
 במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל "ילדים שלנו"עמותת 
 

 עמותת "ילדים שלנו" הינה ארגון הידידים וזרוע גיוס המשאבים של מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל.
 במטרה לפעול למען שיפור רווחתם של הילדים החולים ובני משפחותיהם, 1993העמותה נוסדה בשנת 

 הטיפול באמצעות רכישת ציוד רפואי מתקדם, תמיכה במחקר ומתן סיוע לצוות המטפל.לקדם ולפתח את איכות 
 

 2014עמותת "ילדים שלנו" מסכמת את שנת 
 

אונקולוגי, -עמותת "ילדים שלנו" רכשה ציוד רפואי, בין היתר ל: חדרי ניתוח, המערך ההמטולוגי - רכישת ציוד רפואי למחלקות ולמרפאות •
 מכון הלב, מחקר, מכון לסוכרת ואנדוקרינולוגיה, שדרוג "עולם הסטארלייט", מרפאת עיניים, המערך החינוכי, המערך הסוציאלי ועוד.

 ערכות בדיקה נרכשו בשנה החולפת )הערכות אינן כלולות בסל הבריאות(. 3,000 –כ - ערכות בדיקה לילדים המטופלים במכון לסוכרת •
ילדים ומתבגרים חדשים הלוקים במחלות  160-כל שנה מגיעים כ – האונקולוגית 'טיפול אינטגרטיבי )משלים( לילדים המטופלים במח• 

הקלה בתופעות הלוואי הפיזיות והנפשיות  מאפשרתשיאצו ודיקור,  הטיפול המשלים, כגוןצעירים עם מחלות דם שונות.  250-ממאירות וכ
 שלבי המחלה והשיקום.ב

מרכז פעילות חוותי לילדי שניידר, שהקימה  -הסטארלייט  ביקרו במהלך השנה בעולםילדים  40,000 -קרוב ל – עולם הסטארלייט •
 -לצד המרכז, פועלת ספריות השאלות המשרתת את הילדים ובני משפחותיהם. מדי שנה מושאלים כומפעילה עמותת "ילדים שלנו". 

 ילדים ובני משפחותיהם נהנים מדי שנה ממגוון הפעילויות שיש למרכז להציע. 8,000 -סרטי דיוידי וכ 150 -ספרים ומשחקים, כ 2,000
על ידי מתנדבי עמותת  בביה"חהילדים המאושפזים  בשנה האחרונה, לכלמתנות חולקו  18,000 -למעלה מ - פרויקט "מתנה לכל ילד" •

"ילדים שלנו". במסגרת הפרויקט, מתנדבים של העמותה מחלקים לכל מאושפז חדש בביה"ח מתנה, במטרה לרומם את מצב רוחו. כמו כן, 
ד לחלוקה לכלל ילדי ביה"ח הנמצאים לפני העמותה מרכזת את פרויקט "חדר המתנות", המכיל מגוון רחב של צעצועים ומשחקים, המיוע

 פרוצדורות רפואיות וניתוחים או ביום הולדתם, במטרה להפיג מעט מהמתח ולהקל עליהם, ולו במעט, בתקופת אשפוזם הקשה.
ים בכל מידי חודש, העמותה מממנת רכישה של ציוד פעילות ויצירה לילדים המאושפז – פרוייקט "חיי הילד" בחדרי פעילות במחלקות• 

המחלקות במטרה לאפשר לעובדי המערך החינוכי בבי"ח לעבוד וללמד את הילדים המאושפזים. חדרי הפעילות מאפשרים לילדים 
 להשלים חומר לימודי בשעות הבוקר ולשחק וליצור בשעות הפנאי ובכך להעביר את זמנם באופן מהנה יותר.

כישה של הפתעות לחלוקה ע"י האחיות לכל הילדים המטופלים לכל המחלקות, מידי חודש, העמותה מממנת ר – מתנות עידוד לאחיות• 
 המרפאות והמכונים במרכז שניידר. ההפתעות עוזרות להקל על האחיות והילדים בעת ביצוע פרוצדורות רפואיות.

דחופה )מיון( בשנה האחרונה.  ילדים טופלו במחלקה לרפואה 53,000 -כ - ליצנים רפואיים )ג'ילולוג( במחלקת המיון ובמרפאות החוץ• 
שיוצרים קשר עם הילדים  ההגעה למיון מלווה ברוב המקרים, במתח ובלחץ רב. מידי חודש, העמותה מממנת את עבודתם של ג'ילולוגים

לים הילדים בעזרת אומנות והומור, ותורמים להתמודדות הילדים ומשפחותיהם עם לחצי השהות והטיפול בבי"ח. שרות דומה, מקב
 .מבקרים במרפאות החוץה

מידי חודש העמותה מממנת טיפול בילדים נפגעי כוויות במרכז שניידר. במסגרת התמיכה,  – מימון מחנה ארצי לילדים נפגעי כוויות• 
. 7-17 העמותה תומכת במחנה שמתקיים מזה כשש שנים בחופשת הפסח. המחנה מיועד לילדים נפגעי כוויות, נערים ונערות בגילאים

 הילדים לומדים דרכים להתמודד עם הפצעים והצלקות שלהם, לבנות דימוי עצמי ולרכוש ביטחון עצמי, שיקל עליהם בהשתלבותם בחברה.
 

