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מילה אישיתדבר המנהל
עובדות ועובדים יקרים,

עובדי מרכז שניידר, הנהלת בית החולים ואני כואבים את לכתו של 
החלוץ, איש החזון, דמות המופת של כולנו – ארווינג שניידר ז"ל, 

 המייסד והתורם של מרכז שניידר לרפואת ילדים.
עם לכתו איבדנו כולנו חבר יקר, פילנתרופ ענק שהעשייה ההומאנית 

הייתה נר לרגליו, איש אוהב אדם וידיד אמת של ישראל, שהבאת 
מרפא וחיוך לילדים חולים הייתה עבורו מפעל חיים. אין אדם שהשפיע 

באופן כה מהותי על פיתוחה וקידומה של רפואת הילדים במדינת 
ישראל, כמו ארווינג שניידר. 1,500 עובדי בית החולים מרכינים את 

ראשם בעצב על לכתו של ידיד ואדם יקר, שתרומתו למדינה לא תסולא בפז. חברי הנהלת בית 
החולים ואני מתחייבים כי נמשיך ללכת בדרכו ולאור חזונו.

ללא האמונה, הנדיבות והראייה ארוכת הטווח של ארווינג ושל אשתו הלן, זכרם לברכה, מרכז 
שניידר לא היה קורם עור וגידים ולא היה הופך למוביל בתחומו ולמותג עולמי בתחום רפואת 
ילדים. תרומתם האדירה לישראל, בדמות הקמת מרכז שניידר, לא הייתה רק מתנה גשמית 

למדינה ולילדיה, אלא מתנה של אידיאלים ושל עקרונות. ברוח חזונם מרכז שניידר לרפואת ילדים 
מהווה גם היום גשר לשלום, כפי שנחרת במגילת העקרונות של בית החולים שהוטמנה תחת 

יסודות הבניין. ארווינג והלן שניידר שאפו להעניק לישראל בית חולים לילדים באיכות הגבוהה 
ביותר – ללא פשרות וללא קיצורי דרך. על האיכות הזה אנו מקפידים לשמור לאורך השנים, 

והליבה שלה היא ללא ספק רמתו של ההון האנושי. כל ההצלחות בבית החולים, כל האתגרים, 
כל המשימות, הכול מתחיל ומסתיים באיכות האנושית. 

זה המקום לבצע מעבר חד, לברך את בעלי התפקידים החדשים בבית החולים ולהודות לאלו 
שסיימו את תפקידם: אילן שמש שמונה למנהל האדמיניסטרטיבי במקומה של תמי בן-רון 
שסיימה 19 שנות שירות בבית החולים, איציק מלכה – מנהל הכספים החדש, רבקה קייזר 

שמונתה למנהלת משאבי אנוש במקום לאה וייסמן שכיהנה בתפקיד 13 שנה, ואסתי בן חיים 
שסיימה את תפקידה כמנהלת המערך האמבולטורי. תודה ובהצלחה לכולם!

כמו כן אנו מקדמים בברכה את חזרתם של רופאים בוגרי התמחויות-על בחו"ל, דור העתיד שלנו, 
ששבו לאחרונה לשניידר ומקדמים את התחומים הרפואיים שבהם התמחו. במקביל אני מבקש 
להביע שוב את תמיכת ההנהלה בתחום המחקר ובעבודותיהם של חוקרים צעירים, ולחזק את 

החוקרים הוותיקים שלנו, העושים למען קידום המדע ורפואת הילדים.
זה גם המקום לחזק את ידי כולכם בעמידה באתגרים שעברו ובאלו שעוד לפנינו: הלחימה בדרום 
ונפילות הטילים במרכז הארץ מצאו אותנו מוכנים וחדים, אחרי שהשקענו רבות בהכנות לשעת 

חירום, בחיזוק המיגון ובריענון נהלים. לאותה חדות נזדקק גם בעוד כחודש, כאשר נארח את בקרי 
האקרדיטציה במבדק שייערך בחודש פברואר. התפקוד והביצוע של צוותי שניידר בתהליך היוו עד 

כה תעודת כבוד לכולנו – וחשוב מאוד שנמשיך בכך!
בפתח השנה ה-21 להקמת בית החולים, אתגרים רבים עוד לפנינו. אחד המרכזיים שבהם הוא 
הקמת הבניין החדש של בית החולים. המציאות מכתיבה לנו תקופה לא פשוטה של התייעלות 

וקיצוצים, ולמרות זאת, נשמור מכל משמר על ליבת האיכות של מרכז שניידר. זו המחויבות 
העמוקה שלנו לארווינג שניידר, למדינת ישראל, לעצמנו.

פרופ' יוסף פרס 

בעצב עמוק אני מודיעה 
על פטירתו בגיל 93 של 
אבי, ארווינג שניידר ז"ל, 

איש החזון המדהים, 
המייסד והתורם של מרכז 

שניידר לרפואת ילדים 
בישראל, שהלך לעולמו 

ביום 23.11.12.
אבי נולד בברוקלין, ניו 

יורק, להורים עניים שהיגרו מאודסה. למרות הרקע 
הצנוע שממנו צמח הוא עשה חיל בלימודיו בבית 
הספר לבנים ובקולג' סיטי )מחזור 1939(, שירת 

כקצין בחיל האוויר האמריקני ועבד קשה במשך יותר 
מ-60 שנה בעסקי הנדל"ן. תשוקתו הגדולה הייתה 

"תיקון עולם", ואכן, הוא נמנה על הפעילים והנדבנים 
הגדולים ביותר בעולם כולו. בארה"ב בלבד הוא תרם 
ליותר מ-100 קרנות צדקה וכיהן בלמעלה מתריסר 

ועדי מנהלים. בישראל הוא היה גאה להשתתף 
בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, בה כיהן 
כראש הוועדה לנכסים והתחייבויות; תרם לבית 

הספר אורט ספניאן בירושלים, לבית דני בשכונת 
התקווה, לגן החיות התנכ"י בירושלים, לחמש 

מרפאות )באופן אנונימי(, לבית החולים לנשים ע"ש 
הלן שניידר, לתוכנית לימודי הסיעוד באוניברסיטת 

תל אביב ולעשרות מלכ"רים נוספים. הוא קיבל תארי 
כבוד מאוניברסיטאות תל אביב ובר אילן, ואף זכה 

בפרס אדלר על תרומתו לילדים.
ארווינג שניידר היה איש עסקים מצליח, פילנתרופ 

גדול, אדם בעל עוצמות בלתי מתפשרות, איש 
חזון אשר שינה את עולם רפואת הילדים, מושיע 
שהציל נפשות רבות. ככל שהזמן חולף, כך ניתן 

להבחין ביתר בהירות בתרומתו האדירה – הכספית 
והאינטלקטואלית, על מגוון פרטיה הרבים. יחד עם 

ילדיי, ג'רמיה שניידר ג'וזף ומקסוול שניידר ג'וזף, 
ושאר בני המשפחה, נמשיך לשמור ולכבד את 

ערכי המצוינות ואת הגשר לשלום ולאהבה, שהשם 
"שניידר" הפך לשם נרדף עבורם.

תנוח בשלום, אבא יקר.
לין שניידר
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אלפי הורים, ילדים ומבקרים עברו בפינת ההנצחה לארווינג 
שניידר ז"ל, שהוצבה במבואת הכניסה של מרכז שניידר 

 לרפואת ילדים, ורבים אף כתבו דברי ניחומים.
על האיש ומפעל חייו - ראו בעמ' 13-12

ארווינג שניידר ז"ל. לזכרו
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בשער: משפחת שניידר בטקס הנחת אבן הפינה לבית החולים הראשון 
לילדים בישראל, 11.4.1988. ארווין והלן ז"ל טמנו תחת יסודות הבניין 

במעמד זה את מגילת היסוד של מרכז שניידר, שנחתמה על ידם וכוללת 
את החזון העומד בבסיס הקמת בית החולים: "בית חולים זה – המוקדש 
לזכותו הבסיסית של כל ילד לחיות חיים בריאים בעולם של שלום – יהיה 

גשר לשלום ויקשור אומה זו לשכנותיה", נאמר בה בין השאר.



שלושה ילדים במערכת ECMO בו-זמנית
תמיכה חוץ גופית להחלפת פעולת הלב והריאות נדרשת בעיקר עקב כשל חולף לאחר ניתוח, ולעתים בשל 

דלקת שריר הלב. בצבר מקרים נדיר, נזקקו שלושה ילדים בשניידר לטיפול במערכת ה"אקמו" באותה עת
צבר מקרים נדיר בחודש אחד: במהלך חודש ספטמבר האחרון, טופלו בו זמנית 

ביחידה לטיפול נמרץ לב בשניידר שלושה ילדים שנזקקו לתמיכה חוץ גופית 
וחוברו למערכת ה"אקמו", המיועדת להחליף באופן זמני את פעולת הלב והריאות.

 )Extracorporeal Membrane Oxygenation – ECMO( "מערכת ה"אקמו
מאפשרת תמיכה ממושכת בתפקוד הלב והריאות. באמצעות משאבה, המערכת 

מזרימה אל ריאה מלאכותית דם ורידי עני בחמצן מהעלייה הימנית בלב. הדם 
הוורידי מתחמצן בריאה המלאכותית ומוחזר אל גוף החולה בלחץ המשאבה. 

רק 90% מדמו של החולה עובר דרך מערכת האקמו – כעשירית מכמות הדם 
שבגוף עדיין עוברת בלב ובריאות, ומאפשרת להם להמשיך לתפקד אך "להרוויח" 

מנוחה והתאוששות, וזאת בזכות כמות הדם הקטנה העוברת דרכם.
על שלושת המקרים שנזקקו בחודש אחד למערכת האקמו מספר ד"ר עובדי 

דגן, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים: "מדובר ביילוד מפגיית מרכז 
שניידר ובעוד שני ילדים שהופנו אלינו בעת ובעונה אחת מבתי חולים אחרים, 
האחד מהפגייה במרכז הרפואי סורוקה והשלישי מבית החולים פוריה. לצורך 

הטיפול בהם גויס כל צוות המחלקה, בסיוע הדוק של מפעילי המערכת: גולן 
שוקרון, אורן בכר וסינאן חאג'יחאר. ילדים אלו מצטרפים לכ-120 ילדים שטופלו 
משנת 1999 ועד היום במערכת האקמו ביחידה לטיפול נמרץ ניתוחי לב, ול-16 

הילדים שטופלו במערכת זו בשנה האחרונה. לאחרונה ניכרת אצלנו עלייה 
במספר הילדים הנזקקים לתמיכה חוץ גופית, עקב פניות גוברות ממרכזים 

רפואיים שונים ברחבי הארץ". על רקע זה יש לציין כי רק בתי חולים ספורים 
בישראל מפעילים יחידת אקמו, וכי מערכת האקמו של מרכז שניידר נחשבת 

למתקדמת בארץ.
"בדומה לשלושת המקרים האחרונים", מסכם ד"ר עובדי דגן, "מרבית המקרים 

המטופלים אצלנו במערכת האקמו נובעים מכשל נשימתי, כאשר אנו מזהים כי 
מדובר במחלה בעלת פוטנציאל הפיכות. התמיכה להחלפת פעולת הלב נדרשת 

בעיקר עקב כשל חולף לאחר ניתוח, ולעתים עקב דלקת שריר הלב. בבסיס 
השימוש בטכנולוגיה עומד כאמור פוטנציאל ההפיכות של המצב, ועם זאת, אחוזי 

ההצלחה משתנים והם תלויי אבחנה".

בקידמת הרפואה

טכנולוגיה מיד ראשונה לשחרור עצב במרפק

לראשונה בארץ בילדים, בוצע בשניידר ניתוח אנדוסקופי לשחרור עצב אולנרי 
במרפק בשל שיתוק של כף היד. הניתוח הייחודי נערך בנער בן 15 שהגיע 

לשניידר בשל שיתוק פתאומי של כף היד ועיוות של האצבעות, ובוצע הודות 
לטכנולוגיה מתקדמת שנרכשה במיוחד לצורך ניתוח זה – קנולה ייעודית 

המִגנה על העצב ומאפשרת את חיתוך הרקמות תחת הסתכלות אנדוסקופית. 
ההתערבות הכירורגית נדרשה לאחר שטיפול בפיזיותרפיה לא העלים את 

הלחץ על העצב. "בבירור נמצא כי קיים לחץ משמעותי על העצב האולנרי באזור 
המרפק, אשר עלול לגרום לפגיעה בלתי הפיכה בתפקוד היד", אומר ד"ר ליאור 

פז, מומחה בכירורגיה של היד בילדים, שניתח את הנער. ד"ר פז, שהתמחה 
בניתוחים אלו בטקסס, מסביר כי הניתוח הרגיל המבוצע במצבים אלו הינו "ניתוח 

פתוח", הכולל חתך ארוך לאורך האמה, בו משחררים את העצב האולנרי. "בשיטה 
האנדוסקופית, לעומת זאת, מבוצע חתך של שני ס"מ בלבד, מבלי לפגוע ברקמות 

הבריאות מסביב העצב. שיטה זו מצמצמת משמעותית את התחלואה האפשרית 
מהניתוח ומקטינה מאוד את אורך הצלקת ואת משך ההחלמה". בתום שעתיים 

בלבד לאחר הניתוח, הנער שוחרר לביתו ושב באופן מיידי לפעילות רגילה ומלאה. 
"ניתוחים אנדוסקופיים בשירות כירורגיית כף היד מהווים בשורה גדולה לילדים 
הזקוקים להתערבות כירורגית לשיפור איכות חייהם", מסכם ד"ר פז, "אין ספק 
כי ההחלמה המהירה והצלקת הקטנה, מאפשרות לילדים לחזור לשגרת חייהם 

בצורה הטובה והחלקה ביותר, ואני גאה להיות חלק מצוות חלוץ בתחום זה 
בארץ". השירות לכירורגיה של היד במרכז שניידר נותן מענה לטיפול בילדים עם 

פציעות בכף היד והאמה )שברים, פגיעה בעצבים ובגידים או כל טראומה אחרת(, 
מחלות דלקתיות ביד, הבדלים מולדים )מומים( ושיתוקי עצבים. לצד ד"ר ליאור 

פז כולל הצוות את ד"ר יעקב פעילן וד"ר סורין יורדאש ממערך כירורגיית כף היד 
בבילינסון, וכן פיזיותרפיסטית ומרפאה בעיסוק.

ד"ר ליאור פז )מימין( וצוותו בניתוח 
אנדוסקופי לשחרור עצב המרפק
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השי לחג – לחזור לחיים
דרמה במרכז שניידר: דקות ספורות לאחר שאילון בן ה-17 הגיע למיון בשל מחלת חום, ליבו קרס והוא 

נזקק להחייאה ממושכת. בזכות ערנות הוריו, ההחייאה המוצלחת וחיבורו למכשיר ECMO, אילון "נולד 
מחדש" ימים ספורים לפני ראש השנה. המתנה הכי יפה שאפשר לקבל לחגים – מכל הלב

זהו סיוט של כל הורה: מחלת חום "רגילה" 
התוקפת ילד בריא בדרך כלל, שהופכת במחי 

רגע לסכנת חיים מיידית בשל חיידק אלים או נגיף 
הפוגע בלב. במקרה כזה, רק הגעה מהירה לחדר 
המיון יכולה לבלום את ההתדרדרות ולהציל חיים. 

