
 

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

 4102חצי שנתי  םסקירת פעילות: סיכו
 

 3991העמותה 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

 כה במחקר ומתן סיוע לצוות המטפל.באמצעות רכישת ציוד רפואי מתקדם, תמי ,הטיפול בהם
יוותה גורם פעיל תרמה מיליוני דולרים לבית החולים, יזמה פרויקטים, יצרה קשרים בינ"ל וה "ילדים שלנו"מאז הקמתה, עמותת 

 .ילדים בעולםרפואת המוביל בתחום ביה"ח כמרכז בשמירתו של 
את אנו מגייסים  ,העמותה לוקחים חלק פעיל בהגשמת מטרותש ,עמותת "ילדים שלנו" של התורמים, הידידים והמתנדביםבזכות 

 .לקדם את בריאותם של הילדים שלנוווחתם ולשפר את רבכדי המשאבים והאמצעים הדרושים 
 

 :את הפרויקטים הבאים העמותה מממנת באופן קבוע )מדי חודש( ,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 ועודסטארלייט"המרכז  שמציע הרחב ממגוון הפעילויות יםבני משפחותיהם נהנו

פרויקט "מתנה לכל  מחקר במכון הלב מימון   בילדים נפגעי כוויות טיפול  החולים במטרה להעצים ולחזק את הילדים

 DVDפרויקט    אשפזצעצועים והפתעות לילדים לקראת תהליכים רפואיים וכן חלוקת מתנה לכל ילד חדש שמתרכישת  - ילד"

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

תוכנית    קווי טלוויזיה לילדים מאושפזים 6העמותה מסייעת בתרומת  פארם בע"מ-טלבשיתוף חברת והמלצת המערך הסוציאלי 
 .לרכישת משחקים וציוד יצירה לחדרי הפעילות הממוקמים בכל המחלקות תורמת מידי חודש העמותה - וחדרי פעילות"חיי הילד" 

 

 :ל בין היתר ,יעדה תרומותהעמותה  ,2410מתחילת שנת בנוסף, 
 בהמשך()ראה  931339 -בשערכה הקדישה את התרומות מאירוע ההתרמה עמותת ילדים שלנו : אונקולוגי-המערך ההמטולוגי 

בילדים המטופלים במחלקה  )שילוב בין שיטות הרפואה המשלימה והקונבנציונאלית( הטיפול האינטגרטיבילהרחבת מערך 
סרטני -מוענק לפני, אחרי או תוך כדי הטיפול הקונבנציונאלי האנטי )שיאצו ודיקור סיני( הטיפול. במרכז שניידר האונקולוגית

 פשר התמודדות והקלה בתופעות הלוואי הפיזיות והנפשיות בכל שלבי המחלה והשיקום.התרופתי או הקרינתי, זאת במטרה לא

  :ליחידה, כולל ציוד נלווה.  תייעודיואשפוז מיטות  1רכישת היחידה לטיפול נמרץ לב וחזה 

 הורחב  יון. השנה)ליצנים רפואיים( במחלקת המ שהעמותה מממנת את פרויקט הג'ילולוגים ,הרביעיתזו השנה חינוכי: הערך מה
להתמודדות הילדים ומשפחותיהם עם  מיםהג'ילולוגים יוצרים קשר עם הילדים בעזרת אומנות והומור, התורמון גם למרפאות. המי

 והטיפול בבי"ח.לחצי השהות 

  כותבז ים.שנ 31 -מזה כהילדים החולים  את)מרכז פעילות חוויתי לילדים( משרת  הסטארלייט :סטארלייטהעולם חידוש  

 , חידשנו ושידרגנו את מרחב הפעילות של הילדים.טכנולוגיות  IDEחברת

  :ייעודי  מסייעת במימון השתתפותם של ילדי מרכז שניידר במחנהשהעמותה  ,השישיתזו השנה תמיכה בילדים נפגעי כוויות
ים נוספים נפגעי כוויות, מתאפשר לילדים מפגש עם ילד"י לילדים ובני נוער נפגעי כוויות. באמצעות הפעילויות השונות במחנה וע

ללמוד דרכים חדשות להתמודד עם הפצעים והצלקות שלהם, לראות את עצמם באור חדש, לבנות את דימויים העצמי, לעודד 
 השתלבותם בחברה.בשיקל עליהם  ,התמודדות דרך שיתוף וחשיפה בסביבה בטוחה ותומכת ולרכוש ביטחון עצמי

 

 :לנומערך גיוס המשאבים ש
 המחלקה האונקולוגית במרכז שניידראירוע התרמה למען  -" שרים מהלב"
, יזמה והובילה את האירוע וסחפה יפעת זוארץ ויו"ר האירוע חברת העמותה. בזאפה הרצליהאירוע התרמה ערכנו  931339 -ב

 אחריה קהל איכותי של אנשי ונשות חברה ועסקים רבים, מהמובילים במשק.
ממופע מרגש של מקבלת פנים וובמהלכו נהנו התורמים  אתרמןעידן בהנחייתו של ו איריס שלגינדבות ע"י הופק בהתהאירוע 

בסיומו של המופע, האורחים הוזמנו להשתתף בהגרלה נושאת פרסים יקרי . מירי מסיקה, שארח את הזמרת קובי אפללוהזמר 
 ערך, במטרה לגייס תרומות נוספות למען המטרה. ההתרגשות וההתלהבות היתה רבה.