 2014מרכז שניידר לרפואת ילדים מסכם את שנת 
 , המחליפה את פעילות הלבECMOלמערכת  2014תינוקות וילדים חוברו בשנת  24•  ילדים טופלו ביחידה לרפואה דחופה )מיון( 54,000 -כ •
ילד . ניתוחי השתלות איברים בתינוקות, ילדים ובני נוער 41 •  ימי אשפוז. 78,000 -אשפוזים נרשמו במחלקות השונות בשניידר, כ 13,500 -כ •

ניתוחים בוצעו בששת חדרי הניתוח,  8,200 -כ  •  ילדים עברו השתלת כבד 20 -ילדים עברו השתלת כליה ו 20, אחד עבר ניתוח השתלת לב
פגים  1,000 -כ •  צנתורים 1,200 -כ •  טיפולי דיאליזה  440 -כ •  ניתוחים נוירוכירורגים. 220-ניתוחי לב, חזה וכלי דם וכ 500 -מתוכם כ

 400מעל  •  נרשמו במרפאות החוץ ובמכונים ביקורים 189,000 -כ •  ילדים טופלו ביחידות לטיפול נמרץ 820 -כ  •  וילודים טופלו בפגיה
ילדים כבדי שמיעה עברו השתלות שתל קוכליארי  59 • שיחות עזרה ראשונה התקבלו במחלקה לרפואה פסיכולוגית בזמן מבצע "צוק איתן"

מאמרים בספרות  185 -ה מפורסמו למעל •  שתלמו במרכז שניידרה אחיות, רופאים וסטודנטים משתלמים ממדינות שונות 13 •  והחלו לשמוע
 בחינות בגרות נערכו בשניידר בניצוחו של צוות המרכז החינוכי.  57 • מחקרים פעילים. 600-בכל רגע נתון מתקיימים במרכז שניידר כ. מקצועית

 

אחיות, עובדי רופאים,  1,500 -מרכז שניידר, עובדים כבמיטות אשפוז יום.  50מיטות, מתוכן  271במרכז שניידר לרפואת ילדים 
 רפואיים, עובדי מעבדה, מנהל ומשק, העושים לילות כימים למען החלמתם והבראתם של הילדים המטופלים.-המקצועות הפרא
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 משלוחי מנות לפוריםפרויקט 
כמידי שנה אנו שוב נערכים לקראת פורים עם משלוחי מנות מתוקים 

 לגנים, בתי ספר חברות ואירגונים.
 לפרטים והזמנות ניתן לפנות לאירית 

 child6@netvision.net.ilמייל:  209שלוחה  9217880-03בטלפון: 

 2/201527/ רצים למען הילדים שלנו
 ?  2015אביב -נרשמתם למרתון סמסונג תל

 ."אתם מוזמנים לרוץ ולתרום למען עמותת "ילדים שלנו
 לפרטים נוספים כנסו לדף הפייסבוק שלנו:

 27.2.15ען "ילדים שלנו" במרכז שניידר רצים למ

 פרויקט "יצאת כוכב"
לרגל בר/בת  אנו מזמינים אותך להיות הכוכב הבא שלנו, לתרום

המצווה למען הילדים המטופלים בביה"ח, ולהצטרף לשדרת הכוכבים 
 מרכז פעילות חוויתי לילדים. –של "עולם הסטארלייט"

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל
 child12@netvision.net.il מייל: 210שלוחה  9217880-03 :פוןבטל

 2015מפגשי הרצאות 
שנים עורכת העמותה מפגשי הרצאות שהכנסותיהן  4 -מזה כ

 מוקדשות לרכישת ערכות בדיקה לילדים חולי סוכרת.
בהתנדבות  התורמים מהרצאות מרתקות בשנה האחרונה נהנו

 .רפי קרסו 'פרופו מתן חודורוב, צופית גרנט, אבי כץ, גיל חובב של
 @netvision.net.ilchild12 * 210ש'  9217880-03 מיכלכרטיסים: 

 

 והידידים היקרים, בשם ילדי מרכז שניידר, אנו מודים לכל השותפים העסקיים
 מאפשרת לנו לפעול אשר נדיבות לבם ועשייתם המבורכת

 .למען שיפור רווחתם של הילדים המאושפזים ומשפחותיהם
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