עם כל הלב

חדש! צמיד הפאזל שלנו
למען ילדי מרכז שניידר
אנו מזמינים אתכם לרכוש את צמיד הפאזל שלנו
שעיצבו באהבה ורד ויותם ריין למען העמותה,
ולקחת חלק במיזם מיוחד שמטרתו לחבר בין
החלקים וליצור קיר פאזל של תורמים למען ילדי
מרכז שניידר.
הרעיון לעיצוב הצמיד בצורת חלק של פאזל
התהווה בהשראת לוגו עמותת "ילדים שלנו",
חלק מסמלו של מרכז שניידר  -פאזל שמורכז
משבעה חלקים .לכל אחד מחלקי הפאזל צורה
וצבע שונים ,כמו הילדים הבאים למרכז שניידר
מכל רחבי המזרח התיכון ללא הבדל דת ,גזע

ומין .בעזרתכם ,נחבר חלק לחלק ונרכיב פאזל
אחד גדול של נתינה למען הילדים שלנו ,של כולנו.
המחיר ליחידה הוא  80שקלים ,וכל ההכנסות
קודש לפרויקטים שנתמכים על ידי העמותה
לרווחת הילדים .לביצוע רכישה מקוונת באתר
מאובטח ,סרקו את הקוד בסמארטפון או חפשו
בגוגל :צמיד הפאזל שלנו.
ניתן ליצור קשר טלפונית:
 ,03-9217880או בדוא"ל
.irit@ourchildren.org.il
תודה!

אור של כוכבים למען הילדים שלנו

שיר זוארץ ,אייל גולן ושלישיית "מה קשור"
היו בין האמנים שהתנדבו להופיע באירוע
ההתרמה למען מרכז הסטארלייט ,שנערך
במוזיאון תל אביב לאמנות

מימין :עו"ד טל דנון שנהב ,שינו זוארץ ,פרופ' יוסף פרס ,יפעת זוארץ והילית גלעד .צילום :אילן סימן טוב

מוזיאון תל אביב לאמנות אירח את אירוע ההתרמה השנתי
שערכה עמותת "ילדים שלנו" ,ושהוקדש השנה לטובת שדרוג מרכז
הסטארלייט – מרכז פעילות חווייתי שמטרתו לשמח ,להעצים ולחזק
את הילדים המאושפזים במרכז שניידר .האירוע נחל הצלחה אדירה
בזכות נותני החסות והשותפים לדרך ,אנשים טובים שתרמו ומילאו
את האולם עד אפס מקום ,ספקים שהעניקו ממרצם ומזמנם לטובת
ההפקה ,והאמנים שהתגייסו להופיע בהתנדבות :שיר זוארץ ,אייל
גולן ,שלישיית "מה קשור" והמנחה אופירה אסייג ,שריגשו ,הקפיצו
ועשו שמח .כיבדו את הערב בנוכחותם פרופ' יוסף פרס ,מנהל מרכז
שניידר ,ד"ר אבינעם פירוגובסקי ,סגן מנהל מרכז שניידר ,עו"ד טל
דנון שנהב ,היועצת המשפטית של העמותה ,אנשי עסקים ,חברי
הנהלה וידידי העמותה.
תודה מכל הלב לחברת העמותה ויו"ר האירוע ,יפעת זוארץ ,שניצחה
בגאון על האירוע ,ולכל נותני החסות והשותפים לדרך אשר הושיטו
לנו יד אמיצה ותומכת.

בהוקרה למתנדבים הנפלאים שלנו
המתנדבים היקרים של מרכז שניידר
תורמים מזמנם ,מלבם וממרצם למען
בית החולים מאז יום הקמתו .מזה
כארבע שנים עורכת העמותה מפגשי
העשרה במרכז הסטארלייט למתנדבי
וידידי העמותה ,במטרה להוקיר את
העשייה ההתנדבותית ולחזק את הקשר
בין המתנדבים .תודה למתנדבת שרה
הרמן ,רכזת התוכנית ,על המסירות
וההשקעה בגיוס מרצים וארגון
המפגשים .מצפים כבר לשנה הבאה.

עמותת "ילדים שלנו" פועלת למען הילדים ובני משפחותיהם מיום היווסדו של מרכז שניידר.
רוצים להתעדכן מדי יום בפעילות העמותה? היכנסו לדף הפייסבוק ולאינסטגרם של העמותה
 Our Childrenועשו לנו "לייק" .לתרומות ו/או התנדבות :טל'  03-9253802או 03-9217880
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