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 not to be
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עיתון מרכז שניידר
לרפואת ילדים בישראל

לין שניידר

מילה אישית
לכל צוות בית החולים - 

ברכות ממשפחת שניידר!

גלימת  את  לעטות  עבורי  גדול  כבוד  זהו 
מורשת משפחתי ולייצג את הדורות הבאים 
המחויבות  באמצעות  שניידר,  חזון  של 
אני  זה.  נפלא  למוסד  שלנו  המתמשכת 
נרגשת לחלוק עמכם את העבר, ההווה והעתיד של מרכז שניידר 
שניידר  משפחת  בני  של  דורות  שלושה  בישראל.  ילדים  לרפואת 
מעורבים בתהליך - אנוכי כיו"ר "ילדים שלנו" ויו"ר MDI )קרן גיוס 
אחותי,  בארה"ב(;  פעולתה  בסיס  אשר  שניידר,  למרכז  התרומות 
ויו"ר נשף ההתרמה   MDI מינדי, שהינה חברת הוועד המנהל של
שהתקיים לאחרונה באולם קרנגי הול )יחד עם בעלה מייקל(; ילדיה 
של מינדי, קת'י וג'ייק, המובילים את פרויקט בר/בת המצווה; ובניי 
שלי - ג'רמיה ומקס, כיועץ אדריכלי וכיוצר סרטים בהתאמה )אתם 
 MDI-מוזמנים לבקר באתרי מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ו

.)http://youtube.com/watch?v=dPi8jsn-Yko :או בכתובת
במסגרת תפקידיי ומחויבותי למרכז שניידר בישראל, הקרוב ביותר 
לליבי, אני גאה ונרגשת על הגשמת שלושת האידיאלים המקוריים 

שעל פיהם אבי בנה את בית החולים:
ידי  ביותר, כנקבע על  מצוינות: על בית החולים הזה להיות הטוב 

סטנדרטים בינלאומיים.
גשר לשלום: שירותיו המצוינים של בית חולים זה לילדים ישרתו ככלי 

להחלמה והבראה מקומית, אזורית ועולמית.
אהבה: כל דבר וכל אחד בבית החולים יבוא ממקום של אהבה.

אבי, בעל החזון, המייסד ומעניק החסות לבית החולים הנפלא הזה, חגג 
את יום הולדתו ה-89 ב-24 ביולי. יום הולדת שמח, אירווינג שניידר! 

יישר כוח!
אני מצפה לחלוק עמכם עוד כתבות בעתיד. עד אז, אני מאחלת לכם 

שלום ושלווה ושולחת לכם המון אהבה.

דבר המנהל
עובדות ועובדים יקרים,

איך ייראה מרכז שניידר בתוך חמש שנים 
ועשר שנים מהיום? כיצד נבטיח את המשך 
פיתוחו בכיוונים הרצויים והנדרשים? באיזו 
המשאבים  הפניית  על  לשלוט  ניתן  דרך 
המוגבלים-תמיד לכיווני הצמיחה הראויים, 
על מנת להמשיך ולתת מענה רפואי איכותי לילדי ישראל ומשפחותיהם? 
והאם ניתן להבטיח שמרכז שניידר ישמור על מובילותו, על הישגיו, 
על הערכים שלשמם הוא הוקם? כל השאלות הללו ועוד רבות אחרות 
עומדות לנגד עינינו בימים אלו, עם כניסתנו לתהליך חשיבה אסטרטגית 
ובניית תוכניות-אב למרכז שניידר לשנים הבאות. זהו מהלך חשוב עד 
מאוד לא רק לעתידו של המרכז אלא לעתיד רפואת הילדים בישראל. 
חלק  יקחו  "מנהיגות",  חברת  ידי  על  המלווה  האסטרטגיה,  בגיבוש 
מנהלים ועובדים מכל התחומים והדרגים, ואני מאמין כי כל מי שמרכז 
שניידר יקר לליבו יהיה שותף פעיל בו. אני מצפה לרעיונות גדולים 
יחד, לצד התמודדות עם סוגיות  ולהגשים  ולחלומות שננסה לקדם 
במציאות היום-יומית שלנו. ואם ביום-יום שלנו עסקינן - הרי שהוא 
לעולם אינו שגרתי. האיכות הרפואית והאנושית היוצאת מן הכלל של 
בית החולים מביאה אלינו את המקרים הקשים והמורכבים ביותר, כמו 
השתלת אשכול האיברים הראשונה בישראל. המקצועיות והמצוינות 
של הצוותים שלנו, שגרמו לנערה לירז ניצן לחם להיות תוך זמן קצר 
בבית, גורמות לי להיות גאה. תחושות דומות ממלאות אל לבי למראה 
פרופסורים חדשים אצלנו )ברכות לפרופ' שליט ולפרופ' ויסמן(, קידום 
נושא המחקר )ברכות לוועדת המחקר החדשה(, מגוון עבודות האיכות 
שאנו שולחים לכנס האיכות של הכללית - והיריעה תקצר מלהמשיך 
ולפרט. המשיכו כך - ושתהא שנה נפלאה, שנת בריאות וסיפוק אישי 

