
 

 "י.ש." )ע.ר.( –עמותת קרן ילדים שלנו 
 לרפואת ילדים בישראל במרכז שניידר
 במיספרים 2015שנת 

 
 1993העמותה נוסדה בשנת  הידידים וזרוע גיוס המשאבים של מרכז שניידר. היא ארגון (ר. ע.) "י.ש." –עמותת קרן ילדים שלנו 

מטרה לפעול למען שיפור רווחתם של הילדים החולים ובני משפחותיהם, לקדם ולפתח את איכות ב ,ז"ל ואיריס לנגר שניידר הלן ע"י

 "ילדים שלנו"מאז הקמתה, עמותת  כה במחקר ומתן סיוע לצוות המטפל.באמצעות רכישת ציוד רפואי מתקדם, תמי ,הטיפול בהם

מוביל בתחום ביה"ח כמרכז והיוותה גורם פעיל בשמירתו של תרמה מיליוני דולרים לבית החולים, יזמה פרויקטים, יצרה קשרים בינ"ל 

 לוקחים חלק פעיל בהגשמת מטרותש ,עמותת "ילדים שלנו" של התורמים, הידידים והמתנדביםבזכות  .ילדים בעולםרפואת ה

 נו.לקדם את בריאותם של הילדים שלווחתם ולשפר את רבכדי את המשאבים והאמצעים הדרושים אנו מגייסים  ,העמותה
 

   
 

 2015עמותת "ילדים שלנו" מסכמת את שנת 
 

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

 מיון ועוד.
 

ערכות בדיקה חיוניות, שאינן כלולות בסל  3,000 –, מידי חודש, העמותה רוכשת כ 1999משנת  – תמיכה חודשית במכון לסוכרת •
 הבריאות, לילדים המטופלים במכון לסוכרת. 

 

ילדים ומתבגרים חדשים  160-כל שנה מגיעים למרכז כ – טיפול אינטגרטיבי )משלים( לילדים המטופלים במחלקה האונקולוגית• 
ים, כגון, שיאצו ודיקור, מתבצע פעמים בשבוע הטיפול המשלצעירים עם מחלות דם שונות.  250-הלוקים במחלות ממאירות וכ

ומטרתו להציע דרך טיפול לא תרופתית שתאפשר התמודדות והקלה בתופעות הלוואי הפיזיות והנפשיות בכל שלבי המחלה 
 והשיקום.

 

יידר, מרכז פעילות חוותי לילדי שנ -הסטארלייט  ילדים ביקרו במהלך השנה בעולם 45,000 -קרוב ל – עולם הסטארלייט •
לצד המרכז, פועלת ספריות השאלות המשרתת את הילדים ובני משפחותיהם. מדי שנה שהקימה ומפעילה עמותת "ילדים שלנו". 

ילדים ובני משפחותיהם נהנים מדי שנה ממגוון הפעילויות  8,000 -סרטי דיוידי וכ 150 -ספרים ומשחקים, כ 2,000 -מושאלים כ
 שיש למרכז להציע.

 

הילדים המאושפזים בבית החולים על ידי  בשנה האחרונה, לכלמתנות חולקו  50,000 -למעלה מ - נה לכל ילד"פרויקט "מת •
מתנדבי עמותת "ילדים שלנו". במסגרת הפרויקט, מתנדבים של העמותה מחלקים לכל מאושפז חדש בביה"ח מתנה, במטרה 

נות", המכיל מגוון רחב של צעצועים ומשחקים, המיועד לרומם את מצב רוחו. כמו כן, העמותה מרכזת את פרויקט "חדר המת
לחלוקה לכלל ילדי ביה"ח הנמצאים לפני פרוצדורות רפואיות וניתוחים או ביום הולדתם, במטרה להפיג מעט מהמתח ולהקל 

 עליהם, ולו במעט, בתקופת אשפוזם הקשה.
 

מממנת רכישה של ציוד פעילות ויצירה לילדים המאושפזים מידי חודש, העמותה  – פרוייקט "חיי הילד" בחדרי פעילות במחלקות• 
בכל 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.
 

