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

את  ולפתח לקדם, משפחותיהם ובני החולים הילדים של רווחתם שיפור למען במטרה לפעול, לנגר ואיריס ל"ז שניידר הלן י"ע 1993

 הידידים, התורמים בזכות .המטפל לצוות סיוע ומתן במחקר תמיכה, מתקדם רפואי ציוד רכישת באמצעות, בהם הטיפול איכות

 והאמצעים המשאבים את מגייסים אנו, העמותה מטרות בהגשמת פעיל חלק שלוקחים", שלנו ילדים" עמותת של והמתנדבים

 .שלנו הילדים של בריאותם את ולקדם רווחתם את לשפר בכדי הדרושים
 

 :למטרות הבאותתרמה בשנה האחרונה העמותה  ,תומכים וידידים בזכות נדיבות לבם של
 

 מתמרי  2רכישה של  – מכון הלבTEE .בבדיקת ה המשמשים לבדיקת הדמיה של חלקי הלב השונים דרך הוושט-TEE  
למשל בסגירת פגמים מלידה, דלף סביב מסתמים תותבים  – רבותיתעהתמשתמשים גם בחלק מניתוחי הלב, וכן בקרדיולוגיה 

 .והתערבויות נוספות במחלות לב מבניות
 

  קולט את  )המכשיר הידני שעובר מעל חלק הגוף המיועד לבדיקה( המתמר. מתמר לאולטרסאונדרכישת  –מחלקת דימות
 תרגם את התנודות לאותות חשמליים.החזר הקול מהאיברים ומ

 

 מכשיר אולטרסאונד ייעודי לפגים - מחלקת פגים. 
 

  באמצעותו ניתן להסתכל אל תוך חלל הקיבה או ש ,אנדוסקופ הוא מכשיר חדיש .אינסופלטור לאנדוסקופיה -מחלקת גסטרו
להסתכלות ובדיקה קפדנית, ניתן במהלך הבדיקה לקחת דוגמת רקמה )ביופסיה(, פרט  המעי, ולבצע פעולות שונות בו זמנית.

  לשאוב מיץ מרה או מיץ קיבה ולברר נוכחות זיהום במערכת העיכול.
 

  לקבוע את המספרים הקיימים במשקפיים הנוכחייםשמטרתה מדידה המיועד ל מכשיר לנסומטר לבדיקת עיניים -מרפאת עיניים. 
 

  שולחן גיבוס לילדים. –מרפאת אורטופדיה 
 

 פיבראופטי  סיב – ברונכוסקופמתבצעת באמצעות הברונכוסקופיה היא בדיקה של דרכי הנשימה . ברונכוסקופ –אות ימרפאת ר
מדרכי הנשימה העליונות ועד  -מאפשרת לאבחן מחלות ובעיות שונות בדרכי הנשימה הבדיקה גמיש המוחדר לדרכי הנשימה. 

  .לקנה הנשימה והסימפונות. לבד מאבחון, ברונכוסקפיה יכולה לשמש גם ככלי טיפולי
 

 את הפעילות של מערך הטיפולים שנה ההרחבנו  קרן ריאליטיבזכות תרומה מיועדת של  – המערך ההמטולוגי־אונקולוגי
 המשלימים )שיאצו ודמיון מודרך( לטובת הילדים המטופלים במחלקה. 

 

 
הפעוטה אמה, שחייה ניצלו אחרי 

 ימים על אקמו 68שטופלה במשך 

 

הילד מיכאל זכה בחיים חדשים הודות 
 לתרומת לב

 
 אוזן עברה ניתוח יחודי לשחזורי לי-הילדה תום

 שתל באמצעות
 

אנו מודים לכל הידידים, התומכים והמתנדבים אשר הושיטו לנו יד אמיצה ותומכת ואפשרו לנו לתמוך גם 
 השנה בפרויקטים ותוכניות לשיפור הרווחה ואיכות הטיפול בילדים שלנו: 

 

  המטופלים בשניידר לילדים חולי סוכרת , שאינן כלולות בסל הבריאות,ערכות בדיקה חיוניות 3000 -כמידי חודש, העמותה רוכשת . 
 