ומקצועי, לכם ולבני ביתכם. חג שמח!
פרופ' יוסף פרס

שנת בריאות ואחווה,
  החלמה וקירוב לבבות

שמו של בית החולים מתנוסס באותיות חדשות מעל גבי המבנה, כחלק 
משיפור החזות החיצונית של מרכז שניידר ובמסגרת שיפור השירות 
אותנו  מזכה  החולים  בית  חזות  ברחבי הקמפוס.  והכוונתם  ללקוחות 
מדי שנה בציון הגבוה ביותר בתחרות "בית חולים יפה בישראל יפה".

מונה?
חדש בת

מה 
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ראשי האגפים התכנסו בשניידר

קומיקס: ביקור בעולם ללא מחלות
ביקורים ואירועים

שירותי בריאות כללית וחברת נס 
טכנולוגיות אירחו משלחת בכירים 
הבריאות  שר  וביניהם  מסלובקיה 
הסלובקי. המשלחת הגיעה לביקור 
התרשמו  וחבריה  שניידר  במרכז 
החדשניות  הטכנולוגיות  משילוב 
במערכת   - הילדים  ברפואת 
וביחידה  הלב  במכון  האופק, 
האורחים  את  ולב.  חזה  לניתוחי 
ליוו מנהל בית החולים פרופ' יוסף 
פרס ומנהל היחידה לניתוחי חזה 

ולב, ד"ר עובדי דגן.

מוזיאון הקומיקס בחולון אירח את ילדי שניידר 
במסגרת השקת ספרו החדש של אורי פינק 

"זבנג פלטינה" 

מוזיאון הקומיקס והקריקטורה בחולון אירח כ-80 ילדים המטופלים 
במרכז שניידר במסגרת השקת ספר הקומיקס החדש של אורי 
הרצאות,  קומיקס,  מסדנת  נהנו  הילדים  פלטינה".  "זבנג  פינק, 
צפייה בפרקים מסדרת הקומיקס "זבנג" ששודרה בעבר, סיור 
וחברת  פינק  אורי  יזמו  האירוע  את  ועוד.  הקומיקס  במוזיאון 
"זבנג",  "אלומה אשכולות תוכן", המייצגת את מגזין הקומיקס 
במטרה לשתף בחוויית הקומיקס גם ילדים אשר מאושפזים בבית 
להשתתף  כלל  בדרך  יכולים  ואינם  ארוכות  לתקופות  החולים 
באירועים שכאלה. החוויה הייחודית עוררה התרגשות רבה בקרב 
הילדים אשר נחשפו, חלקם לראשונה, לאמנות הקומיקס. במהלך 
האירוע, שהתקיים בשיתוף המרכז החינוכי הפועל בשניידר, חולקו 

לילדים ספרי "זבנג פלטינה" במתנה. 

שגריר אוסטריה בישראל, מייקל רנדי,  הגיע לביקור במרכז שניידר בליווי 
נספח התרבות של השגרירות, ארד בנקו. השגריר החדש בתפקיד הגיע 
לבית החולים לביקור היכרות לאור שיתוף הפעולה ההדוק והפורה בין 
מרכז שניידר לשגרירות האוסטרית - שיתוף פעולה הכולל את פרויקט 
בית לחם ואת קונצרט התזמורת האוסטרית Spirit of Europe  שהכנסותיו 
קודש למרכז שניידר )ראו גם בעמ' 20(. השגריר סייר במחלקות השונות 
של בית החולים ונתן את ברכתו להמשך שיתוף הפעולה. אגב, אשת 
השגריר האוסטרי היא רופאה מומחית בתחום הזיהומים, המתוכננת 

להגיע לביקור מקצועי בשניידר במהלך חודש ספטמבר. 