אילון חממה בן ה-17 כבר היה עם הוריו במיון 
שניידר, כאשר ליבו קרס לפתע. למרבית המזל, 

הדבר התרחש בין כותלי היחידה לרפואה דחופה. 
זמן התגובה של הצוות היה מיידי, וההחייאה 

שבוצעה ייצבה את מצבו של אילון והצילה את 
חייו. עד מהרה התברר כי הנגיף שתקף אותו פגע 
בשריר הלב וגרם להפרעות קצב חמורות ומסכנות 

חיים.
הדרמה החלה בשעות הערב, באחד מהימים שלפני 

ראש השנה תשע"ג. דקות ספורות לאחר הגעת 
המשפחה למרכז שניידר, התמוטט אילון לפתע. 
לאחר שהצוות הרפואי נלחם על חייו של הנער 

ECMO-והצליח לייצב מעט את ליבו, חובר אילון ל
 - (Extracorporeal Membrane Oxygenation(

מכשיר המחליף את פעילות הלב. אילון הועבר 

ליחידה לטיפול נמרץ חזה ולב בראשות ד"ר 
עובדי דגן, וכעבור שבעה ימים נותק מהמכשיר, 

התאושש ויצא מכלל סכנה. מרגע הגעתו ליחידה 
ועד לשחרורו במצב טוב כעבור ימים ספורים, 
ליוותה את אילון ואת משפחתו אלאא עודה 

עינאש, עו"ס ביחידה לטיפול נמרץ חזה ולב. אלאא 
סייעה להורים לצלוח את המשבר, עזרה להם 

בהתארגנות והעניקה תמיכה רגשית אינטנסיבית 
הן למשפחה והן לאילון עצמו. 

"זו הייתה דרמה רפואית של ממש", סיפרה כעבור 
שבועיים ד"ר אפרת ברון-הרלב, סגנית מנהל מרכז 

שניידר, "הצוותים הרפואיים נלחמו על חייו של 
אילון בכל דרך. אין סיפוק גדול יותר מאשר לראותו 

היום, שבועיים אחרי אירוע הכשל הלבבי, כשהוא 
בדרך הביתה. זוהי מתנה נהדרת לראש השנה, 

קודם כול לו ולמשפחתו, וכמובן גם לנו בשניידר".
ד"ר ברון-הרלב מסבירה כי הווירוס שתקף את 

אילון הוא אמנם שכיח יחסית, אך פגיעה חמורה 
כזו בשריר הלב נחשבת לאירוע נדיר. "כל הסימנים 

הראו בתחילה כי הנער סובל ממחלת חום 

רגילה, אולם הוריו גילו ערנות רבה כשהתעקשו 
להביאו לבית החולים. חייו ניצלו בזכות השילוב 
בין הימצאותו אצלנו בשניידר בזמן אירוע הלב, 

עבודת ההחייאה המוצלחת של הצוותים הרפואיים 
והסיעודיים, שחלקם הגיע במיוחד מבתיהם, ובזכות 

מכשיר ה-ECMO הפועל במרכז שניידר". 
ד"ר עובדי דגן, מנהל היחידה לטיפול נמרץ חזה 
ולב, מספר כי מערכת ה-ECMO בשניידר היא 

המתקדמת מסוגה בארץ. "רק בשנה האחרונה 
טופלו אצלנו במערכת ה-ECMO כ-20 ילדים ובני 
נוער שנזקקו לתמיכה חוץ גופית", הוא מציין )עוד 

על המערכת – ראו במדור "בקדמת הרפואה" 
בעמ' 3(.

את דרמת ההחייאה של אילון סיכם אביו, רוביו: 
"אילון חש ברע ואמר לי 'אבא, תציל אותי, קח 

אותי לבית החולים'. הטון שלו היה שונה מהרגיל, 
ותחושת הבטן שלנו הייתה לקחת אותו ישירות 
למרכז שניידר. בדיעבד, ההחלטה הזו הצילה את 
חייו. אני מודה לצוות הרפואי בשניידר שנלחם על 

חייו של בני ולא ויתר". 

אילון חממה מתאושש ביחידה לטיפול נמרץ חזה ולב. 
מימין: ד"ר אפרת ברון-הרלב, משמאל: אביו רוביו

חיים במתנה
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הסכנה: כווייה 
בלתי נראית

בן שנה וחצי נכווה בגרונו בשל שאיפת 
מים רותחים, והגיע למיון כשהוא בסכנת 

חנק. ניתוח חירום בביצוע מומחי מרכז 
שניידר הציל את חייו

למיון של שניידר כבר הובהלו לא פעם ולא פעמיים תינוקות 
ופעוטות שנכוו ממים רותחים, לרוב מקומקום שנשפך עליהם 
במטבח או מטבילה באמבט חם מדי. אבל מקרה שבו הפעוט 
סובל מכוויות פנימיות מסכנות חיים, שאינן נראות לעין רגילה, 

הוא יוצא דופן גם עבור המנוסים שברופאים.
מקרה כזה התרחש לאחרונה כאשר פעוט בן שנה וחצי נכווה 

בגרונו לאחר מגע עם כוס מים רותחים. הוריו, שהבחינו בכווייה 
שעל צווארו ובשפתיו הנפוחות, הגיעו איתו ליחידה לרפואה 
דחופה בשניידר. בבדיקה שנערכה על ידי צוות מרפאת אף 
אוזן גרון נמצא שלבד מהכוויות החיצוניות הפעוט נכווה גם 

בגרונו באופן קשה ומסכן חיים, ושהוא מצוי בסכנת חיים בשל 
התנפחות דרכי הנשימה וחשש לחנק. 

הפעוט הובהל לחדר הניתוח לביצוע טיפול חירום להצלת חייו, 
על ידי צוות רופאים בראשות ד"ר יורם שטרן, מנהל היחידה 

לדרכי נשימה עליונות בבית החולים. לאחר הטיפול הוא הועבר 
ליחידה לטיפול נמרץ וכשבוע לאחר מכן שוחרר לביתו. "אין 

ספק שבזכות ערנות ההורים, אשר מיהרו להביא את ילדם לבית 
החולים, ניצלו חייו של הפעוט", אומר ד"ר שטרן, "כוויה מסוג זה 

יוצרת מצב בו קנה הנשימה מתנפח עד כדי סכנת חנק. במקרים 
שבהם ילדים נכווים באזור הפנים, גם אם בצורה שטחית, יש 
להביא אותם במהירות האפשרית לבדיקה רפואית על מנת 

לבדוק שלא נוצרו גם כוויות בדרכי הנשימה". 

למדה 
לאכול 
מהפה

יותר ממחצית חייה 
ניזונה ארם דרך 

צנתר, בשל איטמות 
מולדת של הוושט 

וחיבורו לדרכי 
הנשימה. בזכות ניתוח 

מוצלח בשניידר היא 
החלה לאכול כמו כל 

ילדה רגילה

בזכות ניתוח מוצלח לתיקון מום מולד החלה ארם 
פארס, בת השנתיים ושמונה חודשים, לאכול דרך 
הפה ולא באמצעות גסטרוסטום )צנתר בקיבה(, 
שממנו ניזונה במשך שנה וחצי. הפעוטה נולדה 
עם איטמות מולדת של הוושט וחיבור של חלק 

ממנו לדרכי הנשימה, וכן עם מום לבבי בחיבור בין 
חדרי הלב )VSD(. מיום היוולדה עברה ארם מספר 

ניתוחים שלא פתרו את הבעיה במלואה ובשל 
כך נמנע ממנה לאכול דרך הפה, מאחר שחלק 

מהאוכל היה עובר ישירות לריאות ומסכן את 
חייה. ניתוח מוצלח שבוצע בה לאחרונה במרכז 

שניידר, על ידי פרופ' נפתלי פרויד, מנהל המחלקה 
הכירורגית, וסגנו ד"ר דרגן קרברושיץ, שינה את 
חייה של הפעוטה. ארם אושפזה ביחידה לטיפול 
נמרץ לב בראשות ד"ר עובדי דגן, עברה ניתוח 

לתיקון המחיצה הבין-חדרית, וכשמצבה הרפואי 
השתפר עברה ניתוח נוסף לניתוק הוושט מהקנה, 
אך כעבור מספר חודשים חזרה ההיצרות בוושט. 

לאחרונה עברה ניתוח חוזר לתיקון ההיצרות, 
שהוכתר בהצלחה ושלאחריו החלה ללמוד לאכול 

דרך הפה כילדה רגילה. ארם טופלה בשלבים 
שונים של חייה על ידי צוותים שונים בשניידר, 
ביניהם המחלקה לאשפוז יום, היחידה לטיפול 

נמרץ, יחידת הצנתורים, מחלקת הרדמה ומחלקת 
ילדים ב'. שחרורה הביתה היווה מאורע מרגש 

עבור עשרות אנשי צוות רפואי וסיעודי שנלחמו על 
בריאותה ועל איכות חייה לאורך חודשים רבים. 

ארם עם אימה ועם פרופ' נפתלי פרויד, מנהל המחלקה הכירורגית

ד"ר יורם שטרן, מנהל היחידה לדרכי נשימה עליונות
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חדשות שניידר

הרב אהרון יצחק לפידות נבחר 
כאיש השנה של מועדון ליונס 

בפתח תקוה בשל התנדבותו רבת 
השנים במרכז שניידר. הרב לפידות, 
רב צבאי שנים רבות )סא"ל במיל'(, 

רב קהילה ורב בביה"ס אמונה 
בפתח תקוה, ידוע כמתנדב מסור 

בחדר המיון בשניידר. "רגישותו 
הרבה, התמיכה, העזרה והעידוד 

שהוא מושיט במצבים קשים 
במיוחד ולכלל מטופלי שניידר, 

ראויים לציון ולשבח", תיארה את 
פועלו שרה הורביץ, נשיאת מועדון 
ליונס פתח תקוה ויו"ר ועדת איש 

השנה של המועדון.

כולם חסידי שניידר 
הזמר החסידי הנודע אברהם פריד אירח את 

הזמרים דויד ד'אור וקובי אפללו במסגרת מופע 
מיוחד למען מרכז שניידר, שנעל את חגיגות ה-20 

לבית החולים

"אות הנשיא למתנדב" ליחידה המתנדבת בשניידר

במסגרת אירוע התרמה למען מרכז שניידר, שהתקיים בהאנגר 11 בנמל תל 
אביב, אירח הזמר החסידי הידוע אברהם פריד את הזמרים דויד ד'אור וקובי 

אפללו. כל הכרטיסים למופע נמכרו והכנסותיו נתרמו למען ילדי מרכז שניידר. בין 
המשתתפים באירוע ההתרמה )בהפקת "במה כהלכה ישראוונט הפקות"(: פרופ' 
יוסף פרס, מנהל מרכז שניידר, זאב וורמברנד, מנכ"ל אלון ריבוע כחול, רמי יהושע, 

יו"ר משרד הפרסום יהושע TBWA, איש העסקים מוטי זיסר ואשתו ד"ר ברכה 
זיסר – מנהלת המאגר הלאומי למח עצם של "עזר מציון", איש העסקים ידין סגל, 
תא"ל במיל' שלמה איליה, ישראל דוד, מנכ"ל cal, ורבים אחרים. במהלך האירוע 

עלתה לבמה שרית, אימא של כפיר בן השבע, שלפני שלוש שנים הובהל למרכז 
שניידר לניתוח לב פתוח דחוף בשל חיידק שתקף אותו. "אלפי תודות לצוות 

שניידר, על שנתתם לי את כפיר במתנה", אמרה שרית, "כל זה בזכות הרמה 
המקצועית הגבוהה שלכם, לצד האכפתיות והאהבה שהענקתם לכפיר ולכל 

בני משפחתי". רבים בקהל מחו דמעה כאשר שרית המשיכה ואמרה: "מומחי 
שניידר, ברוב צניעות, אמרו לי: לא אנו הצלנו אותו אלא בורא עולם עשה זאת. 
ואני אומרת להם, כן, בורא עולם עשה זאת, אבל יש לו שליחים, ואתם הייתם 

שליחיו להצלת כפיר". אירוע ההתרמה המוצלח נעל את חגיגות ה-20 למרכז 
שניידר. בשנה החולפת התקיימו מספר אירועים לציון הקמת בית החולים, 

ביניהם כנס מדעי בינלאומי רב משתתפים והתערוכה Heartbeat – פעימת לב, 
שתיעדה את שגרת היום-יום ואת הרגעים המיוחדים בבית החולים.

יחידת שט"ל 121 של חיל האויר, המתנדבת 
מזה 11 שנים במסגרת המרכז החינוכי במרכז 
שניידר, זכתה לאחרונה ב"אות הנשיא למתנדב" 

לשנת תשע"ב, בזכות פעילותה הענפה וההתמדה 
רבת השנים בבית החולים. מפקדי היחידה, 
קציניה וחייליה, מהווים מערך תומך למרכז 
החינוכי במרכז שניידר ועושים רבות למען 

הילדים המטופלים בבית החולים. בשיתוף פעולה 

הדוק עם המרכז החינוכי, קציני היחידה וחייליה 
עובדים עם הילדים המטופלים על פרויקטים 
שונים, ביניהם לימוד מיומנויות צילום, לימוד 

מיומנויות הפעלה של תוכנות גרפיקה ממוחשבת, 
תמיכה והפעלה של חדר המחשבים, פעילויות 
ציור וצביעת קירות ברחבי בית החולים, הפנינג 
השוקולד המסורתי עם ילדי בית החולים, ליווי 

ותיעוד חוג בישול, פרויקטים אומנותיים והפקת 

תערוכות. כבר לפני מספר שנים זכתה יחידת 
שט"ל ב"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים", 
כאות הוקרה על המסירות וההשקעה הגדולה של 

אנשיה למען ילדי שניידר. "נפלה בחלקנו הזכות 
להיתרם מקבוצה נפלאה של מתנדבים, המוכנה 
תמיד להיענות לכל בקשה וצורך, על אף העומס 

הרב במשימותיהם הצבאיות", מציינת מנהלת 
המרכז החינוכי, משכית שוחט.

 איש השנה
 של ליונס:

מתנדב 
בשניידר

אברהם פריד מופיע למען ילדי שניידר. צילום: דרור כץ

ד"ר רחל אפרת, מנהלת היחידה לטיפול בכאב, חיפשה שאריות בדים פרחוניים עבור הסדנה שבה היא משתתפת 
לעבודות קווילט – אמנות הטלאים. את חומרי הגלם ליצירת השמיכות היא מצאה ממש "מתחת לפנס": מהכובעים 
שאספה מחדר הניתוח בשניידר יצרה ד"ר אפרת שמיכות טלאים יפהפיות – סדרת עבודות ששמה "פרחי שניידר". 

שמיכות מרהיבות מכובעי חדר ניתוח
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עד שיעבור הענן
פסיכולוגים מהמחלקה לרפואה פסיכולוגית בשניידר התנדבו להעניק 

מענה טיפולי ראשוני לילדי מרכז ודרום הארץ בזמן מבצע "עמוד 
ענן". ביוזמת ד"ר אורית קריספין, מנהלת השירות הפסיכולוגי, 

והפסיכולוג דני לוטן, מנהל מרפאת חרדה, נפתח קו טלפון ייעודי 
עבור ילדים והוריהם שביקשו עזרה ראשונית להתמודדות עם המצב 

המתוח, האזעקות והירידה למקלטים. במסגרת היוזמה התקבלו 
עשרות פניות ממשפחות מרחבי הארץ, שרובן כללו התערבות 

פסיכולוגית טלפונית או במסגרת פגישה. "ההתארגנות המהירה 
של צוות המחלקה אפשרה לנו לתת מענה לילדים רבים שסבלו 

מחרדה", מספר דני לוטן, "דוגמה אחת מרבות הוא ילד מאשקלון 
שהקיא ובכה בכל פעם שנשמעה אזעקה וסרב לצאת מהמרחב 
המוגן. הנחינו את האם לגשת לטיפול רפואי למניעת התייבשות 
והדרכנו אותה כיצד ללמד את הילד לנשום בזמן התקפי החרדה. 

פעילותנו היתה חיובית ומשמעותית, ונקווה שלא נזדקק לכך שוב". 