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

 

ילדים טופלו במחלקה לרפואה דחופה )מיון( בשנה  55,000 -כ - במרפאות החוץליצנים רפואיים )ג'ילולוג( במחלקת המיון ו• 
האחרונה. ההגעה למיון מלווה ברוב המקרים, במתח ובלחץ רב. מידי חודש, העמותה מממנת את עבודתם של ג'ילולוגים )ליצנים 

ם ומשפחותיהם עם לחצי השהות והטיפול רפואיים(, שיוצרים קשר עם הילדים בעזרת אומנות והומור, ותורמים להתמודדות הילדי
  בבי"ח. שרות דומה, מקבלים הילדים המבקרים במרפאות החוץ שנהנים מפעילותם של הג'ילולוגים. 

 

זו השנה השביעית ברציפות, שהעמותה תומכת ומקדמת מחנה לילדים נפגעי כוויות  – מימון מחנה ארצי לילדים נפגעי כוויות• 
. הילדים לומדים דרכים חדשות להתמודד עם 7-17 עד לילדים נפגעי כוויות, נערים ונערות בגילאיםבחופשת הפסח. המחנה מיו

 הפצעים והצלקות שלהם, לבנות דימוי עצמי ולרכוש ביטחון עצמי, שיקל עליהם בהשתלבותם בחברה.
 

 



 
 :2015אירועים ופרויקטים מרכזיים בשנת 

 
" במוזיאון ת"א לאומנות צחוק בריא עוזר להבריאבתחילת חודש מאי התקיים אירוע ההתרמה המרכזי של העמותה, "• 

, רשף לוי, אורי חזקיה, הצמד צפריר ורועי, רותם אבוהב וישראל קטורזהבהשתתפותם של הסטנדאפיסטים המובילים: 
הובילה את האירוע, זו השנה הרביעית ברציפות, וסחפה  זוארץ יפעתחברת העמותה ויו"ר האירוע, אופירה אסייג. בהנחייתה של 

 http://www.ourchildren.org.il/?CategoryID=224&ArticleID=187אחריה קהל איכותי של אנשי ונשות חברה ועסקים רבים. 
 

, רכזת מפגשים והרצאות אודליה שיגריס, ביוזמתה של ההרצאותעית ברציפות שהתורמים שלנו נהנים ממיטב זו השנה השבי• 
בנושא "גוף ונפש ומה שביניהם" בהיכל בית ציוני אמריקה  פרופ' רפי קרסובעמותה. השנה נהנו התורמים מהרצאה מרתקת של 

ZOA  'יו"ר לימור ויצחק בז'רנובביתם של  מרים זוהרוהגב'  קניגליא וממפגש מרגש עם כלות פרס ישראל, השחקניות: הגב ,
 http://www.ourchildren.org.il/?CategoryID=351&ArticleID=193ומנכ"ל קבוצת תעשיות רדימיקס ישראל. 

 

מידי שנה בחנוכה, אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לעשייה של "ילדים שלנו", לתרום ולהשתתף בטקס הדלקת מזה כעשור, • 
זכינו גם השנה להתרגש מדי  פרויקט "נר של תקווה"נרות מרגש בחברת הילדים המטופלים ובני משפחותיהם בביה"ח. בזכות 

נפגשו עם הילדים המאושפזים ובני משפחותיהם ונהנו ביחד איתם ערב ביחד עם התורמים והידידים שנכחו בטקס הדלקת הנרות, 
, משפחת טייק, Food Apperalבי"ס קפלן פ"ת, א. אמיתי סוכנות ביטוח, חברת מהמעמד המרגש ומאווירת החג. תודה ל: 

. משפחת אליהו, משפחת דואק, משפחת טלמור, משפחת כדורי ומשפחת זוארץ
http://www.ourchildren.org.il/?CategoryID=411  

 

