
 

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

 5201-2חצי שנתי  םסקירת פעילות: סיכו
 

 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

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

  המטופלים במכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת  חיוניות ביותר לילדים חולי סוכרתערכות בדיקה ילדיםאלפי  - סטארלייטעולם ה 

 ,הכולל: יצירה, משחק, קריאה, משחקי מחשב ועוד סטארלייטה עולםיע שמצ הרחב ממגוון הפעילויות יםבני משפחותיהם נהנו

לכל נייד  DVDפרויקט    מחקר במכון הלבמימון   בילדים נפגעי כוויות טיפול  החולים במטרה להעצים ולחזק את הילדים

המלצת  על פי – קווי טלוויזיה  6מהפעילויות במרכז  תמיועד לילדים אשר מרותקים למיטה ואינם מסוגלים לבקר וליהנו – ילד

תוכנית "חיי   קווי טלוויזיה לילדים מאושפזים 6העמותה מסייעת בתרומת  פארם בע"מ-טלבשיתוף חברת והמערך הסוציאלי 

 .לרכישת משחקים וציוד יצירה לחדרי הפעילות הממוקמים בכל המחלקות תורמת מידי חודש העמותה - הילד" וחדרי פעילות
 

   
 

 טיפול הקונבנציונאלי האנטיבמקביל ל, אשר מוענקים שיאצוי טיפולמידי חודש, העמותה מממנת  - אונקולוגי-ערך ההמטולוגיהמ-

 לאפשר התמודדות והקלה בתופעות הלוואי הפיזיות והנפשיות בכל שלבי המחלה והשיקום. בכדיסרטני התרופתי או הקרינתי, 

"עמותה מממנת את פרויקט הג'ילולוגים )ליצנים רפואיים( במחלקת המיון. הג'ילולוגים השנה הרביעית שהזו  - פרויקט "תן חיוך

 יוצרים קשר עם הילדים בעזרת אומנות והומור, התורמים להתמודדות הילדים ומשפחותיהם עם לחצי השהות והטיפול בבי"ח.

 'לכן העמותה מממנת את ם דוברי ערביתמהילדים המטופלים במרכז שניידר הינ 35% -כ - לולוג דובר ערבית במרפאותיג ,

 .במיון לולוג דובר ערביתיג'עבודתו של 

 במסגרת התמיכה החודשית בטיפול בילדים נפגעי כוויות, זו השנה השישית ברציפות שהעמותה  - תמיכה בילדים נפגעי כוויות

חופשת ב המחנההתקיים  ,השנה ר נפגעי כוויות.ייעודי לילדים ובני נועחלק במימון השתתפותם של ילדי מרכז שניידר במחנה  הלקח

ים ודרוזים, חילונים אמוסלמים, בדו, , יהודים, נוצרים7-18ילדים וילדות בני  45חלק  לקחובמחנה  .בכפר הנוער כפר גליםפסח 

בידוד שבו יצאו מההימים שבילו יחד, המשתתפים  4במהלך  אשר עברו פציעות קשות של כוויות. ,ודתיים, ללא הבדל של דת מין וגזע

 .חברים חדשים ורכשו דרכים חדשות להתמודד עם הפצעים והצלקות למדו, בסביבה מקבלת ומכילהומצאו את עצמם  הם חיים

  ייחודי, המשרת את כלל הילדים ובני הנוער המטופלים במרכז שניידר, ומטרתו להנעים את זהו חדר  – "חדר המתנות"פרויקט

יוצאים מחדר המתנות ומחלקים ה עמותהקופת האשפוז, מיום היווסדה של העמותה. מדי בוקר, מתנדבי זמנם של הילדים במהלך ת

אושפזים חדשים. המתנות הללו מסייעות לשפר את מצב רוחם של הילדים, להקל עליהם ולהפחית חרדות. במקביל, מ 50 -כשי קטן ל

לאחריהן וכן לרגל מאורע משמח. המחשבה שהם יכולים לבחור כל ילדים מגיעים לחדר המתנות לפני בדיקות רפואיות לא נעימות ו

התרחב משמעותית בשנה זכה לחשיפה תקשורתית גדולה ו הפרויקט רוצים, מרוממת באופן מיידי את מצב רוחם.הם מתנה ש

 .אנשים מרחבי הארץ שתרמו מתנות, צעצועים ומשחקיםהאחרונה הודות לאלפי 

 
 ם,הטובי תודה לכל החברות והאנשים

 .שרכשו מארזי שי לשנה החדשה
בזכותכם, הצלחנו להגדיל את התרומות 

חודשי  המיועדות לפרויקטים שאנו מממנים ע"ב
 לטובת הילדים שלנו.



 :מערך גיוס המשאבים שלנו
 

 למען הילדים שלנואירוע התרמה  –"צחוק בריא עוזר להבריא" 
אירוע התרמה למען הילדים  בחודש מאי ערכנו

, המטופלים במרכז שניידר, במוזיאון ת"א לאמנות
חברת העמותה . ישראל קטורזהביוזמתו של 

הובילה את האירוע, זו  יפעת זוארץויו"ר האירוע, 
השנה הרביעית ברציפות, וסחפה אחריה קהל 

 איכותי של אנשי ונשות חברה ועסקים רבים.
פנים וממופע של האורחים נהנו מקוקטייל קבלת 

רשף לוי, אורי הסטנדאפיסטים המובילים: 
חזקיה, הצמד צפריר ורועי, רותם אבוהב 

 .אופירה אסייג, בהנחייתה של וישראל קטורזה
בסיומו של המופע, האורחים הוזמנו להשתתף 

בהגרלה נושאת פרסים יקרי ערך, במטרה לגייס 
אחד מרגעי  תרומות נוספות למען ילדי שניידר.

