
 

 לרפואת ילדים במרכז שניידר "ילדים שלנו"עמותת 
 2016חצי שנתי  םסיכו - סקירת פעילות

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

תם של הילדים החולים ובני משפחותיהם, לקדם במטרה לפעול למען שיפור רווח ,ז"ל ואיריס לנגר שניידר הלן ע"י 1993
 כה במחקר ומתן סיוע לצוות המטפל.באמצעות רכישת ציוד רפואי מתקדם, תמי ,ולפתח את איכות הטיפול בהם

את אנו מגייסים  ,העמותה לוקחים חלק פעיל בהגשמת מטרותש ,עמותת "ילדים שלנו" של התורמים, הידידים והמתנדביםבזכות 
 לקדם את בריאותם של הילדים שלנו.ווחתם ולשפר את רבכדי צעים הדרושים המשאבים והאמ

 

   
 

 :בי"חבמטרות הבאות לייעדנו תרומות  ,מערך גיוס המשאביםנדיבות ליבם של תורמים ובזכות 
ם ומתבגרים ילדי 160 -כל שנה מגיעים למרכז כ - אונקולוגי-הרחבת מערך הרפואה האינטגרטיבית )משלימה( במערך ההמטולוגי

, אשר י שיאצוטיפולמידי חודש, מזה כשנתיים, העמותה מממנת צעירים עם מחלות דם שונות.  250-חדשים הלוקים במחלות ממאירות וכ

סרטני התרופתי או הקרינתי, בכדי לאפשר התמודדות והקלה בתופעות הלוואי הפיזיות -במקביל לטיפול הקונבנציונאלי האנטימוענקים 

לילדים  שרותי הרפואה המשלימהלהרחבת אנו פועלים משמעותית,  , בזכות תרומה2016שלבי המחלה והשיקום. בשנת  והנפשיות בכל

צרפנו בנוסף לטיפולי השיאצו, . בשלב הראשון, שיקלו עליהם טיפוליםרחב של לאפשר להם ליהנות ממגוון ע"מ  ,מחלקהבהחולים המטופלים 

, והיד עוד לתהליכי ריפוי, להתמודדות עם מצוקה וחולי ולשמירה על בריאות גופנית ונפשיתיע במטרה לסי בדמיון מודרךמטפלת למחלקה 

 .  הפיזיות והנפשיות, שיבחן את הקשר בין הטיפולים להקלה בתופעות הלווי מחקרנטויה. במקביל, אנו פועלים לקידום 
 

ים טופלו במחלקה לרפואה דחופה )מיון( בשנה האחרונה. ילד 55,000 -כ – ג'לולוגים ביחידה לרפואה דחופה )מיון(ההרחבת מערך 

ג'ילולוגים )ליצנים  2 את עבודתם שלמימנה מידי חודש, העמותה , 2016עד לתחילת ההגעה למיון מלווה ברוב המקרים במתח ובלחץ רב. 
בשל עם לחצי השהות והטיפול בבי"ח.  שיוצרים קשר עם הילדים בעזרת אמנות והומור, ותורמים להתמודדות הילדים ומשפחותיהם, רפואיים(

ימים בשבוע,  6 -גים במיון לולהרחבת מערך הג'לול, קיבלנו בתחילת השנה תרומה נדיבה 24/7האינטנסיביות והאופי המלחיץ של המיון 
 ולהקל על הצוות המטפל.הילדים ומשפחותיהם של התמודדות במטרה לסייע ב שעות ביום 8
 

יתוחי לב היא חלק מהמערך הקרדיו־כירורגי, הכולל את מכון הלב, יחידת צנתורים, יחידת ניתוחי לב ויחידה היחידה לנ - טיפול נמרץ לב

לטיפול נמרץ לב. היחידה לניתוחי לב במרכז שניידר היא הגדולה מסוגה בישראל והיקף פעילותה מעמיד אותה בשורה אחת עם מרכזים 
 .דים בישראל מנותחים ומטופלים ביחידהמהילדים עם מומי לב מול 70%מובילים בעולם: כ־

 פי צורכי החולה.-, מכשיר המזריק כמויות מדודות של תרופה בכל יחידת זמן עלמשאבות עירוי 22ליחידה  העמותה רכשה
 

כנסת שדרוג משמעותי עם ה נוירוכירורגיה. לאחרונה, החדר עברחדר ניתוח נתרמו עבור  מסכים רפואיים 3 - חדר ניתוח נוירוכירורגיה

תוך ניתוחי  MRI -גם מערכת ניווט חדשה, המחוברת בזמן אמיתי ל הטכנולוגיות מהמתקדמות בעולם לטובת המנותח. במסגרת זו הוכנס
תמונות ממקורות אלו מוצגות על פני מסכים בחדר וזאת על מנת שבעת ובעונה אחת יוכלו כל המטפלים  ולמיקרוסקופ העבודה של המנתח.