למוסדות חינוך, חברות ואנשים שאוהבים.  מארזי שי מתוקיםלאורך השנה, לקראת החגים חנוכה ופורים, העמותה מוכרת • 
מיטב השפים  -" 40עד  40" -ו ירים בישראלמיטב השוקולטי -"השוקולד שלי"  ספרי בישול מיוחדים: 2בנוסף, העמותה הפיקה 

 במטרה להגדיל את שרשרת הנתינה למען הילדים שלנו. אלינוער רביןבשיתוף עם  הצעירים בישראל,
http://www.ourchildren.org.il/?CategoryID=398  

 

 

 2015מרכז שניידר לרפואת ילדים מסכם את שנת 
 

 ילדים טופלו במחלקה לרפואה דחופה )מיון( במרכז שניידר לרפואת ילדים.  55,000  -כ 

 22  למערכת  2015תינוקות וילדים חוברו בשנתECMO תינוקת בת חודשיים , המחליפה את פעילות הלב והריאות, ביניהם
 כבר במחלקה לרפואה דחופה )מיון( במרכז שניידר.  שחוברה למערכת התמיכה החוץ גופית

 ימי אשפוז.  74,740 -אשפוזים נרשמו במחלקות השונות בשניידר, כ 13,100 -כ 

 41 ילדים שעברו  2ת איברים בתינוקות, ילדים ובני נוער התקיימו במהלך השנה החולפת במרכז שניידר, מתוכם ניתוחי השתלו
ילדים עברו השתלת כבד בשנה החולפת.  13 -ילדים עברו השתלת כליה ו 26, 2015ניתוח השתלת לב וריאות במהלך שנת 

 ילדים עברו השתלות מח עצם.  38. חודשים, מושתלת הכבד הקטנה ביותר בארץ 5תינוקת בת בין הילדים נמנית גם 

 ניתוחים נוירוכירורגים. 340 -ניתוחי לב, חזה וכלי דם וכ 400 -ניתוחים בוצעו בחדרי הניתוח, מתוכם למעלה מ 7,900 -כ   

 טיפולי דיאליזה ביתיים. 250 -התבצעו ביחידת הדיאליזה בשניידר, בנוסף התבצעו למעלה מ דיאליזה-טיפולי המו 1,800 -כ 

 צנתורים בוצעו בחדר הצנתורים במכון הלב במרכז שניידר.  1,185 -כ 

 6בין הפגים נמנים גם  קילו. 1.750 -פגים השוקלים מתחת ל 200פגים וילודים טופלו בפגיה במרכז שניידר, מתוכם  1,000 -כ 
 פגים קטנים שנולדו בנפאל והובאו במיוחד למחלקת פגים במרכז שניידר, ימים ספורים לאחר אסון רעידת האדמה בנפאל. 

  ילדים טופלו ביחידות לטיפול נמרץ. 950 -כ 

 ביקורים נרשמו במרפאות החוץ ובמכונים במרכז שניידר. 188,000 -כ   

 השתלות שתל קוכליארי ביחידת אף אוזן גרון וטופלו במכון לאודיאולוגיה החלו לשמוע, לאחר שעברו  כבדי שמיעהילדים  50 -כ
 בשניידר והחלו לשמוע. 

 19  ,אחיות, רופאים וסטודנטים משתלמים ממדינות שונות, ביניהן: פולין, לטביה, רומניה, ניגריה, קזחסטן, נפאל, גאורגיה, סין
   .2015הולנד וקניה, השתלמו במרכז שניידר בשנת 

  מאמרים בספרות מקצועית, ביניהם בכתבי העת היוקרתיים:  200 -חוקרי שניידר פורסמו כ 2015בשנתLancet ו- Nature .
 מחקרים חדשים במרכז שניידר. 150 -החלו כ  2015בשנת 

  למחנה הסקי שעברו השתלות איברים במרכז שניידר, טסה ילדים  5משלחת שלTACKERS  שבאלפים השוויצרים. במחנה
    ילדים ובני נוער מושתלים ממדינות שונות, ביניהן: ארה"ב, גרמניה, שבדיה ובולגריה. 50 -הסקי שהו עוד כ