 עלתה לבמה קרן כדורישל האירוע היה כשהשיא 

 

 
 ישראל קטורזה,

 הבבואיפעת זוארץ, רותם 

 
 מרי יעקבי, הילית גלעד, יפעת זוארץ, איריס שלגי, איריס לנגר,

 פרופ' יוסי פרס, עוז כדורי, קרן כדורי, אלון כדורי ובנות משפחת כדורי

 עם העמותה במהלך תקופת אשפוז ארוכה.  םהמרגש ומפגש םת סיפורשטופל בבי"ח וסיפרו ביחד א ,14, בנה בן ה עוזביחד עם 
עמותת ילדים שלנו הקדישה את התרומות שנאספו באירוע לפרויקטים/תוכניות בהם היא תומכת על בסיס קבוע לאורך השנים, ביניהם: 

 " ועוד.וך, פרויקט "תן חיפרויקט "עולם הסטארלייט", ערכות בדיקה לחולי סכרת, פרויקט "חדר המתנות"
, שמלווה אותנו מזה כארבע שנים ברציפות ולנותני החסות שלנו, אשר הושיטו לנו יד אמיצה איריס שלגי תודה למפיקת האירוע

 . , בנק הפועלים, עזרא כדורי ושות' רו"ח, יעקב יעקבי ובניו בע"מ, חוצות זהב ואוריאןC-DATAחברת קומפיוטר ותומכת: 
 !בלעדיכם, זה לא היה קורה –סים, התורמים, הספקים והמתנדבים תודה ענקית לכל רוכשי הכרטי

 

 פרויקט "יצאת כוכב"
 יכול להיות שלכם!בא רוצים לצאת כוכבים ? הכוכב ה

עמותת "ילדים שלנו" מזמינה אתכם לקחת חלק בפרויקט ייחודי למען שיפור רווחתם של הילדים 
להחזיר , חיבור משמעותי בין הילד לקהילהר ליצואנו מזמינים אתכם  המטופלים במרכז שניידר.

, חוויתי קבוצתילקדמת הבמה את החשיבות של המצווה והתרומה למען האחר, וליהנות מתהליך 
 תרומות למען החיוך והשמחה של ילדים המטופלים במרכז שניידר.של איסוף  ומגבש

 הכוכבים. תזכה לכוכב על שמה בשדרת₪  1,800של  ה מינימליתתרומכל קבוצה שתגייס 
 michal@ourchildren.org.il או במייל: 210של'  9217780-03: 'מיכל בטל: לפרטים נוספים

 

 

 
 

 :"הקהילה למען "ילדים שלנו
 

 

עובדי חברת  - בטבע שלהם
טבע מתנדבים מזה כשנה 

באופן קבוע ב"עולם 
ברה עובדי הח. הסטארלייט"

מגיעים חמש פעמים בשבוע 
למרכז ומעבירים פעילויות 

וונות וכיפיות בנושאים שונים מג
צמחי תבלין, פעילות  :כמו

 ירוקה, ויצירות אמנות.
 תודה רבה!

 

 

שנה אחרי שנהרג  - זוכרים באהבה
בני ארחה את  העמותהבצוק איתן, 

 , אשרלסרן נתן כהן ז"משפחתו של 
 -ב 24-האת יום הולדתו בחרה לציין 

בדרך מרגשת. הם הגיעו  20/7
למחלקה האונקולוגית עם חמישה 

ליצנים רפואיים, שימחו את הילדים 
הם  מאושפזים והעניקו להם מתנות.ה

הצליחו לרגש, לחזק ולהעצים את 
 אנשי הצוות במחלקה.המטופלים ו

 

 

"עולם  ותלתערוככרטיסים 
 "תעתועי דימיון" -ו "הכרישים

 "קרחומופע "דיסני על ה
 "סקר גרופש" זו השנה השניה

" חוברים הדרן הפקות"ו
לעמותה ותורמים כרטיסים 

לתערוכות לילדים החולים 
בינ"ל. הכרטיסים התקבלו 

 בהתלהבות רבה.

 

 

 ה"ילדים שלנו" עץ המשאלות של
לכל אחד יש משאלה מיוחדת משלו 

באמצעות . שאותה הוא שואף להגשים
שלנו  עץ המשאלות אנחנו נותנים לילדים

הביע את משאלותיהם את האפשרות ל
עץ המשאלות נתרם ו. ולקוות שיתגשמ

לעמותת "ילדים שלנו" באדיבות חברת 
סמסונג וחודש ע"י אירית שהרבני 

 .שהוסיפה לו צבע וחיים

 
 שמגיעים אלינו לאורך כל השנה על מנת לשמח את הילדים שלנו התברכנו באנשים טובים ונדיבים,

אמנים, חברות מסחריות, ארגונים, חיילי צה"ל, שוטרים, מוסדות חינוך, ספורטאים, נציגי ל תודותינו נתונה
לשמח, להפעיל, לאפר, להמתיק, להצחיק ולהעלות חיוכים על פני הילדים המטופלים שמגיעים  שגרירויות ועוד,

 !תודה. במהלך תקופת אשפוזם במרכז שניידריהם ומקלים על במרכז שניידר
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