 ד במקורות המידע השונים.בחדר לצפות ולהתמק
 

המופנים לצורך  ,מטפל בילדים המורכבים ביותר . מערך הלבמערך הלבל לב-מכשיר אקו ברכישתלבי"ח העמותה סייעה  - הלבמערך 

קדמות בבית החולים מספר מכשירים מדורות שונים, ולאור ההת בירור וטיפול במומי לב שונים, הן בעזרת צינתורי לב מורכבים והן בניתוחים.
אקו  ירימכשצורך ברכישת  נוצר ,כירורגי בשנים האחרונות-הטכנולוגית והתיישנות המכשירים הקיימים, כמו גם לאור התרחבות השירות הקרדיו

 ו עוגן לאבחנות ולטיפול בילדים אלו.ישיה ,מהדור החדש
 

במחנה ימון השתתפותם של ילדי מרכז שניידר חלק במ לוקחתזו השנה השמינית ברציפות שהעמותה   - תמיכה בילדים נפגעי כוויות
, בכפר גלים בשיתוף עם  "קמפ 17.4 – 20.4.2016ימים, בין התאריכים  4לילות/ 3שיתקיים במהלך  ייעודי לילדים ובני נוער נפגעי כוויות

, חילונים ודתיים, ללא הבדל של דת מין , יהודים, נוצרים, מוסלמים, בדואים ודרוזים7-18ילדים וילדות בני  50 -חלק כייקחו קיממה". במחנה 
את עצמם בסביבה  ומוצאיםמהבידוד שבו הם חיים  יוצאיםבלו יחד, המשתתפים יהימים ש 4וגזע, אשר עברו פציעות קשות של כוויות. במהלך 

 חברים חדשים. ורוכשיםדרכים חדשות להתמודד עם הפצעים והצלקות  לומדיםמקבלת ומכילה, 
 

את השפעת מחנות תמיכה שנערכים בעולם על  בדקובשנים האחרונות פורסמו מספר מחקרים אשר  - ם נפגעי כוויותבילדימימון מחקר 

ילדים נפגעי כוויות, במטרה לבחון את האספקטים השונים אשר ליוו מחנות אלו. רוב המחקרים דיווחו במסקנותיהם כי ההשפעות הפסיכולוגיות 
 תמודדות וקידום כישורים חברתיים.תי, שיפור דימוי וביטחון עצמי, קידום כישורי העל המחנה הם: הפחתה של הבידוד החבר

בשבע שנות קיום המחנה בישראל, טרם נערכו מחקרים כמותניים או איכותניים שבחנו את אפקט המחנה על ילדים פגועי כוויות. בהמשך 

בארץ שיבדוק את השפעת ההשתתפות במחנה על הדימוי העצמי של  מחקר לממןהחליטה  העמותהלתמיכה המתמשכת בפרויקט הכוויות, 

 י ואת הדינאמיקה בין תוצאות אלה.הילד, תקווה, חוללות עצמית ומיקוד השליטה הפנימ
 

שהחלפתם תאפשר לכלל המוניטורים בפגיה  ,בפגיה IMD-SOFTלטובת פרויקט מוניטורים חדשים  6העמותה רכשה  - מחלקת פגים

יצעיד את המחלקה והרפואי ולשלוח את כל המידע ישירות אל תיק המטופל. התהליך חיוני וקריטי מבחינת בטיחות המטופל להתממשק לתיק 
 באופן משמעותי.קדימה 
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 :את הפרויקטים הבאים באופן קבוע )מדי חודש( העמותה מממנת ,בזכות נדיבות לבם של תומכים וידידים
 

  בשניידר המטופלים בדיקה חיוניות ביותר לילדים חולי סוכרתות ערכ 3000 -כמידי חודש, העמותה רוכשת   עולם

רחב של ממגוון  יםנהנאשר  ,בני משפחותיהםו ילדיםאלפי מבקרים מידי שנה במרכז , מרכז פעילות חוויתי לילדים – סטארלייטה

  מחקר במכון הלבמימון   החולים םבמטרה להעצים ולחזק את הילדי ,: יצירה, משחק, קריאה, משחקי מחשב ועודכגון פעילויות

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

מידי חודש, העמותה מממנת רכישה של הפתעות לחלוקה  – מתנות עידוד לאחיות  האשפוז בכל מחלקותהחינוכיים הפעילות 

. ההפתעות עוזרות להקל על האחיות והילדים בעת בבי"ח ת לכל הילדים המטופלים לכל המחלקות, המרפאות והמכוניםע"י האחיו

העמותה מסייעת  פארם בע"מ-טלבשיתוף חברת והמלצת המערך הסוציאלי  על פי – קווי טלוויזיה  6 ביצוע פרוצדורות רפואיות

משרת את כלל הילדים חדר המתנות  – פרויקט "מתנה לכל ילד" – המתנות חדר קווי טלוויזיה לילדים מאושפזים  6בתרומת 