 פעילויותרחב של ממגוון  יםנהנאשר  ,בני משפחותיהםו ילדיםמבקרים מידי שנה אלפי  מרכז פעילות חוויתי לילדים – סטארלייט 
 אחרי פותח המרכז. קצר לזמן ממחלתם לשכוח יכולים הם השב, ורגועה נעימה בסביבהיצירה, משחק, קריאה, משחקי מחשב ועוד, 

 .משחק, צחוק ולשמחה זקוקים הם; להבריא בשביל רפואי טיפולמ ליותר זקוקים שילדים שהוכיחו, מחקרים
 

 מידי חודש, העמותה רוכשת משחקים וציוד יצירה למערך החינוכי, שמתפעל את חדרי הפעילות  - תוכנית "חיי הילד" וחדרי פעילות
חדרי הפעילות מאפשרים . ים רפואייםוהכנה פסיכולוגית של הילדים לקראת הליכ תמיכה רגשיתמספק ו האשפוז החינוכיים בכל מחלקות

 , בכדי להתמודד טוב יותר עם האשפוז.לשחק וליצור בשעות הפנאי, לילדים להשלים חומר לימודי
 

  מרפאות מחלקות, בילדים המטופלים למידי חודש, העמותה מממנת רכישה של הפתעות לחלוקה ע"י האחיות  – לילדיםמתנות עידוד
 והסבל. חששותהומפחיתות מ על האחיות והילדים בעת ביצוע פרוצדורות רפואיות מקלות. ההפתעות בבי"ח ומכונים

 

 מאושפזים.לקווי טלוויזיה  4, העמותה מסייעת בתרומת פארם בע"מ-טלבשיתוף והמלצת המערך הסוציאלי  ע"פ – קווי טלוויזיה 
 

  לעודד, להעצים במטרה , בביה"חמשרת את כלל הילדים המטופלים חדר המתנות  – פרויקט "מתנה לכל ילד" –חדר המתנות
 . במהלך תקופת האשפוזולרומם את רוחם 

 



 ילדים טופלו במחלקה לרפואה דחופה )מיון( בשנה האחרונה. בשל האינטנסיביות  55,000 -כ - פרויקט ג'לולוגים במיון ובמרפאות
לג'לולגים כלים ליצירת קשר עם הילדים בעזרת  ., העמותה ייעדה תרומה להרחבת מערך הג'לולוגים במיון24/7והאופי המלחיץ של המיון 

 ות והטיפול בביה"ח.אמנות והומור, ותורמים להתמודדות הילדים ומשפחותיהם עם לחצי השה
 

 ילדים ומתבגרים חדשים הלוקים  160 -שנה מגיעים למרכז כמידי  - אונקולוגיתמחלקה התמיכה במערך לרפואה משלימה ב
, אשר מוענקים במקביל ודמיון מודרך צעירים עם מחלות דם שונות. מידי חודש העמותה מממנת טיפולי שיאצו 250 -במחלות ממאירות וכ

 הנפשיות בכל שלבי המחלה והשיקום.בתופעות הלוואי הפיזיות ו להקללטיפול הקונבנציונאלי, בכדי 
 

  "העמותה לוקחת חלק במימון השתתפותם ברציפות, ש 11 - הזו השנה  – 14-17.4.19 מחנה שנתי לילדים נפגעי כוויות -"סבבה
באמצעות הפעילויות השונות במחנה, . מה"אפסח בכפר גלים בשיתוף "קימהשמתקיים בחופשת  ,במחנה ם שנכוו וטופלו בשניידרשל ילדי

הצלקות שלהם, לראות את עצמם באור חדש, לבנות את דימויים העצמי, לעודד ודרכים חדשות להתמודד עם הפצעים הילדים לומדים 
 אשר מקל על השתלבותם בחברה. ,ביטחון עצמים חדשים וחברי התמודדות דרך שיתוף וחשיפה בסביבה בטוחה ותומכת ולרכוש

 

 מתנדבים, שמטרתו לסייע  450 -מערך של כ העמותה הקימה ומרכזתמיום היווסדו של ביה"ח,  - במרכז שניידר מערך המתנדבים
ויחידים, מהארץ  חלקות והמרפאות, ולתמוך בילד המאושפז ובבני משפחתו. כמו כן, העמותה מארחת קבוצותמלצוות ביה"ח בכל ה

 למען הילדים על בסיס חד פעמי. וממרצם והעולם, המבקשים לתרום מזמנם
 

 הקהילה למען "ילדים שלנו":
 
 