כשהאדמה תרעד
)ולא מרקטות(

את מאות הטילים שנורו על ערי הדרום וגוש דן במהלך מבצע "עמוד ענן", יש שיגדירו 
כ"רעידת אדמה". ועדיין, כאשר במשרד להגנת העורף מדברים על רעידת אדמה, 

מתכוונים לכך פשוטו כמשמעו. שנת 2012 הוכרזה על ידי השר להגנת העורף כשנת 
קידום מוכנות לרעידות אדמה. במסגרת זו התקיים לאחרונה תרגיל העורף הלאומי 
"נקודת מפנה 6",  שהתמקד בשיפור המוכנות והמענה האינטגרטיביים של גורמי 

העורף והאוכלוסייה להתמודדות עם תרחיש של רעידת אדמה הרסנית. בתרגיל הארצי 
השתתפו כלל גופי מערכת הבריאות )בתי חולים, מד"א, קופות חולים, לשכות בריאות 

ומוסדות הבריאות הגריאטריים והפסיכיאטריים( ובהם כמובן מרכז שניידר, כפי שמדווחים 
ציפי עוז וד"ר אבינועם פירוגובסקי, חברי צוות שעת חירום בבית החולים. התרגיל הדגים 

שיתוף פעולה בין מטות לשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות, בתי החולים וקופות 
החולים. בין היתר הופעל חדר מצב במנהלת פיקוד העורף, שיזמה את סדרת התרחישים 

וקיבלה מענה מהמטות במוסדות כולל ממטה שע"ח בשניידר.

לא לטלטול 
תינוקות

יום הילד הבינלאומי 2012 צוין במרכז 
שניידר כמדי שנה על ידי הוועדה להגנת 

הילד בשניידר, והפעם – בסימן מניעת טלטול 
תינוקות. בלובי בית החולים הוצבו תחנות 
מידע בנושא והמבקרים הוזמנו להתנסות 

בעמדות ביופידבק מרגיעות ולצפות בסרט 
הסברה. צוות הוועדה )בתמונה, מימין לשמאל( 

כולל את יו"ר הוועדה, ד"ר רמה שוורץ, 
הפסיכולוגית דגנית בן ניסן, עו"ס אפרת הראל 

ועידית רונן מהנהלת הסיעוד.

הביאה גביע בתחרויות הספורטיאדה באילת השתתפו כמה מאנשי 
שניידר, שסייעו לנבחרות הכללית להגיע להישגים נאים. בלטה במיוחד מאיה פריסטר 

ממחלקת משאבי אנוש בשניידר, האישה היחידה בטורניר הכדורעף, ששיחקה עם נבחרת 
הגברים של כללית )בהיעדר טורניר כדורעף נשים בספורטיאדה( וסייעה למעופפי כללית להגיע 

להישג מכובד ביותר – הגעה לגמר הטורניר וזכייה במקום השני. 

הפעלה בשבוע 
הפיזיותרפיה
גם השנה ציין שירות הפיזיותרפיה 
בשניידר בראשותה של נילי ארבל 

את שבוע הפיזיותרפיה העולמי, שחל 
בחודש ספטמבר. במסגרת זו התקיים 

יום "תנועה לבריאות" שבמרכזו 
פעילות גופנית למבקרי מרכז שניידר. 

הפיזיותרפיסטיות מרינה וטליה הפעילו 
את ההורים והילדים בחדרי ההמתנה 

תוך שימוש בגומיות טרה-באנד, 
והוסיפו רעיונות להמשך פעילות בבית.

תודה לשתיהן על ההתגייסות 
וההתנדבות לפעילות חשובה זו.

אקרדיטציה כדרך חיים  
בשניידר כבר נערכים לביקורם של 
בקרי JCI – ארגון הסטנדרטיזציה 

העולמי לבטיחות המטופל ואיכות 
הטיפול – שיפקדו את בית 

החולים ב-18 עד 21 בפברואר 
2013. המבדק יבחן את העמידה 

בסטנדרטים האמריקנים תוך 
התייחסות לנוהלי שניידר, כללית 

ומשרד הבריאות. מירי קלר, אחראית 
הבטחת איכות בבית החולים, מזכירה 

כי תהליך האקרדיטציה, שהחל במרכז 
שניידר לפני כשנתיים וחצי, נועד ליצור שינוי 

תרבותי וארגוני, להפוך את בית החולים למקום בטוח יותר עבור 
המטופלים והמטפלים ובמקביל להוביל לשיפור מתמשך בתהליכי 
איכות. "הרצף הטיפולי והתקשורת בין המטפלים השונים מהווים 
בסיס לתהליכים וקשורים לכל תחומי העיסוק בבית החולים ולכל 

העובדים, בהיותם חוצי תחומים וסקטורים. אין ספק כי תרבות 
ארגונית העוסקת בשיפור מתמיד מהווה בסיס לקידום מרכז 

שניידר ולביסוס המובילות שלו בקדמת רפואת הילדים בישראל".
מטמיעים בטיחות בעבודה סדרת מפגשים והדרכות 
לעובדים בנושא שמירה על בטיחות בעבודה וכיבוי אש נערכה 

לאחרונה בבית החולים במסגרת "שבוע הבטיחות". הדגש 
הושם על פעילות חווייתיית, שכללה התנסויות מגוונות: מצגות 

ייעודיות, שימוש בסימולטורים ובמשקפי הדמיית נהיגה בשכרות. 
את הפעילות הובילה המנהלת האדמיניסטרטיבית היוצאת תמי 
בן-רון, שסיכמה: "העברת נושא הבטיחות באמצעות המחשות 

והדמיות יוצרת עניין בקרב העובדים וחיבור למקום העבודה. שבוע 
הבטיחות נחל הצלחה רבה וזכה לשיתוף פעולה מצד העובדים".

ברכות למצטייני 2012
טקס העובד המצטיין יתקיים ב-13.2.13 ובמהלכו תוקיר הנהלת בית החולים חמישה עובדים 

וצוות אחד, שהוכתרו כמצטייני 2012. פרס מנהל המוסד ופרס מנכ"ל יוענק לד"ר דודי בן 
מאיר – מנהל יחידה אורולוגית ילדים, פרס מנהל המוסד יוענק לד"ר רמי פוגלמן – מנהל 

היחידה לאלקטרופיזיולוגיה במכון הלב, לבת מנחם – סגנית אחות אחראית במחלקת ילדים 
א', ולצוות השתל הקוכליארי. פרס הוקרה יוענק לגיא כפיר – טכנולוג רפואי במכון לרפואה 

גרעינית ולטובה בסון – מזכירה במחלקת ביטחון. ברכות חמות לזוכים ותודה לממליצים הרבים, 
שהעבירו המלצות אשר ריגשו אותנו והוכיחו שוב שהעובדים בשניידר משקיעים את הלב ואת 
הנשמה למען הילדים ולמען חבריהם לעבודה. סיקור הטקס וסיפורי המצטיינים – ב"פאזל" הבא.
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חדשות שניידר

הרמן טוב, איש עסקים ופילנתרופ, הקים את הקרן 
 The Euroliver Foundation לאחר שחלה בעצמו במחלת 

כבד ונזקק להשתלה מצילת חיים

תרומה יפה עבור תוכנית השתלות כבד בילדים הוענקה למרכז שניידר על ידי 
.The Euroliver Foundation משפחתו של הרמן טֹוּב ז"ל, מייסד הקרן האירופית

הרמן טוב )1936–2011( היה יו"ר ומנכ"ל של מספר חברות ותורם בעל קשר חם 
לישראל. בין השאר היה מייסד ויו"ר אגודת הידידים של מוזיאון ישראל בבלגיה. 
ב-1976 הוא אובחן כחולה במחלת כבד ויראלית, שכעבור 14 שנה החמירה 

להפטיטיס C. ב-1991 הוא נאלץ לעבור השתלת כבד להצלת חייו. שנה לאחר מכן 
הוא החליט למנף את התנסותו האישית בתחום ויסד את הקרן יחד עם האדם 

שריפא אותו, פרופ' ז'אן-ברנרד אוטה, מומחה להשתלות כבד מבית החולים 
האוניברסיטאי סיינט-לוק בבריסל. The Euroliver Foundation הוקמה ב-1992 

כאגודה ללא מטרות רווח שמרכזה בבלגיה. מאז ועד היום תומכת הקרן במחקר 
באמצעות הענקת גראנטים )מענקים לחוקרים(, מימון פרסים מדעיים ושיתופי 

פעולה מחקריים בתחומי האימונולוגיה והשתלות כבד.
את התרומה לבית החולים הקדישה משפחת טוב לזכר אבי המשפחה. פרופ' פרס, 

מנהל בית החולים, הודה למשפחה וציין כי "תרומה זו, המוקדשת למטרה נעלה, 
תסייע לנו לקדם את תוכנית השתלות הכבד המותירה לילדים חולים מאוד סיכוי 

טוב יותר לחיים בריאים".

תרומה נדיבה לתוכנית השתלות כבד
במרכז שניידר - לזכרו של הרמן טֹוּב ז"ל

הרמן טוב ז"ל

לכל הילדים איחולי החלמה מהירה. 
לצוות העובדים המסור מיטב הברכות על עשייתכם המבורכת

פינסקר 2, פתח תקווה 
טל: 03-9340260 

פקס: 03-9310222

לכל הילדים אנו מאחלים בריאות ובטחון
ולצוות העובדים - ישר כוח!

גורדון גז
וחימיקלים בע"מ

ברכת החלמה מהירה לכל ילדי שניידר
ולכל צוות העובדים - תודה על פועלכם

רח' גינוסר 8, תל-אביב
טל. 03-6085111, פקס. 03-6966089  

info@gordongas.com

ת.ד. 10356 חיה פינשטיין 3 פ"ת 49560
טל: 03-9348044, 1-700-552333 

פקס 03-9348168, נייד 057-5450081

יצחק גואטה
שיווק תקרות אקוסטויות גבס ובידוד

ייצור מגשים, קרניזים ותעלות תאורה

ברכת החלמה מהירה לכל ילדי שניידר
ולכל צוות העובדים - תודה על פועלכם

ת.ד. 693 כפר קאסם מיקוד 48810
טל. 03-9072213, 050-5219328

פקס. 03-9072215

לכל הילדים אנו מאחלים בריאות ובטחון
ולצוות העובדים - ישר כוח!

ברכת החלמה מהירה לכל ילדי שניידר
ולכל צוות העובדים - תודה על פועלכם

אלכסנדר ינאי 23 א.ת. סגולה 
פתח תקוה 49277

טל' 03-9316116, 03-9044414

א.ר.י.ז  יבוא ושיווק מזון בע"מ
שיווק חומרי גלם למאפיות וקונדטוריות

ברכת החלמה מהירה לכל ילדי שניידר
ולכל צוות העובדים תודה על פועלכם

אברהם גירון 24 יהוד 56217 
טל' 03-5395100 א.ל. אלקטרוניקה

משה בקר 15 
אזור התעשייה הישן ראשון לציון.

טל. 03-9658395, פקס. 03-9568487

לכל הילדים - איחולי החלמה מהירה לצוות העובדים המסור 
מיטב הברכות על עשייתכם המבורכת

החלמה מהירה לילדי שניידר
ולצוות העובדים - תודה על פועלכם

ע"י תחנת דלק, נצרת השלושה א.ד. נצרת
רח' פאולוס השישי ת.ד. 50602

פקס: 04-688738, טל' 04-6552231 1992 בע"מ

ת.ד. 151 אזה"ת הצפוני נס ציונה מ. 71100
טל 08-9302240 פקס: 08-9302239

לכל הילדים אנו מאחלים בריאות ובטחון
ולצוות העובדים - ישר כוח! אמינות בכל מחיר

AUTO CENTER

דרך בית לחם 152 ירושלים 93428
טלפון: 02-6738210
פקס:02-6738220

לכל הילדים - איחולי החלמה מהירה
לצוות העובדים המסור 

מיטב הברכות על עשייתכם המבורכת

אלראזי מרכז אבחון, טיפול ושיקום

ראול וולנברג 24 תל אביב
טל: 03-7695999 פקס:03-7695990

אמירים בע"מ
תיירות ונופש בע"מ

איחולי החלמה לכל הילדים בשניידר, 
לצוות העובדים , תודה על מסירותכם!
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מתעדכנים בגסטרו  במסגרת הידוק הקשרים עם הקהילה, נערך 
כנס עדכון בגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד שעסק בנושאים 

הקרובים לליבם של רופאי הקהילה. ההרצאות ניתנו כולן על ידי רופאי 
המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד במרכז שניידר וכללו הרצאה 

בנושא הנחיות לטיפול במחלת הצליאק )פרופ' רענן שמיר(, הגישה להפרעה 
באנזימי כבד )ד"ר ריקי שפירא(, הגישה לרפלוקס ושטי )ד"ר נעם זביט(, 

דגשים וחידושים במחלת הקרוהן )ד"ר קורינה הרטמן(, עדכון על ההנחיות 
החדשות של איגוד רופאי הילדים לגבי אבחון וטיפול בהליקובקטר פילורי 

)ד"ר רחלי לוינזון-קסטיאל(, הגישה לכאבי בטן )ד"ר ורד נחמיאס( ועדכון על 
האבחון והטיפול בעצירות בילדים )ד"ר פיראס רינאווי(.

מדברים פסיכולוגיה  בכנס פיינברג השנתי, שקיימה המחלקה 
לרפואה פסיכולוגית, הרצו שני מומחים מובילים מביה"ח SickKids שבקנדה 
– הפסיכיאטר פרופ' ראסל שחר והנוירופסיכולוגית פרופ' מורין דניס, שהרצו 
בנושא Traumatic Brain Injury( TBI) – זעזועי מוח אצל ילדים. לאור התאוצה 

שתחום זה תופס בישראל בשנים האחרונות, בעקבות ריבוי הפגיעות 
מתאונות דרכים, פעילות ספורטיבית ופגיעות הקשורות למצב הביטחוני, 
הוקם במחלקה פרויקט מחקרי בנושא בעידודו ובעזרתו של פרופ' פרס, 
מנהל בית החולים. בכנס הוצג הפרויקט המחקרי על ידי ד"ר מעין שורר, 

כאשר פרופ' שחר סוקר את החלק הפסיכיאטרי של התחום וההתמקדות 
בפסיכולוגיה הקוגניטיבית מוצגת על ידי פרופ' דניס. 

הופ... גדלנו בשנה צוות המרכז החינוכי השתתף בכנס ה-8 של ארגון 
HOPE – הארגון הבינלאומי לבתי ספר בבתי חולים. בכנס שנערך באוקטובר 
באמסטרדם הציג הצוות פוסטר בנושא "ג'לולוגיה – השימוש בכלי ההומור 

להתמודדות במצבים מורכבים בזמן אשפוז". משכית שוחט, מנהלת המרכז 
החינוכי, הציגה את רציונל העבודה בבי"ס ניסויי ואת הפרויקטים הפועלים 

במסגרתו – הרצאה שיצרה הדים רבים; וקיימה סדנה שחשפה את השימוש 
בבובות ככלי תרפויטי בעבודת הצוות החינוכי עם הילד המאושפז, כולל 

כנסים ואירועים

זוכרים את ד"ר רחמל במפגש רפואי-מדעי
יום עיון מרתק מהפן המקצועי ומרגש בזווית האישית התקיים במרכז שניידר, לציון שנה למותו בטרם עת 

של אחד הרופאים הוותיקים והמוערכים בבית החולים
ביום 25.10.12 התכנסו מוקירי זכרו של ד"ר אבינעם רחמל 

למפגש מדעי-רפואי מרגש באופיו ומרתק בתכניו, שהונחה על ידי 
פרופ' שי אשכנזי, מנהל מחלקת ילדים א', המחלקה שבה עבד 

ד"ר רחמל במשך שנים. פרופ' יוסף פרס, מנהל בית החולים, וד"ר 
טומי שינפלד, מנהל היחידה לטיפול נמרץ, נשאו דברים והדגישו 

את היותו של ד"ר רחמל רופא מוכשר, מורה ומחנך למופת ואדם 
אציל נפש. בחלק המקצועי של היום האזינו הנוכחים להרצאתו 
של פרופ' אהרן צ'חנובר, חתן פרס נובל לכימיה לשנת 2004, 
בנושא "הרפואה המוכוונת אישית: המהפכה כבר לפתחנו" – 

התאמת הטיפול לפרופיל הגנטי של החולה, לשם אופטימיזציה 
של יעילות הטיפול והקטנת הסיכוי לתופעות לוואי. בהמשך הרצה 

עוזי זונטג, חתנו של ד"ר רחמל, על "חיישנים בשירות הטבע". 
המפגש הסתיים בסרטון שהעלה קווים לדמותו של ד"ר רחמל על 

ידי עמיתים, בני משפחה, חברים וחולים שטופלו על ידו.

