
 

 בישראל לרפואת ילדים במרכז שניידר "ילדים שלנו"עמותת 
 7201 ראש השנה תשע"ח חצי שנתי םסיכו - סקירת פעילות

 

העמותה נוסדה בשנת  הידידים וזרוע גיוס המשאבים של מרכז שניידר. היא ארגון ר.( )ע. "י.ש." –עמותת קרן ילדים שלנו 
לפעול למען שיפור רווחתם של הילדים החולים ובני משפחותיהם, לקדם  במטרה ,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 גייסים אנו מ ,העמותה לוקחים חלק פעיל בהגשמת מטרותש ,עמותת "ילדים שלנו" של התורמים, הידידים והמתנדביםבזכות 

 לקדם את בריאותם של הילדים שלנו.ווחתם ולשפר את רבכדי המשאבים והאמצעים הדרושים 
 

 ק של חנות"ות"מחדש! בשעה טובה ומוצלחת פתחנו עבורכם את 
 המציגה מגוון של מתנות עם ערך חברתי לחגים

 ,אירית שהרבניניתן ליצור קשר עם . לפרטים .ourchildrenshop.org.ilwwwאתר: כנסו ללהזמנות 
 9247898-03או:  209שלוחה  9217880-03או בטלפון:  Irit@ourchildren.org.il במייל:

 

 :בי"חבמטרות הבאות לייעדנו תרומות  ,מערך גיוס המשאביםשל תורמים ונדיבות ליבם בזכות 
 

 במרפאה הפסיכולוגית: מחקר
 אירית שור ספיר, חיים עומר / בילדים  ADHDבהפרעתבאמצעות הדרכת הורים ונוירו פידבק יעילות טיפול מערכתי 

נהגותית הנפוצה ביותר בגיל הילדות. זוהי הפרעה כרונית הת-( הינה ההפרעה הנוירוADHDהפרעת קשב וריכוז המלווה בהיפראקטיביות )
(, וכאשר אינה מטופלת כראוי עלולה להוביל לבעיות 5DSMהכוללת סימפטומים של פגיעה בקשב ובריכוז, היפראקטיביות ואימפולסיביות )

 .בתחום הרגשיילדים )משפחה(, ולבעיות -קשות בתחום האקדמאי, החברתי וההתנהגותי, וכן לבעיות ביחסי הורים
הסיבה הראשונית לפנייה לשירותי בריאות הנפש בקרב ילדים בגילאי את והיא מהווה כיום  7.3-10.1%שכיחות התופעה בקרב ילדים הינה 

רוך מהילדים, אך כ 70%טיפול זה יעיל בקרב  .הינו טיפול בתרופות סטימולנטיות )כגון ריטלין( ADHD בי"ס. הטיפול הנפוץ ביותר בילדים בעלי
 בתופעות לוואי שונות ויעילותו מוגבלות לרוב לשעות בית הספר בלבד. 

 .ADHDלאחר שעבר התאמה מיוחדת, על הורים לילדים בעלי  NVRבמחקר הנוכחי אנו מבקשים להכיל טיפול בגישת 
כולתם ההורה/מורה לעגן עצמו שמטרתה חיזוק סמכות ההורה והמורה, וחיזוק י ,, הינה שיטת טיפול קצרת מועדNVRהדרכת הורים בשיטת 

הגברת שליטה עצמית של ההורה; הגברת הנוכחות  - מטרות טיפוליות 4במטרה לעגן את ילדם. הטיפול מתמקד בעבודה עם ההורים על 
באמצעות טיפול וההשגחה ההורית; בניית רשת תמיכה להורים ולילד; יצירת סביבה ורוטינה מובנות וברורות. בנוסף, נבדוק את היעילות של 

פידבק נוירו בעזרת  .להשיג שיפורים בתפקודים קוגניטיביים ו/או רגשייםלמטופל שיטה לאימון פעילות מוחית, אשר מטרתה לסייע , קנוירו פידב
המתאים לסיטואציה נתונה, לאחר שלמד  יהמנטאליהיה מסוגל "לייצר" את המצב שהמטופל כך  תמנטאליר גמישות ופילשתיבדק האפשרות 

 שנים.  3ויימשך לאורך  2017המחקר החל באוגוסט  .לסיטואציה ימנטאלם פשוטים יחסית לקשר בין מצב בכלי
 

 מחקר בילדים נפגעי כוויות:
 ד"ר חיליק חיוןאלון ליברמן, / יוליאנה אשל, ענת בן דרור, הערכת האפקטיביות של מחנה ייעודי לילדים נפגעי כוויות 