 חדר המתנותחידוש  – "ניסים מתחוללים תמיד, רבה אהבה יש שבו במקום"

, הפרויקט למימון הנדיבה התרומה על ורדי ולדלית ריאליטי לקרן לב מקרב תודה
 באמצעות המתנות חדר שיפוץ - החלום להגשמת בדרך והחם הצמוד והליווי היוזמה

 חדר, הפרויקט לטובת שגייסתם השותפים כל ובזכות, בזכותכם.  SOCIALEYESארגון

, שניידר מרכז ילדי למען שנה 30 -קרוב ל  שפועל", שלנו ילדים" עמותת של המתנות
  .ובשמחה באור, ונעימים חמים בצבעים התחדש

 למירית, חלל והלבשת פנים עיצוב OSHINKA: הפנים למעצבת גם שלוחה גדולה תודה

 התורמים הספקים לכל ,המקצועי והליווי החיבורים על רהיטים וצביעת סטיילינג הום פיש
 ALEA,שלטים המשכפל, חבושה.ה, הנרי וילונות: בפרויקט חלק שלקחו המקצוע ואנשי

Design Studio ומייצרת יוצרת ,מעצבת - ובשמת.   
 

 

 מפגש עם השחקניות קרן מור, יובל שרף שבן וסופי צדקה -"לגעת בכוכבות" 

, ומעניין מרגש במפגש, ההרצאות מפגשי של העשירית העונה אתפתחנו , 2019 בינואר

 מגדלי"ל שהגיעו התורמים, .בעמותה ההרצאות מרכזת, שיגריס אודליה והפיקה שיזמה

 השחקניות עם אינטימי וממפגש פנים קבלת מקוקטיל נהנו פיתוח, בהרצליה" המרינה

 ההכנסות .צדקה סופי השחקנית של בהנחייתה, שבן שרף יובלו מור קרן המובילות

 בדיקה ערכות לפרויקט הוקדשו, מלאה ובתרומה בהתנדבות נערך שכולו, המיוחד ערבהמ

ומרכזת את המפגשים , שמפיקה לאודליהתודה מקרב לב  .בשניידר סוכרת חולי לילדים

  .במסירות ובהצלחה כה רבה, לכל התורמים ורוכשי הכרטיסים, על תמיכתכם ועזרתם
 

 

 

 הגיימרית ששימחה ילדים חולים -"רגע של חיוך" 

 עומדת, Queeniki בכינוי המוכרת' טוויץ השידורים בפלטפורמת סטרימרית, אריה רעות

 והוקמומארזי שי  מאותהפורים  חג לקראת חולקו שבמסגרתה המרגשת,  היוזמה מאחורי

שלוחה לרעות על הנתינה ועשייה תודה  .שניידרבמרכז  אינטראקטיביות משחקים עמדות

 , Creative Labs ,Hype Gaming Lounge, חננוףויההתנדבותית והן לשותפיה לדרך: 

MSI גיימינג אביזריי ,IGN 5 ספורט, השפלה קול רדיו, גזית חנן ד״ר, זיסר לי דאני ,Ynet. 
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 בקהילה" טפחות מזרחי" -עושים טוב 

שבחר לייעד תרומה כספית לפרויקט "מתנות עידוד  ,בקהילה" טפחות מזרחיל" תודה

לילדים המטופלים בביה"ח" ועל ביקור מרגש של עובדי מחלקת ההדרכה בבנק, שהגיעו 

 במחלקות לקראת חג הפורים, עמוסים במתנות ומלאים בשמחה והתרגשות. לביקור 
 

 ! כוח יישר. סביב צתםשהפ והנתינה השמחה, האורתודה על התרומה הנדיבה, 

  
 

 התברכנו באנשים טובים ונדיבים, שמגיעים אלינו לאורך כל השנה על מנת לשמח את הילדים שלנו
להעלות חיוכים על פני הילדים  ,לשמח, להפעיל, להמתיק, להצחיק , מוסדות חינוך, ולכל מי שמגיעארגוניםתודתנו נתונה לאמנים, 

 עליהם במהלך תקופת אשפוזם הקשה. תמשיכו לעשות טוב!ולהקל  במרכז שניידר המטופלים
 

ourchildren 

 ★ Our Children 

 

★ child12@netvision.net.il ★ http://www.ourchildren.org.il/ 
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