פרס לד"ר דפנה מרום
דרך נעלה להנצחת זכרו ומורשתו של ד"ר רחמל הייתה הענקת 
פרס על שמו לרופא מומחה צעיר על מצוינות בעבודה הקלינית, 

במסירות לחולים ובהוראה. ד"ר דפנה מרום ממחלקת ילדים 
א' קיבלה את הפרס השנה על הצטיינותה לכל אורך עבודתה 

הרפואית. היא הציגה מטופל אשר כבר בגיל שבוע נזקק למכות חשמל 
חוזרות עקב פרפור של חדרי הלב, ושבמהלך הבירור אותרה אצלו הפרעה 

גנטית ייחודית שהביאה לסטיות במשק המלחים ולהפרעה בלב. הנושא שהוצג 
נבחר בהלימה להתמקצעותו של ד"ר רחמל בנושא מאזן המים והמלחים – 

"מלך המלחים", כפי שהגדיר אותו פרופ' אשכנזי. 

"דמות להערצה וחיקוי"
ד"ר אבינעם רחמל ז"ל, תושב כפר סבא, מומחה לפרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה, 

היה מוותיקי הצוות במרכז שניידר לרפואת ילדים ושימש בתפקידו האחרון 

כסגן מנהל מחלקת ילדים א' וכמנהל היחידה לפרמקולוגיה בבית החולים. 
בשנת 2007 זכה בפרס מנהל המוסד ובפרס המנכ"ל כהוקרה על עשייתו 
המצוינת. "ד"ר רחמל, בעל החושים הקליניים המחודדים, היושרה האישית, 

הרצינות והצניעות, היה דמות להערצה וחיקוי", אמר פרופ' פרס במהלך 
המפגש, "מסירותו האינסופית לכל ילד חולה, לצד יסודיותו ודייקנותו, הפכו 
לשם דבר בקרב עמיתיו ותלמידיו הרבים, שממשיכים את דרכו והשפעתו 

ניכרת עליהם הן באינטראקציה הבלתי אמצעית עם המשפחות ועם הילדים 
המטופלים, והן בדרך אבחנתם ובאופן טיפולם. אבינעם, אדם משכמו ומעלה 

ורופא ילדים בחסד, יהיה תמיד חלק ממשפחת מרכז שניידר".

רשמים מהביקור האחרון ביפן בעקבות אסון הצונאמי, נושא שריגש את 
משתתפי הסדנה ועורר עניין מקצועי רב.

משתפים פעולה באא"ג  בחודש נובמבר ביקרה במרכז שניידר 
משלחת רב-תחומית ממחלקת אא"ג מביה"ח לילדים בסינסינטי )בתמונה(. 

בראש המשלחת עמד פרופ' רובין קוטון, בכיר מנתחי אא"ג ילדים בעולם 
ומחלוצי ניתוחי שחזור דרכי הנשימה בילדים. במהלך הביקור נבדקו בשיתוף 

עם חברי המשלחת ילדים עם מומים מורכבים של דרכי הנשימה, בוצעו 
מספר ניתוחים ונערך כנס ארצי רב משתתפים. אין ספק שהביקור יחזק 

את הקשרים ההדדיים בין בתי החולים והמחלקות, וכבר כעת נקבעו מספר 
ביקורי גומלין וכן מועד לביקור נוסף.

מימין: פרופ' שי אשכנזי, שלומית רחמל, 
ד"ר דפנה מרום ופרופ' יוסף פרס
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בזכוכית מגדלת

ד"ר גילי קדמון 
נשואה+3, שבה בספטמבר 2012 מהתמחות על בטורונטו, קנדה, בתחום רפואת שינה.

.Toronto Western Hospital-ו The Hospital for Sick Children (SickKids) – התמחתה בשני בתי חולים
"אני מאושרת לחזור הביתה לטיפול נמרץ ילדים ולשניידר. התגעגעתי מאוד!"

ד"ר נופר מרכוס
נשואה+2, שבה באוקטובר 2012 מטורונטו, קנדה, לאחר ארבע שנות התמחות על באלרגיה ובאימונולוגיה 

בבית החולים The Hospital for Sick Children (SickKids), כולל התמחות קלינית ומחקרית. 
"צוות מחלקת ילדים ב' בהנהלת פרופ' גרטי וצוות המכון לאלרגיה ואימונולוגיה קיבלו אותי בחזרה בצורה 

מקסימה ומפרגנת, והעניקו לי הרגשה של חזרה לבית חם".

ד"ר עמיחי רוטשטיין
נשוי+3, חזר ביולי 2011 מאוסטרליה, שם עשה התמחות על בקרדיולוגיית ילדים, בבית החולים 

The royal children's hospital במלבורן.
"איך אני מתאר את תחושת החזרה לשניידר? בשתי מילים, לחזור הביתה".

ד"ר אלכס לוונטל
נשוי+3, חזר ביולי 2012 מארה"ב, שם התמחה בקרדיולוגיית ילדים בשני מוסדות בקליפורניה: באוניברסיטת 

קליפורניה בסן פרנסיסקו )UCSF( ולאחר מכן שנה נוספת בסטנפורד, בדגש על אקוקרדיוגרפיה.
"החזרה לשניידר מרגשת מאוד, ממש תחושה של שיבה הביתה". 

ד"ר איתן קפלן
- SickKids נשוי+1, חזר ביולי 2012 מטורונטו שבקנדה, שם התמחה בטיפול נמרץ ילדים בבית החולים 

The Hospital for Sick Children. "החוויה בקנדה היתה מאוד טובה ומרחיבת אופקים. קבלת הפנים החמה 
והמפרגנת בחזרה לארץ הזכירה לי עד כמה התגעגעתי לכנות הצברית נטולת העמדות הפנים וללבביות 

הישראלית. חלק ניכר מעיצובי כרופא התרחש בשניידר, ואני שמח על האפשרות לסגור מעגל ולשוב אליו".

שני רופאים נוספים שהצטרפו לאחרונה לשניידר לאחר התמחות על בחו"ל הם ד"ר תום איינבנדר ממכון 
הלב וד"ר גוסטבו רייז מהיחידה לנוירוכירורגיה. אנו מברכים אותם על הצטרפותם לצוות.

אין כמו בבית

רבים מרופאי מרכז שניידר 
יוצאים להתמחויות על בחו"ל 

במקצועות הפדיאטריה 
השונים • הם עובדים ולומדים 

במוסדות הרפואיים הטובים 
בעולם, ושבים למרכז שניידר 

עם ידע רחב וניסיון מעשי 
בתחומים הנחשבים ל'מילה 

האחרונה' של רפואת הילדים 
• בחלק מהמקרים הם 

מייסדים בשניידר שירותים 
רפואיים חדשים, הנסמכים 
על הידע שצברו בחו"ל • 

בחודשים האחרונים הועשר 
צוות שניידר בחמישה 

רופאים שחזרו מהתמחויות 
כאלה בעולם הרחב • יצאנו 
לשמוע מהם איפה היו, במה 

התמחו - ומשהו על התחושה 
האישית של חזרה לשניידר

מימין לשמאל: ד"ר איתן קפלן, ד"ר נופר מרכוס, ד"ר עמיחי רוטשטיין, ד"ר גילי קדמון, ד"ר אלכס לוונטל
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בעשר אצבעות – ובלב חם
ארווינג שניידר לא גדל כשכפית זהב בפיו. את הונו עשה במו ידיו –  וכאשר היה לו, ידע לתת וברוחב יד • 

הלב החם של הזוג שניידר הצמיח, כנגד כל הסיכויים, את בית החולים לילדים הראשון והיחיד בארץ • בכך, 
הם העניקו למדינת ישראל שי נפלא, ולאלפים רבים של ילדים את המתנה הגדולה מכול - בריאות 

  2012–1919
ארווינג שניידר ז"ל

ארווינג שניידר, פילנתרופ, איש חזון, אדם רב 
מעשים ופעלים, הגה יחד עם אשתו הלן את רעיון 

הקמת בית חולים עצמאי המוקדש כולו לילדים. 
בזכות תרומתו, חזונו וחלומו, הוקם בשנת 1991 

מרכז שניידר לרפואת ילדים, בית החולים הראשון 
והיחיד לילדים בישראל. הייתה זו אחת התרומות 
הגדולות שהתקבלה אי פעם מאדם פרטי למוסד 

ציבורי בישראל, שכל כולה למען רווחת תושבי 
המדינה. 

הלן שניידר, רעייתו של ארווינג ושותפה מלאה 
למפעל חייו, הלכה לעולמה בגיל 80 בסוף שנת 

2001, שנת העשור לבית החולים. ארווינג שניידר 
הלך לעולמו בסיומה של שנת ה-20 להקמת בית 

החולים הנושא את שמו.
מי היה הזוג המופלא הזה, שהשפיע כה רבות על 

חייהם של רבבות משפחות בישראל לאורך עשרים 
השנה האחרונות?

סיפורם של הזוג שניידר מהווה מופת ודוגמה, ולא 
רק בשל תרומתם העצומה להקמת מרכז שניידר 
לרפואת ילדים. זהו סיפור על אנשים שהחיים לא 

הקלו עימם, שידעו מחסור ומכאוב בצעירותם, 
ושהשכילו לבנות יחדיו ובמו ידיהם הצלחה כלכלית, 
משפחה לתפארת ומערכת יוצאת דופן של נתינה 

למטרות נעלות.
ארווינג שניידר נולד ב-1919 בניו יורק למשפחה 

קשת יום שהיגרה מאוקראינה. למשפחתו הייתה 
חנות דגים, שסיפקה פרנסה בצמצום. ארווינג 
למד בסיטי קולג', התגייס לצבא כקצין בחיל 

האוויר האמריקני, ולאחר שחרורו החל לעבוד 
בהובלת כביסה בניו יורק. אז גם פגש את הלן, 

אלמנת מלחמה, שבעלה נפל כטייס בצי האמריקני 
במלחמת העולם השנייה והותיר אותה עם תינוקת 

קטנה. השניים נישאו והקימו משפחה. באמצע 
שנות הארבעים הצטרף ארווינג לחברת נדל"ן 

והפך עם הזמן לשותף ומנהל עסקים של משפחת 
הלמסלי, בעלת החברה, שעסקה בפיתוח נדל"ן 

בניו יורק. 
הוא צבר הון רב, ובמקביל לעסקים שהלכו 

והתפתחו השקיע עצמו בפעילות ציבורית ענפה.
הוא היה פעיל במערכת הבריאות של ניו יורק 

וחבר מועצת המנהלים של בית החולים מימונידיס 
בברוקלין, אבל מעורבותו לא היתה עמוקה בתחום 
הבריאות עד שהצטרף לבית החולים בלונג איילנד 

כחבר מועצת המנהלים, השקיע בהקמת בית 
החולים לילדים בניו יורק ונכנס לעובי הקורה בנושא 

בתי חולים לילדים. 

פגישה גורלית בניו יורק
בתחילת שנות ה-80, החלו ניצנים ראשונים 

של היוזמה להקמת בית חולים לילדים בישראל. 

הנהלת הכללית נתנה את ברכתה, תרומות 
ראשונות החלו להיאסף, אולם הפרויקט לא יכול 

היה לצאת לדרך ללא הבטחה משמעותית למימון. 
הפגישה שהתרחשה בין פרופ' יהודה דנון, לימים 

מנהלו הראשון של מרכז שניידר, לבין ארווינג 
שניידר, עתידה להתברר בתוך זמן קצר כפגישה 

גורלית מאין כמוה, שהשפיעה השפעה מכרעת על 
רפואת הילדים בישראל. 

"ב-1983 הוזמנתי לפתיחת בית החולים לילדים 
שניידר בלונג איילנד", סיפר לימים פרופ' דנון, 

"מצאנו שארווינג שניידר הוא תורם פוטנציאלי גם 
עבורנו, ויצרנו קשר עימו דרך טדי קולק". ב-1984 

התקיימה הפגישה ראשונה עם הלן וארווינג שניידר 
במלון המלך דוד. נכחו בה מנכ"ל קופ"ח, פרופ' 

דורון, שר הבריאות מוטה גור, אביבה רון, אורי בר 
נר ופרופ' דנון. אחרי שהוצגה בפניו התוכנית, שאל 

מר שניידר: "האם זו תוכנית סופית? מה הייתם 
עושים לו הייתם מקבלים עוד שניים-שלושה מיליון 

דולר מעבר לתקציב שלכם?" התשובה שקיבל 
הייתה ברורה: מימון נוסף יאפשר להשקיע בציוד 

טוב לשיפור השירות לילדים. שניידר אמר שהרעיון 
נראה לו, אך אין לו מושג אם ישראל אכן זקוקה 

לבית חולים לילדים, האם זהו ההיקף הנדרש, ואם 
פתח תקוה היא המיקום המתאים לכך. הוא הביע 

נכונות לממן משלחת שתורכב ממתכנן שירותי 
בריאות, רופא ומומחה מתחום הבנייה. 
אם המלצותיה יהיו חיוביות, הוא מוכן, 

כך אמר, לתרום "סכום של שבע 
ספרות". שלושת חברי הוועדה שהו 

בארץ במשך שבועיים בתחילת 1985 
ונפגשו עם 22 מנהלי מחלקות ילדים, 
עם כל מנהלי בתי החולים הציבוריים 
במדינת ישראל, כל אחד במעוזו, ועם 
גורמי משרד הבריאות, קופ"ח והדסה. 
הם עשו עבודה יסודית – ומר שניידר 
תרם לבסוף סכום של שמונה ספרות!

למרות הרעיון המהפכני והמימון 
הנדיב, בשנים הראשונות עלו הרבה 
ספקות וסימני שאלה לגבי השלמתו 

של הפרויקט. רק בסוף 1987, כאשר 
הבנייה הגיעה לקומה השלישית 

והתקבל סוף סוף רשיון להשלמת כל 
המבנה, היה ברור שמרכז שניידר קום-
יקום. תרמה לכך לא מעט הנחישות 

של משפחת שניידר. "אימהות ישראל 
תצבענה ברגליים" – היה עונה ארווינג 
שניידר לספקנים, וכמה שהוא צדק! 

מעורבים בכל פרט
בפרויקט הקמת מרכז שניידר בישראל, 

היו בני הזוג שניידר מעורבים בכל 
עד לשנת 1995 נקרא בית החולים "המרכז הרפואי לילדים בישראל", שכן מר שניידר לא הסכים שהמרכז ישא את שמו. לבסוף הוא שוכנע כי 

בית החולים זקוק לזהות משלו, ובחודש יולי 95' הוענק לבית החולים שמו הנוכחי באירוע שכובד על ידי ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין
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תודה 
למשפחת שניידר 

ממשפחת מטופלי 
שניידר

אלפי הורים, ילדים ומבקרים 
עברו בפינת הנצחה לארווינג 

שניידר ז"ל, שהוצבה במבואת 
הכניסה לבית החולים, ורבים 

מהם עצרו לחלוק לו כבוד ואף 
לכתוב מילות ניחומים. לפניכם 

כמה מהמכתבים הללו 

כל החסדים שעשיתם עם הילד, ישראל יהי זכרו ברוך, ותנחומינו מן השמים על מפעל חיים העוזר לכל כך הרבה משפחות. כאב לילד שמטופל בשניידר, היו ברוכים על  לבני משפחת שניידר היקרים,
 בהערכה רבה,והעולם. 

