
 

 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 
 

ציוד  תה לרכישח כסף לקידום ופיתוח מחקרים. התרומה יועד"הבזכות תרומה מיועדת, העמותה העבירה לבי - קידום ופיתוח מחקר
פרס, מנהל מרכז שניידר, "המחקר הוא  ףכדברי פרופ' יוסבבי"ח.  ת גסטרולוגיה ונוירולוגיהומעבדבפתיחת סיוע ו למעבדת אונקולוגיה

ת הדרך הטובה ביותר להשיג מצוינות בטיפול ברפוא אבן הפינה של קידום ביה"ח. מחקר הוא ההבדל בין בית חולים טוב ובית חולים מצוין.
מדיקל, הטכנולוגיה והמחקר הרפואי הביאו -ילדים היא באמצעות מחקר וטיפול מתקדם. ההתקדמות הרפואית חסרת התקדים בתחומי הביו

לשינויים מהותיים בתחום הבריאות בשני העשורים האחרונים, מה שמדגיש את העובדה כי המחקר המתמשך מציל יותר חיים ומשיג שיעורי 
 דבר שמאריך את תוחלת החיים, משפר את איכות החיים ומאפשר לגייס את הרופאים הטובים ביותר לביה"ח".  הישרדות גבוהים יותר,

 

הפרעת קשב וריכוז  - בילדים  ADHDיעילות טיפול מערכתי בגישת 'ההתנגדות הלא אלימה' בהפרעתבנושא מחקר תמיכה ב

ביותר בגיל הילדות. זוהי הפרעה כרונית וכאשר אינה מטופלת כראוי עלולה  התנהגותית הנפוצה-הינה ההפרעה הנוירו המלווה בהיפראקטיביות
הינה בעלת בסיס אורגני כאשר חומרת הסימפטומים   ADHDהפרעת רגשי.וה ההתנהגותי, להוביל לבעיות קשות בתחום האקדמאי, החברתי

ות מודל רב ממדי הכולל שילוב של טיפול תרופתי בתפקוד ההורי. כיום ידוע כי יש לטפל בהפרעה באמצעובאופן הדוק בסביבה  התלויי
, הינה שיטת טיפול קצרת מועד שמטרתה חיזוק סמכות NVRהדרכת הורים בשיטת  סוציאליות בדגש על הדרכת הורים.-והתערבויות פסיכו

 NVRלות הדרכת הורים בגישת בדיקת יעי. 1 שתי מטרות: למחקר .וההורה והמורה וחיזוק יכולת ההורה/מורה לעגן עצמו במטרה לעגן את ילד

ההשערה היא כי הדרכת  שליטה עצמית.ויתוח והערכה של מודולה טיפולית ובה יקבל הילד טיפול פרטני שיתמקד בהגברת יכולת וויסות . פ2
יצור ואת הבעיות הנלוות וכן תגביר את הסמכות ההורית ובכך ת ADHD-תקטין את עוצמת הסימפטומים של הפרעת ה NVRהורים בגישת 

 סביבה מיטיבה ויציבה יותר עבור הילד.
 

המשחק הוא צורך אנושי. הייצור  - הקמת חדר פעילות במחלקת ניתוחי לב חזה באדיבות קרן "לייבש דמעות" של רגינה סיקסט

יבה הפיזית בה לומד הילד דרך המשחק להכיר את הסב ,האנושי משחק כל ימי חייו, אולם המשחק שכיח ביותר בתקופת הינקות והילדות
והחברתית, את עצמו וכוחותיו, לשלוט בגופו ובסביבה ולבטא את רגשותיו, מחשבותיו וצרכיו. במרכז שניידר לכל מחלקה יש חדר פעילות 
חינוכית )כתה( המציע משחקים, פינות למידה, יצירה, מוזיקה, מחשבים וכתיבה. כאן הילדים החולים יכולים לשחק, ליצור, לדמיין, להכיר 

במסגרת ביקורה של רגינה סיקסט,  רים, לעשות שיעורים יחד עם המורות של שניידר או סתם להתנתק ולהינות מסביבה נעימה ורגועה.חב
לבניית חדר פעילות במחלקת ניתוחי לב מהקרן "לייבש דמעות" הבינלאומית, במרכז שניידר, העמותה קיבלה תרומה  SIXTמבעלי חברת 

 .2016ים במחלקה. החדר נפתח לפעילות במאי לרווחת הילדים המטופל חזה
 

ילדים ומתבגרים  160 -כל שנה מגיעים למרכז כ - אונקולוגי-הרחבת מערך הרפואה האינטגרטיבית )משלימה( במערך ההמטולוגי

, י שיאצוטיפולת העמותה מממנ מידי חודש ,לערךמזה כשנתיים וחצי  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 האנטיאשר מוענקים 

לילדים  שרותי הרפואה המשלימהלהרחבת משמעותית, אנו פועלים  , בזכות תרומהמתחילת השנה והנפשיות בכל שלבי המחלה והשיקום.