בילדים המטופלים במחלקה הטיפול האינטגרטיבי להרחבת מערך אירוע מההקדישה את התרומות  עמותת ילדים שלנו
 .במרכז שניידר האונקולוגית

 .בנק הפועליםו C-DATA מפיוטרקו חברתיד אמיצה ותומכת: גם הפעם תודה לנותני החסות שלנו, אשר הושיטו לנו 
 

 
 

 איריס לנגר, איריס שלגי ועידן אלתרמןהילית גלעד, אהובה טלמור, יפעת זוארץ, 

 
 

 קובי אפללו מארח את מירי מסיקה

 



 הרצאה של ליהיא לפיד בבית שגריר ארה"ב
שהגיעו ליהנות ממפגש  ,אורחים 311 -לכ ,יום שישי בבוקר, 1331339 -ב, פתחה את שערי ביתה ג'ולי פישרגריר ארה"ב, אשת ש

 , יו"ר מייסדת העמותה.איריס לנגר. את האירוע יזמה וארגנה ליהיא לפיד ,אישי ומהרצאה של העיתונאית והסופרת
משך נהנו האורחים מהרצאה מרתקת הל האורחים בארוחת בוקר קלה. בהגב' פישר, הגב' לפיד והגב' לנגר, קיבלו את פניהם ש

ומפולפלת בחוש הומור של הגב' לפיד בנושאים העוסקים בתחומי חיים רבים מתוך נקודת המבט האישית שלה כאישה וכאם.  
 הבוקר כולו הוקדש לקידום מחנה ארצי לילדים נפגעי כוויות, בו העמותה תומכת מזה כשש שנים. 

 

 
 

 יוליאנה אשל, נילי ארבל, איריס לנגר, ד"ר פרננדה פרס,  
 ליהיא לפיד, ג'ולי פישר, פרופ' יוסי פרס. 

 
 

 איריס לנגר, עדינה בר שלום, ליהיא לפיד, ג'ולי פישר

 

  מפגשי הרצאות למען "ילדים שלנו"
, אודליה שיגריסותה ביוזמתה של מפגשי הרצאות שהכנסותיהן מוקדשות לעמ "ילדים שלנו"עמותת  עורכת שנים ארבעכמזה 

 מתחילת השנה נהנו התורמים משתי הרצאות מרתקות: ההרצאות כולן בהתנדבות מלאה.רכזת מפגשים והרצאות בעמותה. 
 

את ידידי העמותה  אירח בביתו אבי כץ, מייסד רשת בתי הקפה קופיקס ונשיא קרן הגשמה, - " עם אבי כץר אל ההמוניםבלד"
ההכנסות מהאירוע הוקדשו לטובת פרויקט מימון ערכות בדיקה הלכה הוא שיתף אותנו בחזון ובמטרות שלו. להרצאה מרתקת, במ

 לילדים החולים בסוכרת.
 

השף, מבקר  ,גיל חובבלמפגש עם בקרית החינוך בת"א העמותה התכנסו ידידי  - עם גיל חובב "אוכל קטן ונשים גדולות"
הריחות  ,מהלך הרצאתו המרתקת גיל הפגיש אותנו עם זיכרונות מילדותו, החיים בירושליםהמסעדות העיתונאי ומגיש הטלוויזיה. ב
 והטעמים, בדרך מעניינת ומלאת הומור.

 

 :"הקהילה למען "ילדים שלנו
 

הם רק  ,חגיגות ט"ו בשבט, יום המשפחה, יום המעשים הטובים, חגיגות פורים וחגיגת אביב בפסח - לחגים ומועדים תפעילויו
פעילות ענפה שעמותת "ילדים שלנו" יוזמת במרכז ה"סטארלייט", במחלקות ובמרפאות. בפעילויות משתתפים ליצנים, מחלק 

 נגנים, אמני בלונים ויצירה וכולם בהתנדבות מלאה., קוסמים, מאפרים, זמרים
 

ת שנים ה במסורת ארוכממשיכ ניו יורק,-בלווי הרב בסר מברוקלין, ישיבת פלטבוש - ישיבת פלטבוש שומרת על המסורת
אנו גאים לארח אותם בבי"ח מידי שנה. הם עושים  .במתנותבחיוכים וכשהם עמוסים בביה"ח, שנתי הומגיעה לביקור  ,ומרגשת

 באהבה ומכל הלב!זאת 
 

ביב מחול סיני" בפני הילדים במסגרת אירועי "אבלובי הופיעו אורחי מרכז סוזן דלל,  ,נזירי השאולין - מרחפים בלובי נזירי השאולין
י הופעה המרתקת צפו בהתרגשות ילדים, בנבברחבי הארץ, בשיתוף שגרירות סין בישראל ומשרד התרבות הסיני.  שנערכו

 משפחותיהם ואף אנשי צוות רבים.
 

יר מא, עוזרי מנכ"לים של חברות ומשרדי ממשלה, התארחו במרכז הסטארלייט, ביוזמתו של 161חברי פורום  - 061חברי פורום 
, חבר בפורום ובעמותה. החברים חילקו משלוחי מנות לילדים המאושפזים ובהמשך קיבלו סקירה על פעילות ביה"ח ותרומתו חזון

 !הרלב, סגנית מנהל מרכז שניידר. יישר כח ותודה רבה-ברון לקידום רפואת הילדים בישראל מד"ר אפרת
 

   
 

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

 .במרכז שניידר שמשמחים ומקלים על הילדים במהלך תקופת אשפוזם
 

  4102ום המתנדב י
 . בביה"ח 00:11, בשעה רביעי, יום 00/6/02 -ה למתנדבים ותורמים יערך השנה באירוע ההוקר

 !נשמח לראותכם עימנו - פרטים מלאים יישלחו בהמשך
 