את השפעת מחנות תמיכה שנערכים בעולם על ילדים נפגעי כוויות, במטרה לבחון את  בדקורים אשר בשנים האחרונות פורסמו מספר מחק
האספקטים השונים אשר ליוו מחנות אלו. רוב המחקרים דיווחו במסקנותיהם כי ההשפעות הפסיכולוגיות על המחנה הם: הפחתה של הבידוד 

 דדות וקידום כישורים חברתיים.החברתי, שיפור דימוי וביטחון עצמי, קידום כישורי התמו
בהמשך  שנות קיום המחנה בישראל, טרם נערכו מחקרים כמותניים או איכותניים שבחנו את אפקט המחנה על ילדים פגועי כוויות.בתשע 

מי שיבדוק את השפעת ההשתתפות במחנה על הדימוי העצ ,מחקר בארץ מנתממ העמותהבפרויקט הכוויות, של העמותה לתמיכה המתמשכת 
  של הילד, תקווה, חוללות עצמית ומיקוד השליטה הפנימי ואת הדינאמיקה בין תוצאות אלה.

והסתיים בספטמבר. במקביל, במהלך החודשים האחרונים צוות המחקר עסק בניתוח הנתונים  2016איסוף הנתונים למחקר החל במרץ 
את ענת בן דרור הציגה . בברצלונהבספטמבר  6ב שהתקיים ופאי לכוויות האיגוד האירמשאלונים וראיונות אישיים ע"מ להציג את המחקר בכנס 

הציג עבודה המתבצעת בפיתוח מודל טיפול להתמודדות עם הצלקות  ליברמן שהתמקד בקבוצת המתבגרים במחנה, אלון ,חלקה במחקר
רב  מודדות עם התאמת פעילויות בסביבהעל האוכלוסייה מהמגזר הערבי וההתדגש מחקר עם האת הציגה  אשל ויוליאנההנפשיות/רגשיות 

חלק פעיל במפגשים ודיונים בנושא קווים מנחים לתכנון מחנה לילדים נפגעי כוויות בסביבה רב החוקרים לקחו . במהלך הכנס תרבותית
 ד ממארג חיינו בישראל.מאחר וסוגיה זו מהווה חלק בלתי נפר ,רבות לשיחוכן תרמו תרבותית, נושא שכיום מעסיק חלק נרחב ממדינות אירופה 

 ,תרמה ותתרום רבות להכרה בינלאומית בעשייתנו בתחום טיפול שיקומי בילדים עם כוויותלדברי החוקרים, ההשתתפות בכנס והצגת המחקר 
תונים על פרסום מסקנות המחקר בעיגם בימים אלה, עובדים  כאשר מחנה לילדים נפגעי כוויות נחשב בהחלט לאבן דרך מרכזית בתהליך זה.

 מובילים של כוויות ושיקום. 
 

 :מחקר במחלקה האונקולוגית
 / רביב פלג, יעל מנור וד"ר גולדשמידבשיאצו בילדים בעקבות טיפול והטבה באיכות החיים  ונפשיות פיזיותלוואי -הקלה על תופעות

פי פרוטוקולי -ופלים במגוון טיפולים רחב, עלאונקולוגית סובלים מסוגים שונים של מחלת הסרטן. הם מט-הילדים המטופלים במחלקה ההמטו
הוא  ,ולמצבו של הילד. הטיפול הבסיסי ביותר, אשר אותו מקבלים רוב הילדים בהתאם לסוג הסרטן, למצב התפתחותוטיפול שונים, המשתנים 

ם שעוברים טיפולים כימותרפיים, דבר לוואי שכיחות ביותר בקרב מטופלי-רוח ירוד, הן תופעות-כאב, בחילה, תשישות ומצב הטיפול הכימוטרפי.
המקשה על ההתמודדות עם מהלך הטיפול הן של הילד וסביבתו התומכת, והן של הצוות הסיעודי והרפואי, ומשפיע על גורמים שונים במהלך 

וואי המגביל את ת להטיפול והאשפוז וגם על תהליך ההחלמה. טיפול תרופתי ניתן כנגד סימפטומים אלה, אך גם טיפול זה הוא בעל תופעו
  , וכן רמת יעילותו לא אחידה ומשתנה בין ילד אחד למשנהו.שימושו
שנים, בזכות המימון של העמותה, הילדים המטופלים במחלקה מקבלים טיפולי בשיאצו בנוסף לטיפול הכימותרפי ומדווחים על הקלה  4 -מזה כ

שיפור באיכות החיים והקלה בהתמודדות עם מהלך הטיפול  –פש וכתוצאה מכך והפחתה בתופעות הלוואי השונות ועל שיפור בתחושות גוף ונ
מטרת המחקר היא להוכיח את התועלת של טיפול שיאצו הניתן בנוסף לטיפול  במחלתם בהשוואה למטופלים המקבלים טיפול כימותרפי בלבד.