מטפלת צרפנו למחלקה בנוסף לטיפולי השיאצו, . שיקלו עליהם טיפוליםרחב של לאפשר להם ליהנות ממגוון ע"מ  ,מחלקהבם המטופלים החולי
 , והיד עוד נטויה.לתהליכי ריפוי, להתמודדות עם מצוקה וחולי ולשמירה על בריאות גופנית ונפשיתבמטרה לסייע  בדמיון מודרך

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

ילדים טופלו במחלקה לרפואה דחופה )מיון( בשנה האחרונה.  53,000 -כ – ג'לולוגים ביחידה לרפואה דחופה )מיון(ההרחבת מערך 

במיון,  הג'לולוגים מערך, העמותה ייעדה תרומה להרחבת 24/7 השנה האחרונה, בשל האינטנסיביות והאופי המלחיץ של המיוןמחצית במהלך 
קשר עם הילדים בעזרת אמנות והומור, ותורמים להתמודדות הילדים ומשפחותיהם עם שעות ביום. לג'לולגים כלים ליצירת  8ימים בשבוע,  6

 "ח. הלחצי השהות והטיפול בבי

 

את השפעת מחנות תמיכה שנערכים בעולם על  בדקוו מספר מחקרים אשר בשנים האחרונות פורסמ – בילדים נפגעי כוויותמימון מחקר 

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

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

על  בארץ שיבדוק את השפעת ההשתתפות במחנה מחקר מנתממ העמותהבפרויקט הכוויות, של העמותה בהמשך לתמיכה המתמשכת 

י ואת הדינאמיקה בין תוצאות אלה.הדימוי העצמי של הילד, תקווה, חוללות עצמית ומיקוד השליטה הפנימ
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 :את הפרויקטים הבאים באופן קבוע )מדי חודש( העמותה מממנת ,בזכות נדיבות לבם של תומכים וידידים
 

  בשניידר המטופלים חולי סוכרתבדיקה חיוניות ביותר לילדים ערכות  3000 -כמידי חודש, העמותה רוכשת   עולם
רחב של ממגוון  יםנהנאשר  ,בני משפחותיהםו ילדיםאלפי מבקרים מידי שנה במרכז , מרכז פעילות חוויתי לילדים – סטארלייטה

  במחקר במכון הלמימון   החולים במטרה להעצים ולחזק את הילדים ,: 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 קות, המרפאות והמכוניםכל המחלבע"י האחיות לכל הילדים המטופלים 

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 – חדר המתנות קווי טלוויזיה לילדים מאושפזים  6בתרומת 
  תרומות יתקבלו בברכה .במהלך תקופת האשפוזולרומם את רוחם להנעים את זמנם במטרה ובני הנוער המטופלים במרכז שניידר, 

 

 2016 מתנדב מצטיין שירותי בריאות כללית -מאוריסיו ברומפמן  
 

שנבחר ע"י (, דחופה לרפואה מחלקה) ד"נים במלרש 3 -מזה כ העמותה של מתנדב, ברומפמן ברכות למאוריסיו
והמנהלי  הסיעודי על פועלו ותרומתו לצוות המצטיין המתנדב לקבל את מגן כללית בריאות רותייש הנהלת

מלווה אותן מחוץ , הממתינות ומצליח להרגיע את ההורים הלחוצים המשפחות עם בקשר נמצא קה. מאוריסיולבמח
 .דופן יוצאת במסירות זאת וכל חדשים ותורם לשיפור האווירה במיון, מתנדבים דריךלציוד חסר, מ למלר"ד, דואג

 

: חבצלת אהרוני, רכזת ארצית של מתנדבי שירותי בריאות כללית, בנו של מאוריסיו, מאוריסיו ברומפמן בתמונה
 ת "ילדים שלנו".רחל מגן, רכזת המתנדבים של עמותו

 

 
 

 
 

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

לפתוח את הלב, להגדיל את שרשרת  שנת הלימודים החלה ואנו מזמינים את בני / בנות המצווה
 שניידר.מרכז הנתינה ולקחת חלק בפרויקט "יצאת כוכב" למען ילדי 