א' ח', אבא של איתי 

זכות גדולה נפלה בחלקנו על היות ארווינג 
שניידר ז"ל אדם רב פעלים שעזר והקים 
בית חולים לתפארת מדינת ישראל, ונתן 

תקווה לילדי ישראל והוריהם. יהי זכרו ברוך.

ללא חתימה

כוח. והלוואי ויהיו עוד הרבה אנשים עם וזה בזכותכם הנדיבה. נזכור תמיד. יישר החולים מלווה אלפי ומאות ילדים מדי חודש משנה מאיזה מדינה הם או לאום. בית אין אדם אחר שיעשה למען הילדים ולא לא תמיד זוכים לתורם כה נכבד שיתמוך,  למשפחת שניידר,
נתינה כה גדולה ויעילה. 

מ' ל'

 משפחת שניידר היקרה,

אנו משתתפים בצערכם, שהמקום ינחם 
אתכם. דעו לכם שנשמתו בגן עדן. תרם 

תרומה ענקית! אני לא הכרתי את מר 
שניידר ז"ל אבל אני בטוחה שהיה אדם 

מדהים משכמו ומעלה, רואים זאת על עיניו 

הטובות. תודה רבה על הכל! לצערי ביקרתי 
בבית החולים במקרים רבים, כולם יצאו 

מבית החולים וחזרו לביתם בריאים ושלמים 

ב"ה, חוץ ממתוקה אחת שהחזירה נשמתה 

לבורא גם היא, ואני בטוחה שהם למעלה 

יחד במקום טוב הרבה יותר מפה, ומקבלים 

שכר בעולם האמת על מעשיהם הטובים. 
תודה, תודה, ושוב תודה. 

בברכה, 
ש' ל'

פרט, למן ההתחלה. מרגע אישור התוכנית מינה 
מר שניידר מפקח מטעמו, שפיקח עבור המשפחה 
על אגף הבנייה של מרכז קופ"ח, האחראי לפרויקט. 

שניידר לא הסתפק בכך ושלח ארצה גם מפקח 
אמריקני שהעביר לו דיווחים יומיים כיצד מתקדמת 

התוכנית. לאורך כל תקופת ההקמה, מדי בוקר, 
כאשר הקיץ ארווינג משנתו בניו יורק, המתין לו 

דיווח עדכני מנציגיו בישראל על התקדמות הפרויקט. 
את ביקוריהם התכופים בארץ הקדישו בני הזוג 

להתעמקות בפרטי התוכנית והביצוע: פעם-פעמיים 
בחודש היה הזוג שניידר נוחת בארץ לסוף שבוע 

ונכנס לעומק העניינים.
טעמה הטוב של הלן ושאיפתה הבלתי מתפשרת 

לאיכות השפיעו רבות על עיצובו המרשים של 
המרכז. היא בחרה את הצבעים, את חומרי הגימור, 
את מרכיבי העיצוב הפנימי. משפחת שניידר כולה 

היתה שותפה פעילה בהקמת המרכז, בכלל זה 
הבנות לין, אדריכלית במקצועה, ומינדי. הלן שניידר 
ליוותה את ארווינג בכל ביקוריו בארץ והיתה הרוח 
החיה בשלבי הסיום, בבחירת החומרים והצבעים 

ובהקמת ארגון המתנדבים "ילדים שלנו".
לא יהא זה מוגזם לומר, שאת פרויקט הקמת מרכז 

שניידר ראו בני הזוג כמפעל חיים בעל משמעות 
רגשית עמוקה. הם טיפחו את הפרויקט כמו הורים 

המטפחים את ילדם – עם תשומת לב, נתינה ואהבה 
אין קץ – והתוצאה מדברת בעד עצמה. 

29.10.91, טקס הפתיחה הרשמי של מרכז שניידר. ארווינג שניידר גוזר את הסרט יחד עם אורה הרצוג, אשת הנשיא דאז ונשיאת 
המועצה הציבורית למען מרכז שניידר. מימין: נחום פסה, מנכ"ל הכללית באותם ימים

ארווינג )מימין( והלן שניידר )גוזרת את הסרט( במרכז שניידר לרפואת ילדים, באחד מאירועי ההשקה של תחילת הדרך

הכול למען חיוך של ילד. ארווינג שניידר )מימין( עם ילדה מטופלת ועם פרופ' דנון, המנהל הראשון
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מימין לשמאל: דנה רזניק )מתאמת רשות המחקר(, ד"ר ליאת אשכנזי-הופנונג, 
ד"ר דניאלה לוי-ארז, ד"ר עודד גלעד, ד"ר נעם זביט, ד"ר ורד זמר-שקלים
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המחקר על הפרק

בין RSV ונוירולוגיה
 RSV מעורבות נוירולוגית בתינוקות המאושפזים עם

ברונכיוליטיס – מחקרה של ד"ר דניאלה לוי-ארז 
בשיתוף ד"ר חבצלת ירדן-בילבסקי ופרופ' שי אשכנזי

ברונכיוליטיס הינו זיהום של דרכי הנשימה, המערב בעיקר את דרכי האוויר 
הקטנות והבינוניות )הברונכיולים(. המחלה שכיחה בפעוטות עד גיל שנה, לרוב 

בחודשי החורף. הגורם הוא נגיפי, כאשר ב-50% עד 90% מהאשפוזים המיוחסים 
לברונכיוליטיס המחולל הוא RSV (respiratory syncytial virus). קיימים דיווחים 

בספרות על מעורבות נוירולוגית מרכזית בקרב תינוקות עם ברונכיוליטיס, 
המתבטאת בעיקר באפניאות )הפסקות נשימה(, אנצפליטיס, פרכוסים וחסרים 

נוירולוגיים שונים. על פי המידע הקיים בספרות שכיחות אפניאות בקרב תינוקות 
עם זיהום ב-RSV נעה בין 2% ל-4.3% כאשר פרמטרים כגון פגות, גיל צעיר 

ומשקל נמוך הוכחו כגורמי סיכון. עם זאת, לא נבדקה באופן מסודר המצאותו 
של הנגיף במערכת העצבים המרכזית. מטרת המחקר הייתה לבדוק האם קיימת 
חדירה ישירה של נגיף ה-RSV למערכת העצבים המרכזית, ובהתאם לכך, האם 

ניתן לנבא באילו מקרים יש לצפות למעורבות מרכזית ואילו תינוקות זקוקים 
לפיכך להשגחה ולניטור צמוד יותר. המחקר הפרוספקטיבי )לא התערבותי( כלל 

את כל התינוקות עד גיל שנתיים שאושפזו במחלקות הילדים בעונת החורף 
)11.2011–4.2012( באבחנה של RSV ברונכיוליטיס, ואשר עברו ניקור מותני 

)lumbar puncture(. מתוך דגימות ה-CSF של כל התינוקות המשתתפים במחקר 
 .RT-PCR בשיטה של RSV נגיפי ונבדקה נוכחות RNA הופק 

מהמחקר עולה, כי מתוך 36 ילדים שאושפזו בתקופה הנבחנת בשל ברונכיוליטיס 
עם אבחנה של זיהום ב-RSV, מחציתם הופיעו עם מעורבות נוירולוגית שהתבטאה 

באפניאה מרכזית. הן בקבוצת המחקר עם הביטויים הנוירולוגיים, והן בקבוצת 
הביקורת, לא נמצאה נוכחות של גנום ויראלי בנוזל השדרתי. מסקנת המחקר 

הייתה כי הפסקות נשימה כתוצאה מזיהום בווירוס ה-RSV אינן נגרמות במנגנון 
של זיהום ישיר של מערכת העצבים. 

 כיצד לטפל
בהליקובקטר פילורי

שיעורי העמידות של חיידקי הליקובקטר פילורי 
 בילדים העוברים גסטרוסקופיות – מחקרו של

ד"ר נעם זביט, בשיתוף פרופ' איציק לוי
הליקובקטר פילורי )ה"פ( הוא חיידק המתיישב באופן בלעדי בקיבה של בני 

אדם. החיידק סיגל לעצמו מנגנוני הגנה המאפשרים לו לחיות בתנאי הסביבה 
הקשים של חומצות הקיבה. 

ה"פ הינו הגורם העיקרי להופעה של כיבים בתריסריון והקיבה. קיים קושי 
רב בהכחדת החיידק בשל הופעת עמידות במשך הזמן לתרופות השונות 
אשר ניתנות כנגדו, דבר המחייב טיפול על ידי שילוב של מספר תרופות. 
מטרת העבודה הייתה לבחון את שיעורי העמידות של חיידקי ה"פ בילדים 
שעברו גסטרוסקופיות בשניידר בשנים 2005–2007, ולהשוות אותם לאלו 

אשר נמצאו במחקר דומה בעבר במרכז רפואי שערי צדק. במהלך המחקר 
בודדו 55 חיידקים מ-53 ילדים )לשני ילדים צמחו שני זנים שונים בקיבה(. 

נמצא ששיעור העמידות לשתי התרופות הנפוצות קלריטרומיצין ומטרונידזול 
בילדים שטרם טופלו היה 25% ו-19% בהתאמה, ואילו בילדים לאחר 

כישלון קודם להכחדת החיידק השיעורים היו 42% ו-52% בהתאמה. לא 
נמצאה עמידות לאמוקסיצילין, טטרהציקלין או לבופלוקסצין. נמצא שיש קשר 
בין טיפול בתרופות ממשפחת המקרולידים בשנה שקדמה לזיהוי החיידק לבין 

עמידות לקלריטרומיצין. 
נתונים אלו מדגימים עלייה בשכיחות העמידות לקלריטרומיצין וירידה 

בעמידות למטרונידזול בילדים שטרם טופלו בהשוואה למחקר שבוצע בשערי 
 )Maastricht III( צדק ב-2002. על פי המלצות של ניירות עמדה בינלאומיים

בשיעורי עמידות שנמצאו, מומלץ להשתמש במטרונידזול בשילוב אמוקסיצילין 
בניסיון הראשון לטפל בזיהום ה"פ.  

מתמחים במחקר בעמודים אלה אנו מביאים תקצירי 
מחקרים שנעשו בשנים האחרונות על ידי רופאים צעירים משניידר, שנשארו לעבוד בבית החולים גם 
בסיום התמחותם. כל העבודות הללו זכו למלגות ע"ש לידיה אביתר, תורמת יהודיה מארה"ב שהקימה 
קרן לזכר משפחתה שנספתה בשואה. גם השנה מתמחים יוכלו להגיש בקשה למלגה דרך רשות המחקר
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אלרגיה ובריאות העצם
צריכת הסידן היומית וחוזק העצם בילדים עם אלרגיה מתמידה 

לחלבון חלב פרה – מחקרה של ד"ר דנה זינגר-הראל שנעשה עם 
ד"ר יעל לוי, ד"ר דריו פרייס ודפנה זיו-בוסאני 

השערת המחקר הייתה שילדים מעל גיל שלוש שנים, עם אלרגיה לחלבון חלב, עלולים לצרוך כמות 
מופחתת של סידן בתזונתם. צריכה מופחתת זו עלולה לפגוע במינרליזציה התקינה של העצמות. מטרת 

המחקר הייתה להעריך את חוזק העצם בילדים ובמתבגרים עם אלרגיה מתמידה לחלב פרה. ילדים אלרגיים 
לחלב, משני המינים, עברו הערכה קלינית ותזונתית, כולל בדיקה של חוזק העצם באמצעות אולטרסאונד 
כמותי. במחקר נמצא כי בילדים ובמתבגרים עם אלרגיה מתמידה לחלב נמצאה צריכה נמוכה של סידן 

בתזונה בהשוואה לצריכה המומלצת, אך בדומה לצריכת הסידן במטופלים עם אסתמה ללא אלרגיה לחלב 
)קבוצת הביקורת(. עם זאת, לא הודגמה בבדיקת האולטרסאונד הכמותי ירידה בחוזק העצם. המסקנה היא 

שיש לעודד ילדים ומתבגרים להגביר צריכת הסידן בתזונתם.

המוטציות 
שגורמות 

ל-α תלסמיה
אבחון פגמים מולקולריים 

 α-נדירים הגורמים ל
תלסמיה בישראל – מחקר 

שביצע ד"ר עודד גלעד 
בהדרכת פרופ' חנה תמרי 

ובעזרתן של ד"ר אורלי דגני 
וטניה קרסנוב. העבודה זכתה 

בפרס עבודת מדעי יסוד 
מצטיינת לשנת תשע"ב מטעם 

אוניברסיטת תל אביב
α תלסמיה היא קבוצת הפרעות גנטיות, 

המתבטאות באנמיה מיקרוציטית עקב ירידה 
בייצור שרשראות הגלובין מסוג α בשל פגם 

בגנים המקודדים לייצורן. בצורתה הקלה, מחלה 
זו היא אחת מהמחלות הגנטיות השכיחות ביותר 

)עד 10% באגן הים התיכון(, בעוד שבצורות 
החמורות שלה היא גורמת לתחלואה ולתמותה 
גבוהות. ישנה חשיבות רבה לאבחון המחלה, גם 
כאשר התמונה הקלינית קלה, על מנת להימנע 
מטיפול שגוי וחוזר בתוספי ברזל. בנוסף, חשוב 
לאבחן נשאים בגיל הפוריות על מנת למנוע את 
הצורות הקשות של α תלסמיה בעובר וביילוד, 

אשר יכולות להיות מסכנות חיים.
בדיקות מולקולריות לאבחון α תלסמיה מבוצעות 
במעבדה להמטולוגיה מולקולרית במרכז שניידר 
וכוללות איפיון של 10 פגמים שכיחים הגורמים 

למחלה בישראל. בין השנים 1990–2010 נשלחו 
למעבדה לאבחון α תלסמיה דגימות DNA של 

541 חולים. 369 מתוכם )68%( אובחנו כסובלים 
מ-α תלסמיה, 172 נותרו ללא אבחנה. עבודה זו 
ניסתה לזהות בקבוצה, שבה לא נקבעה אבחנה 
בסריקה הראשונית, פגמים גנטיים נדירים יותר. 

העיבוד המולקולרי של 71 חולים מקבוצה זו 
 )α2-ו α1( גלובין α כלל ריצוף של הגנים לייצור

 Multiple Ligation Dependent וביצוע בדיקת
)Probe Amplification )MLPA לזיהוי חסרים גדולים 
שאינם מתגלים בריצוף. בדרך זו נמצאו מוטציות 
נקודתיות שלא נמצאו קודם לכן ב-9 משתתפים 

)12.6%(. אחת מתוך מוטציות אלו לא תוארה 
בעבר. מעניין לציין ש-5 מתוך 11 החולים שבהם 

נמצא הפגם הגורם ל-α תלסמיה, הם חולים 
ממוצא תימני. 

 α היות ובמרבית החולים שנבדקו לא נמצאה
תלסמיה, וקרוב לוודאי מדובר בכל זאת על חסר 
ברזל כסיבה לאנמיה הקלה ולמיקרוציטוזיס, ניסו 
החוקרים לבנות אינדקס ניבוי לקיום α תלסמיה 

תוך הסתמכות על תוצאות בדיקות המעבדה 
 ,MCV הראשוניות ושימוש ברמת המוגלובין, רמת

מספר כדוריות הדם האדומות ופרופיל ברזל 
)רמות נמוכות של ברזל הסרום, פריטין וטרנספרין 

או תגובה לטיפול בברזל(. נמצא שהסבירות 
לקיום פגם הגורם ל-α תלסמיה גבוהה באופן 

משמעותי בחולים עם MCV נמוך, עם מספר גבוה 
של כדוריות דם אדומות ועם מאזן ברזל תקין 
בכל מרכיביו. במחקר המשך נבדקת תקפות 

מדד ההערכה על כלל הדגימות שנשלחו במהלך 
השנים האחרונות. עבודה זו משמשת בסיס 

 α לשיפור האסטרטגיה לאבחון מולקולרי של
תלסמיה בישראל.