ראשי אגפים בהנהלה 
הראשית של הכללית 
שניידר  במרכז  ביקרו 
ניתוח,  בחדר  וסיירו 
חזה  לניתוחי  ביחידה 
ראשי  הלב.  ובמכון 
האגפים הגיעו לשניידר 
במסגרת כנס מנהלים 
של הכללית, שחטיבת 
בחרה  החולים  בתי 
לקיים הפעם בין כתלי 
לאחר  שניידר.  מרכז 

שסיירו ביחידות השונות ברחבי בית החולים, התרגשו 
המנהלים לפגוש בנערה מושתלת אשכול האיברים, לירז 

שגריר חדש - שיתוף פעולה ותיק

שניידר, נס
     והסלובקים

ניצן לחם, ובבני משפחתה. בתום הביקור הביעו המנהלים 
את התרשמותם הרבה מבית החולים ומפעילותו.
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חיים במתנה

לראשונה בארץ: השתלת אשכול איברים בבת 16

 CF ניתוח ייחודי: כבד ולבלב הושתלו בנערה חולת
רק במקרים ספורים בעולם בוצעה השתלת כבד ולבלב בילדים חולי ציסטיק פיברוזיס. ההשתלה האחרונה מסוג זה, 

והראשונה בישראל, נערכה במרכז שניידר

עד לא מזמן, ניתוח כזה נשמע כמו פנטזיה: מעי דק, מעי גס, כבד, קיבה ולבלב 
הושתלו במרכז שניידר בנערה בת 16 במסגרת השתלת אשכול האיברים הראשונה 
בישראל. כחודש וחצי לאחר מכן השתחררה לביתה הנערה, לירז ניצן לחם, כשהיא 

במצב טוב ועם תקווה גדולה לאיכות חיים טובה יותר. 
לירז ניצן, שעברה בילדותה כריתה של רוב המעי, נאלצה להיות תלויה במשך שנים 
בהזנה תוך-ורידית )TPN( שגרמה לזיהומים, קרישי דם, סתימת כלי דם מרכזיים בגוף 
ופגיעה בכבד. לפני ההשתלה התדרדר מצבה והיא נמצאה בסכנת חיים. השתלת 
אשכול האיברים הייתה הסיכוי היחיד שלה. השתלות מעי הן נדירות מאוד, מסובכות 
ודורשות מיומנות ומשאבים שרק מרכזים רפואיים ספורים בעולם מסוגלים להעמידם. 
הניתוח המורכב חייב היערכות מיוחדת של צוותי בית החולים ובהם כירורגים מומחים 
נמרץ, מערך  טיפול  רופאי  גסטרואנטרולוגיה,  מומחי  מרדימים,  ילדים,  בהשתלות 
הסיעוד, דיאטניות ועוד. בתוך יממה, ובהיערכות שדמתה למבצע צבאי, הוטס לארץ 
פרופ' אנדראס טצאקיס, מומחה מ-Jackson Memorial Medical Center שבמיאמי, 
ששהה בדיוק ביוון. פרופ' טצאקיס, הנחשב לאחד הרופאים המובילים בעולם בתחום 
השתלות מעי, ביצע את הניתוח יחד עם צוות מחלקת ההשתלות בראשות פרופ' 
איתן מור, שכלל את ד"ר רן שטיינברג, סגן מנהל המחלקה הכירורגית במרכז שניידר, 
והמרדימה ד"ר מילה קצ'קו. את המעקב אחר הנערה מבצע הגסטרואנטרולוג ד"ר 
ירון אביצור, שאומר: "מצבה הקליני של לירז ניצן משביע רצון. היא בבית, חשה בטוב, 

ה-TPN הופסק והיא אוכלת פורמולה ומזון רגיל, כמעט כמו כל ילד רגיל".
עד כה, ילדים מישראל אשר נזקקו להשתלת מעיים עברו את הניתוח במרכזים 
רפואיים בארה"ב ושבו למעקב במרכז שניידר. בימים אלו מוקם בבית החולים המערך 
הארצי הראשון להשתלות מעיים, שנועד לתת מענה מקיף לילדים שעברו ניתוחי 

השתלות מעיים ולילדים הממתינים להשתלה.