 /הצור חיבור משמעותי בין הילדלימאפשר  , אשראתכם לקחת חלק בפרויקט ייחודי יםמזמינ אנו
להחזיר לקדמת הבמה את החשיבות של המצווה והתרומה למען האחר, וליהנות מתהליך , לקהילה
 שניידר.מרכז בתרומות למען החיוך והשמחה של ילדים המטופלים של איסוף  , חוויתי ומגבשקבוצתי

 .ב"סטארלייט" כוכביםהכוכב בשדרת תזכה לתעודת הוקרה ול₪  1,800תרומה מינימלית של קבוצה שתגייס 
 ₪ 0,0002 -ה כאת שיא התרומות בפרויקט וגייס השברש, מארה"באיילת אהרונוביץ תודה ל: בתמונה

 

 
 

 

 שניידרמרכז מתנה עם ערך מוסף לטובת ילדי  -קונים טוב ועושים טוב 
 

  ? מחפשים מתנה שונה ומיוחדת לאירוע עסקי / משפחתי
 שניידר, שגורמת לאנשים לחייך.מרכז ערך מוסף לטובת ילדי אנו מציעים מתנה עם 

מתנה לאורחים בחתונה, בר/ת מצוה, ברית/ה, אירוע חברה, חגיגת יום הולדת ולכל אירוע משמעותי 
 זו הזדמנות נהדרת לקנות מתנה מיוחדת שעושה טוב לילדי שניידר, לילדים שלנו. בחיים.

 ם: תודה מכל הלב / אושר ושמחה מכל הלב.ביצובים מרהיעי 2 -קופסת פח מעוצבת עם עוגית מזל ב
 )ח"י(. כשר פרווה למהדרין.₪  18מחיר למארז: 
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 :"למען "ילדים שלנוהקהילה 
 

 

תערוכה של 
האמן יעקב 

וקסלר "ועוד 
טבע דומם 

 בפריחה"
6/5/16 

 
 

" קליפ קלאפ"
מחבקים את 

הילדים במיון 
8/2016 

 

יום 
ההתנדבות 
השנתי של 

 19/6/16סיטי 

 האמן יעקב וקסלר, 80 -לרגל יום הולדתו ה
ערך תערוכה בביתו ובחר לייעד את כל 

 .לטובת העמותה יצירותהההכנסות ממכירת 
משלבות בדרכו היחודית של יעקב עבודותיו 

קליפות עצים, פרחים, עלים וענפים יבשים 
 שליקט ואסף בשיטוטיו בסביבתו הקרובה.

תערוכה ורכשו בתודה לכל התורמים שביקרו 
 את יצירותיו הייחודיות של יעקב לטובת ילדי

 שניידר. מרכז

שיזמה מבצע , תודה רבה לחברת קליפ קלאפ
ערכות פעילות לטובת ילדים המטופלים גיוס 

בגין כל תמונה של במהלך חודשי הקיץ, במיון. 
חיבוק שאנשים העלו באינסטגרם נתרמו ערכות 
פעילות לילדי שניידר. ההתלהבות היתה גדולה 

הפעלה מעשירות והילדים במיון זכו לערכות 
תחומים , בבנושאים משתנים ומגווניםומעניינות 

רתיות, יכולת מוטורית סקרנות ויצי כגון:
 יוזמה מבורכת ! וכ'.והתפתחות חושית, דמיון 

ביום ההתנדבות השנתי של כמיטב המסורת, 
עובדי סיטי ישראל , החליטו סיטי העולמית

שניידר. ילדי לטובת להתנדב גם השנה 
קימו ם, הקיימו יום כיף ויצירה לילדיהעובדים 

ועלו  פעילותיצירה ומספר מוקדי בלובי 
ות לחלק מתנות לילדים שלא יכלו למחלק

לקחת חלק בפעילות. ההתרגשות היתה 
 נתראה בשנה הבאה.... ! בשיאה

 

 התברכנו באנשים טובים ונדיבים, שמגיעים אלינו לאורך כל השנה על מנת לשמח את הילדים שלנו
 כל מי שמגיעל, חיילים, מוסדות חינוך, ועיסקיותתינו נתונה לאמנים, חברות תוד

 במרכז שניידר להפעיל, להמתיק, להצחיק ולהעלות חיוכים על פני הילדים המטופלים לשמח,
 !תמשיכו לעשות טובולהקל עליהם במהלך תקופת אשפוזם הקשה. 
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