אנטיביוטיקה ליולדת = זיהום ליילוד?
הקשר בין חשיפה לטיפול אנטיביוטי אימהי סביב הלידה לבין זיהום 
חיידקי חמור מאוחר ועמידות לאנטיביוטיקה ביילודים – מחקרה של 

ד"ר ליאת אשכנזי-הופנונג 
 ,(GBS( B בעידן של שימוש נרחב באנטיביוטיקה לאם במהלך הלידה למניעת זיהום בסטרפטוקוק מקבוצת

עולה השאלה לגבי תופעות הלוואי הפוטנציאליות של טיפול זה. המחקר נועד לבדוק קשר אפשרי בין חשיפה 
לטיפול אנטיביוטי אימהי בלידה לבין סיכון מוגבר לזיהום חיידקי חמור מאוחר )7–90 יום( ולעמידות חיידקים 

לאנטיביוטיקה ביילודים ללא מחלות רקע. מדובר במחקר פרוספקטיבי של מקרה ביקורת, אשר התבצע 
ביילודים שהתאשפזו במחלקות האשפוז בשל חום בשנים 2005–2009. מקרה הוגדר כיילוד שאובחן כסובל 
מזיהום חיידקי חמור, דהיינו, דלקת קרום המוח, בקטרמיה או דלקת בדרכי השתן. במקרה של זיהום חיידקי 

חמור, נבדקו הרגישויות של הפתוגן אשר בודד. במהלך המחקר, 71 יילודים )כ-10% מכלל היילודים שנאספו( 
נכללו בקבוצת המחקר עקב היותם בעלי זיהום חיידקי חמור, ו-124 יילודים נכללו בקבוצת הביקורת. טיפול 

אנטיביוטי בלידה דווח ב-11% בקבוצת המחקר לעומת 7% בקבוצת הביקורת )p=NS(. בתוך קבוצת המחקר, 
פתוגנים עמידים לאמפיצילין בודדו ב-85% מהיילודים אשר נחשפו לאנטיביוטיקה בלידה לעומת 63% ביילודים 

אשר לא נחשפו )p=NS(. שיעורים מקבילים לפתוגנים עמידים לצפלוספורינים דור ראשון בזיהומים בדרכי 
השתן היו 75% לעומת p=0.04( 23%(. לסיכום, טיפול אנטיביוטי בלידה קשור בעלייה משמעותית בעמידות 
לצפלוספורינים דור ראשון בזיהומים בדרכי השתן ובנטייה לעלייה בעמידות לאמפיצילין בזיהום חיידקי חמור 
מאוחר. על כן, יש להתחשב בנתון זה של טיפול אנטיביוטי בלידה בבחירת הטיפול האמפירי ביילוד עם חום. 

?NO אזיתרומיצין וחנקן חמצני: כן או
השפעת טיפול באזיתרומיצין על ייצור NO בתגובה ל-LPS בתרביות 

תאים: מחקר של ד"ר ורד זמר-שקלים בהדרכת ד"ר יעל יוהס, פרופ' 
שי אשכנזי וד"ר גילת ליבני

מספר מחקרים הראו כי לאזיתרומיצין – אנטיביוטיקה מקבוצת המאקרולדים – יש פעילויות אימונומודולטוריות 
שונות, כגון עיכוב כמוטקסיס של נויטרופילים, שחרור רדיקלים חופשיים וכן השפעה על ייצור ציטוקינים 

ומדיאטורים שונים. בעבודה זו נבדקה השפעת אזיתרומיצין על ייצור NO )גז תחמוצת החנקן( בשורת תאי 
 .A549 – ובשורת תאי ריאה אפיתליאליים הומניים ,J744 – מקרופגים של עכבר

בשני סוגי התאים לא נמצא שינוי בכמות ה-NO שנוצר בהעדר או בנוכחות אזיתרומיצין בטווח הריכוזים 
שנבדק: 2.5–50 מיקרוגרם/מ"ל. התוצאות תמכו בממצאי עבודתם של Ianaro ושותפיו, שמצאו כי 

אזיתרומיצין הוא מאקרוליד חלש יותר מבחינת השפעותיו האימונומודולטוריות.  



אילן שמש, עד לאחרונה מנהל הכספים במרכז שניידר, מונה לתפקיד המנהל 
האדמיניסטרטיבי של בית החולים. בארבע השנים שבהן ניהל את מחלקת הכספים 
גדלו מקורות ההכנסה של בית החולים באופן משמעותי עקב פיתוח תחומי פעילות 

חדשים כגון תחום תיירות המרפא, שתרם מאוד הן למרכז שניידר והן לכללית. 
בשנתיים האחרונות אף זכתה מחלקת הכספים במקום ראשון בכללית במדדי איכות 
כספיים, מבין כל בתי החולים של הקבוצה. רו"ח אילן שמש )42(, נשוי ואב לשתיים, 
הוא מהמנהלים המוערכים בכללית. הוא בעל תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות 
בחשבונאות באוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל מערכות בריאות באוניברסיטת 

בן גוריון. להנהלת כללית הצטרף בשנת 2001 כמנהל מחלקת בקרה ומידע באגף 
גזברות, ולאחר מכן היה עוזר סמנכ"ל כספים ומנהל המחלקה לבקרה ומידע באגף 

הגזברות וההכנסות. בשנת 2008 הצטרף לשניידר. בתפקידו כמנהל האדמיניסטרטיבי 
הוא יהיה אחראי לתפעול השוטף של המוסד, לפיתוח אסטרטגיית בית החולים 

וליישום תוכניות האב במגוון רחב של תחומי פעילות.

תמי בן רון, המנהלת האדמיניסטרטיבית בחמש השנים האחרונות, 
סיימה לאחרונה תקופה של 19 שנה במרכז שניידר, שאת רובה 

עשתה בתפקידי ניהול בכירים בהנהלת בית החולים. תמי, העובדת 
במרכז שניידר כמעט מיום הקמתו, התמנתה לתפקיד המנהלת 

האדמיניסטרטיבית במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, הנמנה אף הוא 
על קבוצת כללית. 

תמי בן רון "צמחה מלמטה" בכללית ובמרכז שניידר. תוך היכרות 
עם התחומים השונים והמורכבים במערכת היא סללה את דרכה 

לתפקיד המנהלת האדמיניסטרטיבית בשניידר – תפקיד שבו הייתה 
אחראית להובלת מהלכים משמעותיים כמו ייזום והפעלה של התוכנית 

האסטרטגית של בית החולים, שותפות בבניית חזון מרכז שניידר 
והנהגת פרויקטים מאתגרים של בינוי ושיפוץ מחלקות, רכש ותנופת 

פיתוח והצטיידות. בין הפרויקטים הללו ניתן להזכיר את הטמעת 
מכשיר ה-MRI החדש, את הרחבתו ושדרוגו של חדר המיון בבית 

החולים, את בינוי ושיפוץ מחלקות הילדים ומחלקת אשפוז יום, את 
פיתוח וקידום תוכניות האב של בית החולים ושל הבניין החדש, ועוד ועוד. 

במקביל הייתה אחראית לתפעולו השוטף של בית החולים בהיבטים השונים. 
תמי, נשואה ואם לשלושה, בוגרת תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול 

במכללת שנקר ותואר שני במנהל מערכות בריאות באוניברסיטת בן גוריון, 
עובדת בכללית מאז 1988. בתפקידיה הקודמים במרכז שניידר שימשה 

כסגנית המנהל האדמיניסטרטיבי וכמנהלת המערך האמבולטורי בבית החולים. 
ב-30 בנובמבר נערך לכבודה אירוע פרישה מרגש, שבמהלכו נפרדו ממנה 

אחרי 19 שנה: תמי בן-רון 
נפרדת ממרכז שניידר

תרצה שילר, אחות אחראית אנדוקרינולוגיה, נבחרה לתפקיד מפקחת קלינית 
במערך ההמטו-אונקולוגי בבית החולים.

גלית אשר נבחרה לתפקיד אחות אחראית במרפאת אנדוקרינולוגיה.
ד"ר ליאת דה פריס מונתה למנהלת היחידה לסוכרת נעורים במכון 

לאנדוקרינולוגיה וסוכרת.
אסתר שמואלוב מונתה לתפקיד מנהלת הסיעוד ביחידה לטיפול נמרץ.

ד"ר רמי פוגלמן מונה לתפקיד יו"ר איגוד קרדיולוגיית ילדים בישראל.
פרופ' משה פיליפ נבחר כמנחה מצטיין בהדרכת סטודנטים לעבודות גמר 

בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, וזאת על סמך הישגי הסטודנטים 
שהדריך בשנים האחרונות. פרופ' יצהל ברנר, יו"ר הוועדה לעבודות גמר, העניק 

לו בישיבת מועצת הפקולטה תעודת הצטיינות על "תרומה בתחום החינוך 
לחשיבה מדעית ומחקר רפואי".

ד"ר שפרה אש מחליפה את פרופ' יצחק יניב כחברה בארגון הנוירובלסטומה 
האירופי SIOPEN - קבוצה הכוללת 22 מדינות, המנהלת פרוטוקולים ומחקר 

בנוירובלסטומה.

המשאב האנושי

שאו ברכה

אילן שמש – המנהל 
האדמיניסטרטיבי החדש

החברים ואיחלו לה הצלחה בדרכה החדשה. בדברי הפרידה שלה כתבה 
תמי לעמיתיה לעבודה בשניידר: "בית החולים הינו בית עבורי, בעיקר בזכות 
האנשים המופלאים – אתם, האנשים שאיתם עבדתי לאורך הדרך, אנשים 

שקמים כל בוקר ורואים את טובת הילדים ומשפחותיהם מול העיניים, אנשים 
שנתנו אמון, אימצו וקידמו רעיונות, בטחו בדרך; אנשים כמוכם שהיו לי 

שותפים אמיתיים... אתם ושניידר תהיו בליבי לנצח". 

מימין: אילן שמש,  נורית ברוך, תמי בן-רון, 
פרופ' יוסף פרס ולאה וייסמן

תודה ובהצלחה ללאה וייסמן
לאה וייסמן, ששימשה במשך 13 שנה כמנהלת משאבי אנוש של מרכז 

שניידר, מסיימת בימים אלה את תפקידה ועוברת לנהל את מחלקת 
משאבי אנוש של בית חולים לוינשטיין. לצד ניהול תחום משאבי אנוש 

על כל מרכיביו כיהנה לאה כחברת הנהלת מרכז שניידר והייתה שותפה 
לתהליכים ארגוניים רבים ומרכזיים. בין הפרויקטים שהובילה: הובלה 

והטמעה של תהליכי שיפור והתייעלות בארגון בכל תחומי הפרט, השכר, 
הרווחה, הקידום והפיתוח המקצועי, תהליך הכנה לאקרדיטציה, הפקת 

והנחיית טקסי "העובד המצטיין" ואירועים מיוחדים, פיתוח המשאב 
האנושי באמצעות פעילויות שונות כגון פעילויות לעובדים ביום המשפחה 

ופעילויות לילדי עובדים בחופשת הקיץ.

איציק מלכה – מנהל הכספים
איציק מלכה מונה לתפקיד מנהל הכספים של מרכז שניידר במקומו 

של אילן שמש. בתפקידו הקודם כיהן כמנהל הכספים של בית החולים 
יוספטל ושל מחוז אילת בכללית. איציק מלכה, בעל תואר ראשון בכלכלה 

מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית, 
חוזר למרכז שניידר לתפקיד מנהל הכספים וחבר הנהלה, לאחר ששימש 

כמנהל היחידה הכלכלית בבית החולים בשנים 1993 עד 1998. לאחר 
מכן כיהן במספר תפקידים בכירים בכללית.

רבקה קייזר – מנהלת מש"א
עו"ד רבקה קייזר, עד לאחרונה מנהלת משאבי אנוש של בית חולים 

לוינשטיין, מונתה לתפקיד מנהלת משאבי אנוש במרכז שניידר. רבקה 
היא עורכת דין, עובדת סוציאלית, יועצת ארגונית ומגשרת מטעם לשכת 

עוה"ד. משנת 1978 היא נמנית על צוות ביה"ח לוינשטיין – בתחילה 
כמומחית שיקום, בהמשך כעו"ס וכמנהלת היחידה לעבודה סוציאלית 

ומאז 1998 כמנהלת משאבי אנוש וכחברת הנהלה.

מודים גם לאסתי בן חיים
אסתי בן חיים, מנהלת המערך האמבולטורי במרכז שניידר בארבע 
השנים האחרונות, הודיעה על פרישתה מהתפקיד ומבית החולים. 

בניהולה התפתח מערך המרפאות והמכונים בשניידר עד להיקף של 
כ-145,000 ביקורים בשנה במרפאות החוץ – שיעור הגבוה בכ-50% 

מכל מרכז רפואי אחר בישראל. תודה לאסתי והצלחה בהמשך.
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ocrnr
ופגישהנדלץעסקיבזכותהוןלבטלהפךבברוקליןיוםקשתלמשפחהנולדהוא

הגדולותהרפואהממהפכותלאחתהובילהיורקבניולילדיםחוליםביתבחנוכתאחת
הלךבישראלהילדיםרפואתשלפניהאתששינההאיששניידר,אירווינגבישראל

בהצדעהממנונפרדיםבפתח־תקוהשניידרבמרכז93בגיללעולמו

ילדיםלרפואתשניידרמרכזלרנר,גילצילומים:||קידראורי

crcשני־דרמרכזשלהנוכחימנהלו

cenrrבפתח־תקוה,ילדיםלרפואת

הראשוןומנהלופרס,יוסףפרופ׳

המ־דנון,יהודהפרופ׳הרפואי,המוסדשל

ריאו

$TS1$המריאו$TS1$

$DN2$המריאו$DN2$זולא.הברית.לארצותשעברבשבוע

לצ־טיסהלאוגםפרטיתטיסההיתהלא
רכי

$TS1$לצרכי$TS1$
$DN2$לצרכי$DN2$.המרחקכלאתעשוהשנייםעבודה

ששםלאישאחרוןכבודלחלוקכריהזה

הילדיםרפואתמפתעלישראלמדינתאת
החייםמפעלמאחורישעמדהאישבעולם,

חו־ילדיםאלפיעשרותלהצלתשהביא

לים
$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$שניידראירווינגכולו.ובעולםבארץ

חותםאחריווהותיר93בגיללעולמוהלך

ממש.של

רופא,לאהואשלנובמשפחהאחד״אף

עצמנואתהקדשנובמשפחהכולנואבל
הרפואה״,בתחוםפילנתרופייםלמאמצים

אירווינגשלבתושניידר,ליןבעברסיפרה

הת־מעגלאתתמצתהובעצםז״ל,שניידר

מיכה

$TS1$התמיכה$TS1$

$DN2$התמיכה$DN2$ברפואתהמשפחהשלנלאההבלתי

בארץ.הילדים

הוןלבעלעני

היתה)למשפחתו

קטנה(דגיםחנות
הגוז״ל,הלןאשתועםבצוותאשניירר,

ליל־ייעודיחוליםביתהקמתרעיוןאת
דים,

$TS1$,לילדים$TS1$
$DN2$,לילדים$DN2$והמר־בארץ,מסוגווהיחידהראשון

כז

$TS1$והמרכז$TS1$

$DN2$והמרכז$DN2$שלחייולמפעלהפךשמו,עלשנקרא
שניידרשלתרומתוהיהודי.הפילנתרופ

הגדולותאחתהיתההחוליםביתלהקמת
גוףעבורפרטיאדםביריבארץשניתנו

ציבורי.

