7-18בני חניכים  50 -כ, יצאו 14.4.19 -ב
לומדים דרכים חדשות להתגבר על הצלקות הרגשיות והפיזיות שלהם ורוכשים , בסביבה מקבלת ומכילהנמצאים  המשתתפים

חברים. המחנה נותן מענה ותמיכה ממושכת, שנה אחר שנה. מקום בטוח, שמאפשר לילדים להתמודד הן עם הטראומה הקשה 
שנים; טיפולים, ניתוחים, פיזיותרפיה, חבישות שונות ומשונות. השהות במחנה שחוו ועדיין חווים והן עם תוצאות הכוויות שנמשכות 

 מחד, משכיחה לרגע קצר את הקשיים והכאב, ומאידך מפגישה את הילדים עם שותפיהם לגורל הלא פשוט.

 

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: 

 

 דים חולי ערכות בדיקה ליל 250 -העמותה רוכשת כשנה,  20 -למעלה ממידי חודש,  - ערכות בדיקה לילדים חולי סוכרת
 .מיידית התשובנותנות ו חוסכות את הצורך בבדיקות דם חוזרות ונשנותערכות, שאינן כלולות בסל הבריאות, . הבשניידרסוכרת 

 

  נהנים ממגוון רחב של פעילויות ש, חולים מידי שנה אלפי ילדיםמשרת המרכז  ,מרכז פעילות חוויתי לילדים - הסטארלייטעולם
. המרכז ולהתחזק הם יכולים לשכוח ממחלתם לזמן קצר הורגועה, שב נעימהבריאה, בסביבה יצירה, משחק, קריאה, מחשב ועוד, 

 משחק.ל, 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 חדרי  - י הילד" וחדרי פעילותתוכנית "חי
חדרי הפעילות ים רפואיים. ילדים לקראת הליכלוהכנה פסיכולוגית  מספק תמיכה רגשיתו האשפוז הפעילות החינוכיים בכל מחלקות

 להתמודד טוב יותר עם האשפוז.ו בשעות הפנאילשחק וליצור , מאפשרים לילדים להשלים חומר לימודי
 
 

 באשפוזים ארוכיםיזיה למשפחות מעוטות יכולת או ופארם, קווי טל-טל רתחבתורמת, בשיתוף העמותה  – קווי טלוויזיה. 
 
 
 
 
 



 

 "במטרה בביה"חאת כלל הילדים המטופלים  משרת חדר המתנותמיום היווסדה של העמותה,  – פרויקט "מתנה לכל ילד ,
במטרה  מידי בוקר, מתנדבי העמותה מחלקים מתנת עידוד לכל המאושפזים החדשיםלרומם את רוחם במהלך תקופת האשפוז. 

 יום הולדת,חגיגת כגון:  ,מוזמנים לחדר המתנות לרגל מאורע מיוחדאת ליבם. בנוסף, ילדים  ולשמחלחזק  להכיר את צרכיהם,
מידי חודש, העמותה רוכשת הפתעות בנוסף,  מתנות לילדי שניידר. 5,000 -כילקנו חולפת חהבשנה . 'וכשחרור מביה"ח, ו

בעת והאחיות לחלוקה ע"י האחיות לילדים המטופלים במחלקות, מרפאות ומכונים בבי"ח. ההפתעות מקלות על הילדים המיועדות 
 חרדה וכאב.ומפחיתות  ביצוע פרוצדורות רפואיות

 

 ילדים טופלו במחלקה לרפואה דחופה )מיון( בשנה האחרונה. בשל  55,000 -כ - במלר"ד )ליצנים רפואיים( פרויקט ג'לולוגים
 .בכל ימות השבוע , העמותה ייעדה תרומה להרחבת מערך הג'לולוגים במיון24/7האינטנסיביות והאופי המלחיץ של המיון 

 לג'לולגים כלים ליצירת קשר בעזרת אמנות והומור, ותורמים להתמודדות הילדים ומשפחותיהם עם לחצי השהות והטיפול בביה"ח.
 

 לוואי פיזיות ונפשיות והטבה באיכות החיים בעקבות טיפול -בנושא: הקלה על תופעות מימון מחקר במחלקה האונקולוגית
 ויימשך כשנה וחצי. 2018המחקר החל ביוני  האונקולוגית. בשיאצו בילדים המטופלים בכימו במחלקה

 

 בנושא: יעילות טיפול מערכתי באמצעות הדרכת הורים ונוירו פידבק בהפרעת  מימון מחקר במרפאה הפסיכולוגיתADHD  
 שנים. 3למשך  2018המחקר החל במרץ  בילדים.