 47  בניצוחו של צוות המרכז החינוכי הפועל במרכז שניידר.  2015בחינות בגרות נערכו בשניידר בשנת 

  הילדים המטופלים מקבלים "ארוחת בוקר מטריפה המוגשות לילדים חל שדרוג משמעותי בארוחות הבוקר 2015בשנת :
 קופסאות ארוחות בוקר לילדים המאושפזים.  150-בקופסא", מיזם חדש המהווה אטרקציה של ממש. מדי יום מוגשות כ

 שורת השונים בישראל כתבות, ידיעות, ראיונות ואזכורים על מרכז שניידר לרפואת ילדים הופיעו באמצעי התק 3,200 -כ
 . 2015במהלך שנת 

 

 -מיטות אשפוז יום. במסגרת מרכז שניידר, עובדים כ 50מיטות, מתוכן  271במרכז שניידר לרפואת ילדים 
רפואיים, עובדי מעבדה, מנהל ומשק, העושים לילות כימים למען -רופאים, אחיות, עובדי המקצועות הפרא 1,500

   ופלים.החלמתם והבראתם של הילדים המט
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SCHNEIDER CHILDREN’S CONCLUDES 2015 
 55,000 children were treated in the Emergency Medicine Department (ER) 

 22 infants and children were connected to the ECMO network, which replaces heart and lung function, 
among them a 2-month-old infant who was connected to the machine while still in the ER. 

 13,100 admissions were registered in the various departments amounting to some 74,740 hospitalization 
days 

 41 organ transplantations, including 2 children who underwent heart and lung transplants, 26 children 
who received a kidney, and 13 youngsters who had liver transplants. Among the recipients was a 5-
month-old baby, the youngest liver recipient in the country. 38 children underwent bone marrow 
transplantations. 

 7,900 surgeries were conducted including 400 cardiac and vascular surgeries and about 340 
neurosurgeries 

 1,800 hemodialylisis treatments were performed in the Dialysis Unit and a further 250 dialysis treatments 
given at home 

 1,185 catheterizations were performed in the Cardiology Institute 

 1,000 premature infants and newborns were treated in the Neonatology Department of among them 200 
preemies who weighed less than 1,750 kg. Six premature infants were born in Nepal and transferred 
especially to the Neonatal Department at Schneider following the devastating earthquake a few days 
earlier 

 950 children were treated in the Pediatric Intensive Care Unit 

 188,000 visits were registered in the various clinics and institutes 

 50 hard-of-hearing children underwent cochlear implants and were able to start hearing 

 19 foreign nurses, doctors and residents from various countries including Poland, Latvia, Romania, 
Nigeria, Kazakhstan, Nepal, Georgia, China, Holland and Kenya underwent advanced training at 
Schneider Children’s 

 200 research papers were published in professional journals including the prestigious Lancet and Nature. 
About 150 new research studies were initiated 

 A delegation of 5 organ recipients from Schneider Children’s flew to the Tackers Ski Camp in the Swiss 
Alps where they met another 50 organ recipients from the USA, Germany, Sweden and Bulgaria 

 47 matriculation exams were undertaken supervised by the Educational Center 

 Innovative “Groovy Breakfasts in a Box” - a signficant upgrade in breakfasts and a new initiative was 
introduced and is distributed to about 150 patients daily 

 3,200 articles, interviews and stories in the various Israeli media featured Schneider Children’s  
 

Schneider Children’s comprises 271 beds, of which 50 beds are assigned to Day Care; employs 
1,500 doctors, nurses and para-medical professionals, who make every effort to promote the 
recovery and health of hospitalized children. 

 

 
 

ותפים העסקיים והידידים היקרים, אשר נדיבות לבם בשם ילדי מרכז שניידר, אנו מודים לכל הש

ועשייתם המבורכת, מאפשרת לנו לפעול למען שיפור רווחתם של הילדים המאושפזים 

 ניתן לתמוך בפעילות העמותה דרך הקישור הבא: ומשפחותיהם ולתרום לקידום הטיפול.
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