למ־יורק,ניובברוקלין,נולדשניידר
שפחה

$TS1$למשפחה$TS1$
$DN2$למשפחה$DN2$מאוקראינה.שהיגרהיוםקשת

לאחרקטנה.דגיםחנותהיתהבבעלותה
הצט־ארה״ב,בצבאכקציןשירות

רף

$TS1$הצטרף$TS1$
$DN2$הצטרף$DN2$הזמןעםוהפךנדל״ןלחברתשניידר

הלמס־משפחתשלעסקיםומנהללשותף
לי,

$TS1$,הלמסלי$TS1$
$DN2$,הלמסלי$DN2$נרל״ןבפיתוחשעסקההחברה,בעלת

לע־ובמקבילרב,הוןצברהואיורק.בניו
סקים

$TS1$לעסקים$TS1$
$DN2$לעסקים$DN2$בפ־עצמוהשקיעוהתפתחושהלכו

עילות
$TS1$בפעילות$TS1$

$DN2$בפעילות$DN2$בתחוםמעורבותועניפה.ציבורית

שהצטרףעדעמוקההיתהלאהבריאות

מועצתכחבראיילנרבלונגהחוליםלבית
לי־חוליםביתבהקמתהשקיעהמנהלים,

לדים
$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$בנושאהקורהלעוביונכנסיורקבניו

לילדים.חוליםבתי
ביש־לילדיםחוליםביתלהקיםהרעיון

ראל
$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$השמונים.שנותבראשיתלהירקםהחל

הסכמ־אתנתנהה׳כללית׳החוליםקופת

תה,

$TS1$,הסכמתה$TS1$

$DN2$,הסכמתה$DN2$משמעו־תורםללאכיהיהברוראולם
תי,

$TS1$,משמעותי$TS1$
$DN2$,משמעותי$DN2$הפועל.אללצאתיוכללאהפרויקט

רנוןיהודהפרופ׳ביןגורליתפגישה
רפואתשלפניהאתלעדשינתהושניידר

לפ־הוזמנתי1983״ב־בישראל.הילדים
תיחת

$TS1$לפתיחת$TS1$
$DN2$לפתיחת$DN2$בלו־שנייררלילדיםהחוליםבית

נג

$TS1$בלונג$TS1$
$DN2$בלונג$DN2$,״מצאנודנון.פרופ׳משחזראיילנר״

עבו־גםפוטנציאליתורםהואששניידר
רנו,

$TS1$,עבורנו$TS1$
$DN2$,עבורנו$DN2$קולק,טדידרךעימוקשרויצרנו
ימים״.באותםירושליםעירייתראש

הפגישההתקיימהמכן,לאחרשנה

המלךבמלוןשנייררהזוגעםהראשונה
בפניושהוצגהאחריבירושלים.דוד

תוכ־זו״האםשניידר:שאלהתוכנית,
נית

$TS1$תוכנית$TS1$
$DN2$תוכנית$DN2$?הייתםלועושיםהייתםמהסופית

דולרמיליוןשלושהשניים,עורמקבלים
שקי־התשובהשלכם?״.לתקציבמעבר

בל
$TS1$שקיבל$TS1$

$DN2$שקיבל$DN2$לה־יאפשרנוסףמימוןברורה:היתה
שקיע

$TS1$להשקיע$TS1$
$DN2$להשקיע$DN2$לילדים.השירותלשיפורבציוד

העלהאךלו,נראהשהרעיוןאמרשניידר

הזוגהיהחודשמדיהפרויקט.עלשפיקחהמרכז,שלהבנייהאגףעלמטעמומפקחמינההואהתוכניתאישורמרגע

פרטיםלפרטיממשהעניינים,לעומקונכנסשבועלסוףבארץנוחתשניידר

עמוד 2

בריאות 10

ידיעות פתח-תקווה 
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וע־רותחיםמיםששתהלאחרבגרונונכווהוחצישנהבןפעוט
מד

$TS1$ועמד$TS1$
$DN2$ועמד$DN2$עלולשהיהמההנשימה,דרכיהתנפחותבשלחייםסכנתבפני

עלכוויהישלבנםכילבשמוהפעוטשלהוריוחנק.לכדילהביאו
שניידרבמרכזהמיהלחדראותוהבהילוהםנפוחות.ושפתיוהצוואר

בלבד.חיצוניותלכוויותחשדבעקבותילדיםלרפואת
ד״רבראשותגרוןאוזןאףמרפאתצוותידיעלשנערכהבבדיקה

הפעוטהחיצוניותהכוויותשמלברנמצאהיחידה,מנהלשטרן,יורם
לחדרהובהלולפיכךחייםבסכנתונמצאקשהבאופןבגרונונכווה

חייו.להצלתחירוםטיפוללביצועהניתוח

אותולהביאמיהרואשרהפעוט,הוריערנותשבזכותספק״אין

עםהגיע״הואשטרן.ד״ראומרהפעוט״,שלחייוניצלוהחולים,לבית
היההעליון.והחזההעליוןהצווארהפנים,באזורכוויותשלסימנים
הנשימהדרכיאתלבדוקצריכיםוהיינורותחיםמיםשתהשהואחשש

עדמתנפחהנשימהקנהשבומצביוצרתכזומסוגשכוויהמכווןשלו
הנק״.סכנתכדי

נשימתיקושילילדהיהלאעדייןהראשוןשבשלבמוסיףשטרןד״ר

מי־אזוראתלבחוןלהםשאיפשראופטיסיבהפהדרךלוהחדירוולכן

תרי

$TS1$מיתרי$TS1$

$DN2$מיתרי$DN2$.אותולהכניסהחלטנוולכןנפוחמאורהיהשהמקום״ראינוהקול

היההחששלנשום,להמשיךשיוכלכדיצינורלוולהכניסניתוחלחדר

בא־נוקטיםהיינולאאםלהסתבךיכולהיהוזהתתפתחשהנפיחות

מצעים
$TS1$באמצעים$TS1$

$DN2$באמצעים$DN2$.שישומצאנושכיהלאבמקרהמדוברלשמחתנוהמתאימים

בזמןהובחנולאשחלקםהמקצועית,בספרותכאלהמקריםעלדיווחים

המודעות״.אתההוריםאצללעורררוציםאנחנוולכן
בצורהאםגםהפנים,באזורנכוויםילדיםשבהםבמקריםלדבריו,

מנתעלרפואיתלבדיקההאפשריתבמהירותלהביאםיששטחית,

הדבראתעשו״ההוריםהנשימה.בדרכיכוויותגםנוצרושלאלבדוק

היושהםבטוחלאשאנילמרותחולים,לביתהילדאתשהביאוהנכון

ירדההנפיחותימיםכמהשאחריומסביראומרהואלעניין״,מודעים

עתידי.נזקללאלביתושוחררוהילדהצינוראתהוציאווהם

עמוד 1

העיר מלאבס

שלושגילעדהפהדרךדבראכלהלאהפעוטהבולדה,שעיתובדירתוםבגלל

ייפלוזט&ם
שהיאגילוהםלהאכילה,ניסובפגייהכשהרופאיםבלבדאחדקילושלבמשקלנולדההקטנהארם

שהוחדרצינורבאמצעותלאכולנאלצההיאשניםבמשךאטוםשלההוושטחמורה:מבעיהסובלת
טעיםהכיזהששוקולדגילתההיא״שניידר׳/הרפואיבמרכזשנותחהלאחרשלוש,בגילרקלקיבה

נבל71/טרית נבל71/טרית
בריאותלענייניכתבתנו

תינוקתלגדלאפשראיךלדמייןקשה׳׳

עללהתענגבליאותה.להאכילבלי
מאכליפלאכולאותהוללמדהעולה,משקלה

שחווהמציאותהייתהזואולמשונימ.מסוגיממוצקימ

פארם.ארמשלהוריה

פיה.אלמאכלשוםלהכניסהפעוטהיכלהלאשנולדה,מאז

שלאולכךשלההוושטלחסימתגרםנולדהשעימונדירמום
שחו־צינורות,דרךהוזנההיאחייהכלהפה.דרךלאכוליכלה

בתו

$TS1$שחובתו$TS1$

$DN2$שחובתו$DN2$שניםאחתישלוש,בגילעכשיו,תקבגופה.שוניםלאזותים

לילדיםהרפואיבמרכזשעברהקשהניתוחיםוסידרתאשפוזשל
הראשונה.בפעםלאכולארםהחלה״שניידר״,

חור־הדרוזיתהמועצהתושבתחולוד,ארם,שלאמה

פיש,

$TS1$,חורפיש$TS1$

$DN2$,חורפיש$DN2$בשבועזהות.תאומותעםשניםארבעלפניהרתה
צומחותאינןהתאומותכיהרופאיםגילולהריון33ה־

בני־כפגותאותןליילדוהחליטוהמצופה,בקצבברחם

תוח

$TS1$בניתוח$TS1$

$DN2$בניתוח$DN2$.קיסרי

אותה,להזיןכדישלהלוושטזונדהלהחדירכשניסו

קילובמשקלשנולדהארם,כיבפגייההרופאיםגילו
חלקבנוסף,הוושט.שלמולדתמאטמותסובלתאחד,

שמנעומורכבקשהמוםהנשימה,לקנהמחוברהיהשלהמהוושט
הקטנההתינוקתסבלהבנוסף,הרגילה.בדרךמזוןלקבלממנה

הלב.חדריביןבחיבורמולדממום
אולםהארץ,בצפוןבבית־חוליםימיםעשרהבגילנותחההיא
הנ־לדרכיהוושטביןהחיבורכיהתבררשבועותמספרכעבור

שימה

$TS1$הנשימה$TS1$

$DN2$הנשימה$DN2$,שחלקמשוםהפה,דרךלאכולממנהשמנעדברהתחדש
הועברהמצבה,בשלחייה.אתומסכןלריאותנשאףהיהמהאוכל

ל״שניידר״.ארם
הוושט״,שלאטמותעםנולדבישראלילדים000,4מ־״אחד
ילדיםלכירורגייתהמחלקהמנהלפרויד,נפתליפרופ׳מסביר

שניתןקלה,אטמותעםנולדיםהללומהילדים״חלקב״שניידר״.

הח־ביןחיבורגםהיהארם,שלבמקרההלידה.לאחרמידלנתח

לק
$TS1$החלק$TS1$

$DN2$החלק$DN2$לשאיפתשגרםדברהנשימה,קנהלביןהוושטשלהתחתון
שהיאברורהיהמיידית.חייםולסכנתהריאותאלהמעיתוכן

להלאפשרכדיזמןלהרוויחביקשנואבלנוסף,לניתוחזקוקה
במצבהזהלניתוחלהגיעשתוכלמנתעלקצת,ולגדוללאכול

טוב״.גופני
הכנ־שלתהליךהפעוטהעברההרפואילמרכזכשהגיעהמיד

סת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$ללאותרופותאוכללקבללהלאפשרמנתעללקיבהצנתר
לבנמרץלטיפולביחידהאושפזהמכןלאחרהוושט.דרךמעבר
המאמציםכללמרותאולםבלב.המחיצהלתיקוןניתוחועברה

ארבעהושקלהמאוד,קטנהנותרההיאבמשקל,אותהלהעלות

שנה.בגילבלבדקילו

דרךלאכוליכולהלאעדייןארםלציפיות,שבניגודראינוהניתוח״אחרי

עלתהולאהצנתר,דרךאוכלקיבלההיאהזההזמן״כלאמה.מספרתהפה״,
לתקןלנסותכדינוסף,לניתוחאותהלהכניסהוחלטברירהבליתבמשקל.

בוושט״.החסימהאתשוב
התירוהזהבשלבמהקנה.הוושטלניתוקנוסףניתוחארםעברהשנהבגיל

התינוקת,הצליחהבטרםעודאבלהפה,דרךלאכוללנסותהרופאיםלה

אמיתי,אוכלולאכולהחדשלמצבלהסתגלרגיל,מזוןמעולםטעמהשלא

לאכול.עליהנאסרושובחזרה,שלהבוושטההיצרותכיהתגלה
בפעםחזרההיאבאוגוסטהאחרונה.בפעםארםנותחההאחרוןביוני

האשפו־ביןבלבדספוריםלימיםאזעדהתארחהשבולביתה,הראשונה

זים

$TS1$האשפוזים$TS1$

$DN2$האשפוזים$DN2$.ג׳נט,התאומה,אחותהאלקרובבאופןהתוודעהגםאזבבית־החולים
שנולדה.מאזמשפחהקרוביאצלארוכיםזמןפרקיששהתה

טיפוליםהרבהכךכלשעברהאזורסוףסוףהחליםהאחרוניםבשבועותרק
גי־בניכלכמוהראשונה,בפעםלפיהאוכללהכניסהורשתהוארםוניתוחים,

לה,
$TS1$,גילה$TS1$

$DN2$,גילה$DN2$הייתהלאהיאכיאותה,להאכילמאודקשההיה״בהתחלהאחותה.וכמו

השתפר״.מאודזה״עכשיואמה.מספרתבפה״,המזוןטעםאתלחושרגילה

אוכלתכבר"היאשוקולד.הואהאם,מספרתארם,עלהחביבהמאכל
בעיניהחשודאוכלכלטוב.טובמבשלתשאניואורזאדמה,תפוחימעדנים,

מכ־שהיאלפנידברכלומריחהמסתכלתמתבוננת,היאולכןסבל,כגורם

ניסה

$TS1$מכניסה$TS1$

$DN2$מכניסה$DN2$.אתטובללעוסשצריךיודעתוהיאשיניים,להישכברלמזלנולפה

מזכירהואכילגעת,מוכנהלאהיאבחלברקבוושט.יתקעשלאכדיהמזון
כתינוקת״.שעברההסבלאתלה

הכיבארס.ארם

קו/!ואוהבת

גרשגוו־ןאל^דצילום:

rurcoדנים,1/1א/כלכבר"היאII
niDJ11א/כלכלואורז.ארמה

11ךלכןסבל,tu'tב/ניניה־/
IIריחהjfmrnnחתבוננרנ,היא

7£לפה"מכניסהשהיאלפנירברכל

עמוד 1

סלומוןסמדר סלומון]סמדראקטואלי

וחברהחינוך"ת'בריאו'בנושאמחקריםדשות

niiin■ ;D^n',\ ^4jffflfrהאחרוןמהחודשועדכונים

צרוד?מי

נפוצהמתברר,צרידות,

ובמקריםילדים,בקרבגם

שללהופעהגורמתרבים

מיתריעלויבלותבצקות

נכוןלאשימושבשלהקול

מוגבר.קוליומאמץבהם

לרפואתשנ״דרבמרכז

הכלליתמקבוצתילדים

צרידותמרפאתנפתחה

פועלשבמסגרתהלילדים,

הכוללתחומירבצוות

וקלינאיתאף־אוזן־גרוןרופא

תאפשרהמרפאהתקשורת.