מיום היווסדה של העמותה. מדי בוקר,  ופועל להנעים את זמנם במהלך תקופת האשפוזבמטרה ובני הנוער המטופלים במרכז שניידר, 

ללו מסייעות לשפר את מצב רוחם של חדשים. המתנות ההאושפזים מלכל היוצאים מחדר המתנות ומחלקים שי קטן ה עמותהמתנדבי 

הילדים, להקל עליהם ולהפחית חרדות. במקביל, ילדים מגיעים לחדר המתנות לפני בדיקות רפואיות ולאחריהן וכן לרגל מאורע 

 רוצים, מרוממת באופן מיידי את מצב רוחם.הם משמח. המחשבה שהם יכולים לבחור כל מתנה ש

 
 

Save the Date -  9/5/16 וישינסקי-אסנת שיר -זה הכל" "החיים הרצאה 
 ₪  100. מחיר כרטיס: 20:00שכטר בנווה צדק בשעה  נווה, 9/5יום שני, 

 

ביוזמת , עמותהפעילות המפגשי הרצאות שהכנסותיהן מוקדשות להעמותה עורכת  ניםכשבע ש מזה
כלות ף עם מפגש מרתק וסוחנהננו מ ,בעונה השביעית הרצאות בעמותה.מרכזת ה, אודליה שיגריס

בנושא "עשרת הדיברות לשיגרה  מעניינתולהרצאה  מרים זוהרו ליא קניג :השחקניותפרס ישראל, 
 , אמנית החיים הבריאים.מיכל צפיר מאתמשפחתית בריאה" 

  .מרכז שניידרבסוכרת לבמכון לרכישת ערכות בדיקה לילדים המטופלים הפרויקט קודש ההכנסות מ
 

 

 יכול להיות שלכם!בא וצים לצאת כוכבים ? הכוכב הר - פרויקט "יצאת כוכב"
 

ר חיבור ליצו. הפרויקט מאפשר שניידר ילדיאתכם לקחת חלק בפרויקט ייחודי למען  יםמזמינ אנו
להחזיר לקדמת הבמה את החשיבות של המצווה והתרומה למען האחר, , לקהילה /המשמעותי בין הילד

תרומות למען החיוך והשמחה של ילדים המטופלים איסוף של  , חוויתי ומגבשקבוצתיוליהנות מתהליך 
 תזכה לכוכב בשדרת הכוכבים.₪  1,800תרומה מינימלית של כל קבוצה שתגייס  במרכז שניידר.

 ₪ 10,000שבר את שיא התרומות בפרויקט וגייס ש" מרמת הכובש, בית חינוך יחדיו"תודה ל: בתמונה

 

 
 

 michal@ourchildren.org.il או במייל: 210שלוחה  8089217-03: 'טלב, מיכלניתן לפנות ל לפרטים נוספים
 

 

 :"הקהילה למען "ילדים שלנו
 

 

 "זולו" האופנועים מועדון
 את הסטארלייטמאירים 

 ציפות,בר 4 -ה השנה זו
 שחברי המועדון עורכים

ומגיעים  התרמה גדול מיזם
 בלבוש רכיבה לשמח את

 ,ולחלק צעצועים הילדים
 עידוד ומילת ליטוף מתן תוך

 .בחולי איתן מאבק להמשך

 

 

הלהקה "איסק חאן" מהודו 
 בשניידר
להקת  ארחה את העמותה

, הודומעממית הפולקלור ה
, לחסות שגרירות הודו בישראב

ובי של בי"ח בפני בללהופעה 
זכו , שהחולים וצוות העובדים
וססגוני, לצפות במופע מרהיב 

 ם.רומם את מצב רוחש
 

 

 מתנה קטנה=חיוך גדול
את החיוך המקסים הזה 

קבלנו משחר, שהגיע 
עמוס  ,ביחד עם אימו ניצן

 ,במתנות יום ההולדת שלו
 החליט לתרוםשאותן 

 .לילדי שניידר

 

 

ינגוף יום המעשים הטובים בדיז
 15.3.16סנטר ת"א 

 ,זו השנה השניה ברציפות
שהסנטר מארח אותנו ביום 

במסגרתו שהמעשים הטובים, 
 תורמים מתנות לחדר המתנות.

 נתראה בשנה הבאה.

 

 התברכנו באנשים טובים ונדיבים, שמגיעים אלינו לאורך כל השנה על מנת לשמח את הילדים שלנו
 וכל מי שמגיע, מוסדות חינוך, ם, חיילייותעיסקתודותינו נתונה לאמנים, חברות 

 במרכז שניידר  לשמח, להפעיל, להמתיק, להצחיק ולהעלות חיוכים על פני הילדים המטופלים
 !תמשיכו לעשות טוב. הקשהבמהלך תקופת אשפוזם ולהקל עליהם 
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