טיפול בשיטות של רפואה משלימה בקרב חולי סרטן תומך סטנדרטי ככלי המשפר את איכות החיים בילדים המקבלים טיפול אונקולוגי פעיל. 
בנושא רפואה משלימה בילדים חולי סרטן, אך בתחום השיאצו הולך וגובר בשני העשורים האחרונים, בישראל ובעולם. קיימים מחקרים ספורים 

 ויימשך כשנה וחצי. 2017להתחיל בנובמבר עתיד זהו מחקר חדשני וראשוני. המחקר 

- 1 - 

http://www.ourchildrenshop.org.il/
mailto:Irit@ourchildren.org.il
mailto:Irit@ourchildren.org.il


 :את הפרויקטים הבאים באופן קבוע )מדי חודש( העמותה מממנת ,בזכות נדיבות לבם של תומכים וידידים
 

  בשניידר המטופלים בדיקה חיוניות ביותר לילדים חולי סוכרתת ערכו 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 את תפעל למערך החינוכי, שממשחקים 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 
על האחיות והילדים בעת ביצוע  מקלות. ההפתעות בבי"ח כל המחלקות, המרפאות והמכוניםבל הילדים המטופלים לת לכע"י האחיו

העמותה מסייעת  ,פארם בע"מ-טלבשיתוף חברת והמלצת המערך הסוציאלי  על פי – קווי טלוויזיה  4 פרוצדורות רפואיות

משרת את כלל הילדים חדר המתנות  – פרויקט "מתנה לכל ילד" – נותחדר המת קווי טלוויזיה לילדים מאושפזים  4בתרומת 
 !התרומות יתקבלו בברכ .במהלך תקופת האשפוזולרומם את רוחם להנעים את זמנם במטרה ובני הנוער המטופלים במרכז שניידר, 

 
 

 אשר אמדוהוענק ל 2017 לשנת אות מתנדב מצטיין של שרותי בריאות כללית
שנים, קיבל מהנהלת שירותי בריאות כללית מגן  26מותת "ילדים שלנו" מזה אשר אמדו, מתנדב בע

 . , על עזרתו לצוות הסיעודי והמנהלי2017מתנדב מצטיין בביה"ח שניידר לשנת 
אשר מתנדב מידי יום שישי במחלקה האונקולוגית ובמערך החינוכי של מרכז שניידר. ייחודיות פעילותו 

ם את תחושת הנוחות החזק אצללדים הצעירים שיח משמעותי ומתבטאת ביכולתו ליצור עם היל
שייכות לסביבה ומצליח ליצור קשרים אישיים עם הילדים תוך הרעפת חום וחיבה בדרך יצירתית הו

רגישות לזולת, לאדם התורם מתוך צניעות ואשר מהווה דוגמא ומופת לאנושיות  .ובשמחה גדולה

 אווה גדולה!ג .ונועם הליכות ובכך משפיע על סביבתו

 

 
 

 

 הקהילה למען "ילדים שלנו":
 
 

 2018פאנל מיוחד בנושא: אתגרי מדינת ישראל 
את העונה השמינית של מפגשי ההרצאות, באירוע ערוך ומוקפד,  העמותהחתמה  4/7/17 -ב

ודליה שיגריס, מרכזת מפגשים והרצאות בעמותה. התורמים הרבים שהגיעו שיזמה והפיקה א
קסומה ומפאנל  נהנו מקבלת פנים חמה, מאווירה"א לביתם של עו"ד טל ואיל דנון שנהב בת

אוהד חמו, כתב  :ראיינה את העיתונאים המוביליםשמרתק בהנחייתה של העיתונאית שרון כידון, 
חזי , 10אור הלר, פרשן, כתב צבאי ומגיש בערוץ , 2, חדשות לענייני פלסטינים והעולם הערבי

סימנטוב, מנהל דסק ערבים, כתב ופרשן לענייני ערבים, ממקימי ומפתחי דסק הערבים בערוץ 
זכה בפרס סוקולוב לעיתונות כתובה ש, 10נדב איל, עיתונאי ועורך חדשות החוץ בערוץ , 10

מופע של הזמרת עידית הלוי קרוג, אשר לוותה החלק האמנותי כלל  .2017ואלקטרונית לשנת 
בערב המיוחד כיבדו אותנו בנוכחותם, ד"ר אבינועם פירוגובסקי,סגן  בפסנתר ע"י אמיר ברנרד.