בהקהידיעלאבחון

וידיאו־אנדוסקופיתשל

במקרהטיפולהקול,מיתרי

מעקב.והמשריבלותשל

עמוד 2

הורים וילדים

יתד נאמן

ידיעות אחרונות

שניידרמדיה

ynet

כאשר ילד. שלום לכם, ר עופרה ארן"ד;  רפי קראסו ' פרופ

פצוע מגיע לבית החולים מערכת שלמה של גורמים מתגייסת

או במקרה של אלימות או, האם אכן מדובר בתאונה, לאבחון

.הזנחה

מנהלת השירות הסוציאלי במרכז- ר עופרה ארן"על כך נשמע מד

.שלום. שניידר לרפואת ילדים

.שלום; ר עופרה ארן  "ד

באיזה מקרים מתעורר חשד שילד נפגע לא; רפי קראסו ' פרופ

מהם הסימנים שנותנים לכם. אלא על ידי גורם אחר, בתאונה

?במקצועיות שלכם להריח שמשהו לא בסדר

ילד מגיע לבית החולים כי קרה לו משהו; ר עופרה ארן  "ד

פתאום מגיע- אז יכולים להיות כמה מצבים . פיזי בדרך כלל

יש לו כוויה על שתי הידיים באותו, מגיע למיון. לא פתאום. ילד

10בריאות 

25/10/2012

15:52:14

10ערוץ 

כיצד נגן- ח שניידר "בי,ר עפרה ארן "ד

ח"על ילדים נפגעי אלימות והזנחה בבי

תוכנית:

:תאריך

:שעה

:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=4612349&CID=102402:לינק לקובץ
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צאלה הופמן, אחות מהמערך ההמטו-
אונקולוגי, ייצגה את שניידר בכנס השנתי של 

האגודה הישראלית למחקר בסיעוד. צאלה 
הציגה מחקר בנושא טיפול בילדים הסובלים 
מגידולי מוח בשלב הסופי של חייהם, בבית 

החולים ובקהילה. המחקר עסק בהבנת 
הגורמים המשפיעים על החלטת המשפחה 

לטפל בילד בבית בסוף החיים, לעומת טיפול 
במסגרת אשפוז במחלקה האונקולוגית. 

המחקר יצא לדרך במטרה לחזק את מעטפת 
התמיכה במשפחות בבחירת החלופה 

המתאימה להם. בכנס של "החברה הישראלית 
לאיכות ברפואה", שהתקיים ב-21.11.12, זכה 

הפוסטר בנושא זה במקום השלישי המכובד.
יעל בן גל, מנהלת הסיעוד של המחלקה 

האונקולוגית, התמנתה ביולי 2012 לחברת 
הנהלה בארגון הבינלאומי של האחיות 

האונקולוגיות )ISNCC( ומונתה לתפקיד 
מרכזת תחום מדיניות הארגון. במסגרת זו 
השתתפה יעל בכנס העולמי של הארגון, 

שנערך בחודש ספטמבר בפראג בהשתתפות 
אחיות אונקולוגיות מ-46 מדינות מרחבי 
העולם. הכנס התמקד באיכות ובבטיחות 

הטיפול בשלבים השונים של מחלת הסרטן. 
יעל, המכהנת גם כחברת ועד בארגון הסיעוד 

האונקולוגי הישראלי, מדווחת בעקבות הכנס כי 
מרכז שניידר נמצא בשורה הראשונה בעולם 

במתן הטיפול הבטיחותי לחולים האונקולוגיים. 
בהמשך לכך ייצגה יעל את שניידר גם בכנס 

הארגון האונקולוגי הפדיאטרי הבינלאומי, 
שנערך בלונדון בספטמבר האחרון, והציגה בו 

עבודה שעשתה יחד עם עו"ס מיכל שרעבי 
דיין וד"ר הלן טולדנו, בתחום קבוצת תמיכה 

של הורים לילדים עם גידולי ראש לאחר סיום 
הטיפול. 

רינה בסלו, מנהלת הסיעוד של יחידת 
השתלות מח עצם, ייצגה את שניידר בכנס 

 )EBMT( השנתי  האירופי של אחיות מח עצם
שנערך בפראג. רינה הרצתה בכנס אודות 
הטיפול הניתן ביחידה להשתלות מח עצם 

לחולה המורכב ולמשפחתו. 
בכנס האחיות הארצי שהתקיים באוקטובר 

2012 נרשם ייצוג מכובד לאחיות שניידר:
רחל גודינגר הרצתה בנושא עיוות גולגלתי • 

תנוחתי.
לאה זבילסקי הרצתה בנושא אובדנות בקרב • 

בני נוער. 
סיגלית רוזנפלד וצוות ריאות הציגו את • 

הפוסטר "ללמוד על CF בשיא הכיף". 
יוליה גנדלר הציגה פוסטר בנושא עמדת • 

הורים לגבי כאבי הילד לאחר ניתוח לב.
אולגה גוכשטיין ואפרת נוי-שלו הציגו פוסטר • 

בנושא שיתוף פעולה בין רופאים לאחיות 
ביחידות טיפול נמרץ.

אחיות שניידר משתתפות ומציגות

בשנה האחרונה פותח מודל עבודה משותף של הנהלת הסיעוד 
במרכז שניידר עם מנהלת הסיעוד במחוז שרון שומרון של כללית. 

המודל מתמקד בשיתוף ידע סיעודי ורפואי וכולל פגישות עבודה 
משותפות וימי עיון לרופאים ואחיות, ששניים מהם כבר התקיימו 
במחוז שו"ש – האחד בנושא עיוות גולגולתי תנוחתי על ידי הצוות 

הנוירוכירורגי, והשני בנושא תסביב אשך על ידי הצוות האורולוגי. כמו 
כן הוכנו דפי מידע, שתוכננו במשותף ונגישים למטופלים בקהילה. 

הפעילות מהווה בסיס להמשך שיתוף הפעולה בין מרכז שניידר לבין 
מחוזות כללית בקהילה.

הסיעוד מוביל שת"פ 
חוצה-כללית

איריס בראון, אחות אחראית המרפאה האורולוגית, ארגנה מפגש 
להידוק הקשר עם קבוצת המטופלים הסובלים מאי נקיטת שתן 

ומטופלים בצנתור עצמי לסירוגין (CIC). למפגש הראשון הגיעו 20 
משפחות הורים וילדים בכל הגילאים, מכל רחבי הארץ. במהלך 
המפגש ברכו פרופ' פנחס לבנה, מנהל המערך האורולוגי, וד"ר 
דוד בן-מאיר, מנהל היחידה האורולוגית. ד"ר בצלאל סיוון, רופא 

בכיר ביחידה, הרצה על זיהומים בדרכי השתן. פסיכולוג המרפאה, 
שי בנבנישתי, והעובדת הסוציאלית דיאנה קדוש הרצו על הקשיים 

הרגשיים בהתמודדות בחיי היומיום. במקביל להרצאות להורים, 
הילדים נהנו מפעילות שכללה סדנת בלונים וליצן רפואי ורוכזה על ידי 
שרון אלג'ים, מזכירת המרפאה, בסיוע בנות השירות הלאומי. בהמשך 
למפגש זה ולפי בקשות ההורים, התארגנה קבוצת תמיכה של הורים 

וקבוצת תמיכה של מתבגרים אשר נפגשים אחת לחודש.

מהדקים קשר עם מטופלי 
המרפאה האורולוגית

חניתה מור, אחות בפגיית שניידר, עברה את מבחן ההסמכה IBCLC וקיבלה את התואר 
יועצת הנקה בינלאומית, במקביל להסמכתה כיועצת הנקה מורשית מטעם משרד הבריאות. 

מאז שנת 2000 שותפה חניתה לפיתוח וקידום תחום ההנקה, כולל טיוב תהליכי הטיפול 
בחלב אם בפגייה, העברת הנושא בקורסים על-בסיסיים והטמעתו כיועצת הנקה במחלקות 
השונות של בית החולים. "עבורי", היא אומרת, "עידוד ההנקה בקרב אימהות הפגים, למול 

הקשיים המעורבים בכך, הינה שותפות בנס קטן".

 יועצת הנקה בינלאומית
בפגיית שניידר 

צאלה בכנס המחקר בסיעוד

הפגייה בשניידר. צילום: זיו קורן

פעימת הלב
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עם כל הלב

ימים ספורים לפני ראש השנה תשע"ג התקיים מפגש חווייתי עם השחקנית 
יונה אליאן-קשת בביתם של זיוה ושלום זידלר בתל אביב, למען עמותת "ילדים 

שלנו" הפועלת במרכז שניידר. האירוע נערך ביוזמת אודליה שיגריס, מרכזת 
הרצאות ומפגשים בעמותה, ולקחו בו חלק כ-120 נשים, רובן נשות עסקים, 
מכל גוני הקשת בחברה הישראלית. כל ההכנסות מהאירוע הוקדשו לרווחת 

הילדים המטופלים במרכז שניידר. תודה לזיוה ולשלום זידלר על שפתחו בפנינו 
את ביתם וליבם, לשחקנית יונה אליאן-קשת על מפגש אישי מרגש ומרתק, 
ולכל התורמים והמתנדבים שהקדישו מזמנם וממרצם למען הצלחת האירוע.

ברי חזר לסטארלייט פותחים את הבית ואת הלב 
למען "ילדים שלנו"

מימין: איריס לנגר, יו"ר מייסדת עמותת "ילדים שלנו", השחקנית יונה אליאן-קשת ואודליה 
שיגריס, מרכזת הרצאות ומפגשים בעמותת "ילדים שלנו"

זו הפעם השלישית שעמותת "ילדים שלנו" מארחת את האמן ברי סחרוף 
במרכז הסטארלייט, באשפוז ד' ובמחלקה האונקולוגית. הביקור אורגן ביוזמתה 

של משפחת ליס בשיתוף המערך החינוכי. המפגש המוסיקלי היה קסום ומיוחד, 
שימח מאוד את הילדים ובני משפחותיהם וריגש באינטימיות שלו את כל 

הנוכחים בסטארלייט.

בחודש אוקטובר אירח מרכז הסטארלייט ביקור 
מרגש שהביא מסר של שלום ושל אחדות: לרגל 

חג הקורבן הגיעו עובדי ותלמידי בי"ס ג'וואריש 
ברמלה כשהם עמוסים במתנות, ממתקים 

ופעילות יצירה, שגייסו בעזרת הורי בית הספר 
במטרה להגיש מתנה לחג לכל ילד המטופל 
בשניידר. הילדים וצוות בית הספר התקבלו 

בהתרגשות בכל המחלקות והמרפאות.
בביקור נוסף אירחה עמותת "ילדים שלנו" את ארגון 

"לתת" בתוכנית "אני בשבילך" עם תלמידי מקיף 
ד' באשדוד, יחד עם כוכבי הילדים דני השמן, אבי 
קורניק מהסדרות "השמינייה" ו"חצויה" והשחקן 

אסף בן שמעון מהסדרה "מנדלבאום בלש פרטי", 
ששימחו את הילדים המאושפזים )בתמונה(.

עמותת "ילדים שלנו" פועלת למען הילדים ובני משפחותיהם מיום היווסדו של בית החולים. רוצים 
להתעדכן מדי יום בפעילות העמותה למען ילדי שניידר? רוצים להיות שותפים לעשייה? זה מאוד 

פשוט: היכנסו לדף הפייסבוק ולאינסטגרם של העמותה OUR CHILDREN ועשו לנו "לייק". 
לתרומות ו/או התנדבות: טל' 3802 או 03-9217880

 חגג מצווה
ועשה מצווה

חגיגת בר המצווה של בני מונדרר הייתה 
מלאת משמעות – עבורו ועבור ילדים 

חולים בשניידר. אימו של בני, נטלי, 
פעילה ב"ילדים שלנו" זה מספר שנים. 

לבני היה ברור שנתינה היא חלק חשוב 
משנת המצווה, ולכן פנה אל כל האורחים 

בבקשה שיתרמו ספרי קריאה לילדי 
שניידר. פנייתו של בני התקבלה באהבה, 

ובזכות יוזמתו המבורכת נהנים הילדים 
המאושפזים מקריאת ספרים חדשים.

משלוח מנות שווה 
חיוך של ילד!

גם השנה ניתן לרכוש בעמותה משלוחי מנות 
לפורים ולתרום בכך לרווחת ילדים המאושפזים 

בשניידר. המארזים מיועדים למוסדות חינוך, ארגונים, 
חברים ואנשים שאוהבים. לפרטים ניתן לפנות 

לאירית שהרבני, טל' פנימי: 3802 או 03-9217880 
Child6@netvision.net.il :שלוחה 209, או במייל

הסטארלייט מארח: ילדים למען ילדים
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חברי עמותת נאמני מרכז שניידר מלווים את פעילות בית החולים בהתנדבות מאז היווסדו 
ומסייעים בפיתוחו ובקידומו. אתם מוזמנים ליצור קשר בטל' 03-9221748 או באינטרנט: 

www.friendsofschneider.org.il  חפשו אותנו גם בפייסבוק!

כל המשפחה רצה למען 
המערך האונקולוגי

למרתון דיסני וורלד 2012 נרתמה כל משפחת רוז מאטלנטה: ההורים 
דניאל וז'קלין וארבעת ילדיהם אורלי, קרן, אריה ואליה, בגילאים שבין 

שנתיים ותשע, במטרה לגייס תרומות לטובת מרכז שניידר.
משפחת רוז ממודיעין שוהה זה מספר שנים באטלנטה. דניאל רוז רץ 

מרתונים כבר חמש שנים, בארץ ובחו"ל – מרתון טבריה, מרתון תל אביב, 
מרתון וושינגטון ועוד. מעבר לאהבת הספורט וההנאה ממנה, רואה דניאל 

בריצת המרתון, באמצעות החסויות שהוא מגייס, כלי פרסום והתרמה 
לטובת ארגונים יקרים ללבו, ביניהם מרכז שניידר לרפואת ילדים.

"מאז ריצת המרתון הראשונה שלי לפני חמש שנים השתתפתי כבר 
בשמונה אירועי מרתון", מספר דניאל, "במרתון טבריה גייסתי תרומות 
לטובת המחלקה ההמטו-אונקולוגית במרכז שניידר, שבה טופל אחייני 

זאבי והחלים ממחלת הלוקמיה. במשך תקופה ארוכה הייתי עד לטיפול 
המקצועי באחייני, לתמיכה וליחס האנושי שהצוות העניק למשפחה. זאבי 

הוא היום ילד בריא, תלמיד כתה א'. זו הסיבה שרעייתי, אני וארבעת 
ילדיי החלטנו לרוץ את מרתון דיסני ולגייס חסויות שייועדו לטובת בית 

החולים באמצעות עמותת נאמני מרכז שניידר בלונדון, שם נמצאת רוב 
משפחתי". בעוד שדניאל סיים את המרתון המלא – 42.2 ק"מ – שאר בני 
המשפחה רצו למרחקים קצרים יותר במסגרת אירוע מרתון דיסני. חוויית 

השיתוף המשפחתי לטובת המטרה החשובה הייתה עבורם מיוחדת 
במינה. "מרתונים מצליחים לחשוף את הטוב שבנו, ועבורי זו היתה חוויה 
רוחנית ומאתגרת", סיכם דניאל, "כולנו גאים שעמדנו באתגר ועל שעשינו 

זאת לטובת שניידר והמחלקה האונקולוגית שכה קרובה ללבנו".

"כשתגדל ותראה איזה 
ילד": פוליקר על הבמה 

למען ילדי שניידר

ב-12.2.13 יופיע יהודה פוליקר בנמל תל אביב למען ילדי שניידר. ההופעה 
תתקיים ברידינג 3 בנמל, בשעה 20:00, וכל ההכנסות ממנה יוקדשו 
כאמור לרווחת הילדים בבית החולים. כרטיסים ניתן לרכוש בעמותת 

נאמני מרכז שניידר, טל' 03-9221748 או 03-9253481.

כל ילדה פרח
אופיר ניר )מימין( ונעה מונוביץ, שתי בנות דודות, חשבו על ילדי מרכז שניידר גם בזמן 
שחגגו בת מצווה, ושילבו זאת עם הפתעה לאורחים. המוזמנים לחגיגה שלהן לא ידעו 

שבמהלכה הם יוזמנו לצבוע פרחים מקרמיקה, שבני המשפחה הכינו מבעוד מועד, 
ולצרף אליהם ברכות אישיות לילדים המאושפזים. כעבור כמה ימים הגיעו הבנות והוריהם 
לבית החולים, עיטרו את אחד הקירות במרכז שניידר בעזרת פרחי הקרמיקה, מסרו את 
הברכות לילדים ואף הביאו עמן משחקים שקנו עבור חדרי הפעילות בשניידר. המודעות 

של אופיר ונעה לנתינה ולערכים חיממה לכולנו את הלב.
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