 
 

  מתנדבים, שמטרתו  400 -מערך של כ ביה"ח, העמותה הקימה ומרכזתמיום היווסדו של  - מרכז שניידרשל מערך המתנדבים
לסייע לצוות ביה"ח בכל המחלקות והמרפאות, ולתמוך בילד המאושפז ובבני משפחתו. כמו כן, העמותה מארחת קבוצות ויחידים, 

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

 
 דים שלנו":הקהילה למען "יל

 
 

                                                                                                      !מזל טוב לחדר המתנות
ולדלית ורדי, על התרומה הנדיבה,  לקרן ריאליטיתודה מקרב לב 

היוזמה והליווי הצמוד והחם בדרך להגשמת החלום: שיפוץ חדר 
 .socialeyes"ילדים שלנו" באמצעות ארגון  עמותת המתנות של

פועל ה ,בזכות השותפים לפרויקט, חדר המתנות של העמותה
התחדש בצבעים  –שנה למען ילדי מרכז שניידר  25 - למעלה מ

 חמים ונעימים, באור ובשמחה.
 ."כמו שנאמר, "במקום שבו יש אהבה רבה, תמיד מתחוללים ניסים

  
 

 

 כולה התמונה את לראות

 לעמותת שהוקדשה ראשונה צילומים תערוכת השיק LEGIT ן"והנדל העיצוב, האדריכלות מגזין

 האדריכלות צלמי של אישיות מבט זוויות המציגה", וצמצם אישון בין" התערוכה". שלנו ילדים"

 :הצלמים חלק בה לקחו. פיתוח בהרצליה הרברט באולם יוני בחודש נפתחה, בארץ המובילים

 בין החיבור. וק'פינצ ואסף פורת עוזי, סמדר עודד, לוין גדעון, גרון עמית, גיל שי, אפשטיין שי

 בלקין מיכאל, שאביה, בלקין לורן אודית האוצרת של ביוזמתה נולד העמותה לבין התערוכה

 ההכנסות את לייעד שהרעיון הרגישה אודית. שניידר ד"במלר ומוערך מסור מתנדב היה, ל"ז

 למגזין, היוזמה על לאודית תודה. לעשותו ביותר הנכון הדבר הוא העמותה לטובת מהתערוכה

LEGIT שניידר מרכז ילדי לרווחת ותרם צילומים שרכש מי ולכל הפעולה שיתוף על. 
 

 
 

 

  טוב עושים

אלוף העולם בג'ודו , מוקי שגיא יודוקא'לגתעשו כבוד 

, ודו'בג ישראל ואלוף אירופה אלוף פעמיים, 2019לשנת 

 .לשלו זהות זהב מדליות ולחלק הילדים את לבקר שבא
 

 מנת על שניידר במרכז לביקור שהגיעה, כהן לאלין שאפו

 את ולחזק לחבק, אלין כהןשל המותג  טיפוח במוצרי לפנק

 .החולים והילדים ההורים
 

 הילדים את ולחזק תקווה לתת, טוב לעשות תמשיכו

 !ומשפחותיהם
  

 
 

 התברכנו באנשים טובים ונדיבים, שמגיעים אלינו לאורך כל השנה על מנת לשמח את הילדים שלנו
 להעלות חיוכים ,לשמח, להפעיל, להמתיק, להצחיק , מוסדות חינוך, ולכל מי שמגיעארגוניםתודתנו נתונה לאמנים, 

 ! הקשה. תמשיכו לעשות טובולהקל עליהם במהלך תקופת אשפוזם  במרכז שניידר על פני הילדים המטופלים
 

ourchildren 

 ★ Our Children 

 

★ child12@netvision.net.il ★ http://www.ourchildren.org.il/ 

 
 

https://www.facebook.com/socialeyes.il/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCqwlUJ0Z68a-Gqg0t5MJIP4mAqDC0Esi5iGC3QPaj9pGzi-TD1myuz23USVFslhnlmqdZbMmP8bNCn
http://iconosquare.com/ourchildren
https://www.facebook.com/ourchildrenfoundation/?ref=hl
mailto:child12@netvision.net.il
http://www.ourchildren.org.il/