 , שנשאו דברי ברכה והודו לתורמים.העמותהאיריס לנגר, יו"ר מייסדת ו מנהל מרכז שניידר
 חדות לילדים המטופלים במכון לסוכרת.ערכות בדיקה מיות ההכנסות מהאירוע הוקדשו לטובת רכיש

 
 קרדיט צילום: יונת סער

תודה רבה מקרב לב לאודליה שיגריס, שמפיקה ומרכזת את המפגשים וההרצאות בעמותה במסירות ובהצלחה כה רבה, לטל ואיל דנון שנהב, 
קצרה  וכשי הכרטיסים, על תמיכתכם ועזרתם.שפתחו בפנינו את ביתם וליבם, לכתבים הנדירים חברי הפאנל המוכשרים ולכל התורמים ור

 יישר כוח! לכולם שלוחה התודה והברכה. היריעה מלהכיל את רשימת התורמים הארוכה לאירוע זה.
 

 

 הטיפוס למצווה של אלה בלונדון
, נכדתה של המתנדבת שרון דורון, המתגוררת בבריטניה, החליטה במסגרת שנת 12 -אלה בת ה

ת של עמותת "ילדים שלנו" ולגייס תרומות לשיפור רווחתם ובריאותם הילדים המצווה, לתמוך בפעילו
 בלונדון! O2 -טיפוס על בניין ה - המטופלים בביה"ח שניידר, באופן מאוד מרגש ומקורי

וייצגה את העמותה ביחד עם דודה, ביריד צדקה שנערך בבית  02אלה לא הסתפקה בטיפוס על ה 
 רומות נוספות לעמותה. ספרה, במטרה לגייס תומכים ות

 תודה על היוזמה וההתגייסות לטובת הילדים.לה אנו מוקירים ואלה ריגשה אותנו מאוד 

 

 
  

 
 

 2017משט מפרשי התקווה בצרפת 
המפגן , ל צרפת, פעילויות ״מפרשי התקווה״מאורגנות בחסות עמותת שולחן עגו 2001החל משנת 

המפגן  ,הימי הגדול בעולם עבור ילדים חולי סרטן ולוקמיה שמחלתם נמצאת בשלבי נסיגה. השנה
 75 -ב חולי סרטן מכל העולם םילדי 150 חלקלקחו במשט  .במהלך חודש יוניבחופי דרום צרפת נערך 

משט, בשיתוף עם עמותת מעגל נשים הרצליה זו השנה הראשונה שמדינת ישראל יוצגה ב מפרשיות.
, מתנדבת במעגל נשים הרצליה ל"ילדים שלנו" וכפר שמריהו. בהמשך לפנייתה של מירית הרצפלד

מחברתם של נהנו  . הילדים, ליה ורותםלמשט משניידרשני ילדים עמותה, הצלחנו לגייס ה בוחבר
ממגוון רחב של פעילויות ה שהם עברו, ילדים דומים להם מכל העולם, אשר חוו ועברו בדיוק את מ

 בצורה המושלמת ביותר מהחוויה הזו.נהנו כך  .להתחבר אחד עם השניואירועים, שאפשרו להם 

 

  
 

 

 להיות שלכם! יכולבא רוצים לצאת כוכבים? הכוכב ה -פרויקט "יצאת כוכב" 
לפתוח את הלב, להגדיל את שרשרת הנתינה  שנת הלימודים החלה ואנו מזמינים את בני / בנות המצווה

 שניידר.מרכז ולקחת חלק בפרויקט "יצאת כוכב" למען ילדי 
 .1,800₪תזמו פרויקט בקהילה ותגייסו תרומה מינימאלית של ? רוצים כוכב משלכם

במסגרת מעורבות חברתית,  וקבוצות כגון תלמידי בי"ס וחניכי תנועת נוער,הפרויקט מתאים ליחידים, חברות 
 לצורך גיוס התרומה. ומגבשת שיזמו פעילות חווייתית, אחריות תאגידיתו שנת מצווה

 !תדעו שעשיתם נכון, שיצאתם כוכבים כשתראו את החיוכים והשמחה,
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