בפעם הראשונה בישראל התבצע ניתוח השתלת כבד ולבלב בילד 
החולה בציסטיק פיברוזיס. הניתוח הייחודי מסוגו - רק השתלות 
ספורות מסוג זה נערכו עד כה בעולם לילדי CF - התבצע בנערה 
בת 12, תושבת צפון הארץ, על ידי צוות המשתילים של מרכז 
רן  ד"ר  ההשתלות,  מחלקת  מנהל  מור,  איתן  פרופ'  שניידר: 
שטיינברג, סגן מנהל המחלקה הכירורגית, וד"ר יבגני סולומונוב, 
יחד עם הרופאה המרדימה  ובבילינסון,  משתיל בכיר בשניידר 
ד"ר מילה קצ'קו. הילדה מטופלת מזה שנים על ידי ד"ר יוסף 
ריבלין, מנהל יחידת ריאות ילדים במרכז הרפואי כרמל. לאחרונה 
היא נזקקה להשתלה הדחופה בעקבות הדרדרות במצב הכבד 
שלה עד למצב של אי-ספיקה סופנית, בשילוב עם סוכרת בלתי-
מאוזנת - שתיהן תוצאות של מחלת ה-CF. ההשתלה המשולבת 
המעקב  שאת  הנערה,  של  חייה  באיכות  ניכר  לשיפור  תוביל 
אחריה מבצעים ד"ר ריקי שפירא, מנהלת שירות השתלות כבד, 

וד"ר ירון אביצור, רופא בכיר במכון לגסטרואנטרולוגיה.

בגופה של לירז ניצן הושתלו מעי דק, מעי גס, כבד, קיבה 
ולבלב. לאחר כחודש וחצי הנערה שבה הביתה עם תפקוד 

טוב של השתל ותקווה גדולה לעתיד
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שלושה ילדים ניצלו מעיוורון 
של  נדיר  בניתוח  הראייה  מתנת  את  קיבלה  עיוורת  שנולדה  תינוקת 
השתלת קרניות; ניצל מאור עיניהם של שני ילדים שסבלו מזיהום חריף 

בשל עדשות מגע ללילה

שלושה ילדים ניצלו לאחרונה מעיוורון בעקבות טיפולים 
שעברו במרכז שניידר. ניתוח נדיר של השתלת קרניות 
חודש, שכבר  בת  תינוקת  עיניה של  מאור  השיב את 
בגיל ארבעה ימים אובחנה כסובלת מתסמונת פיטרס, 
המאופיינת בקרנית עכורה, קשתית דבוקה ולחץ גבוה. 
הפתרון היחידי להצלת התינוקת מעיוורון היה השתלת 
קרניות לשיקום הלשכה הקדמית של העין. האבחנה, 
העיניים  מערך  צוות  ידי  על  בוצעו  והמעקב  הניתוח 
פרופ'  בראשות  ושניידר  בילינסון  הרפואיים  במרכזים 
בודדים כמותו  נדיר שרק  בניתוח  "מדובר  וינברגר.  דב 
בוצעו עד כה בעולם בתינוקות כה צעירים", אומר פרופ' 
וינברגר, "תסמונת פיטרס נדירה ביותר ודורשת ניתוח 
מורכב מאוד מבחינת המיומנות הטכנית לצורך שיקום 
לגמרי  אחרת  מסיבה  הקרנית".  והשתלת  העין  מבנה 
הגיעו למיון בשניידר ילד בן עשר וילדה בת תשע, כשהם 
סובלים מזיהום חידקי חריף בחלקים האמצעיים של העין 
בעקבות השימוש בעדשות מגע ללילה. הילדים טופלו 
על ידי ד"ר רונית פרילינג, רופאה בכירה ביחידה לרפואת 
עיניים, ועל ידי ד"ר משה שניר, מנהל היחידה לרפואת 
עיניים, וראייתם ניצלה בזכות אשפוז מיידי וטיפול בעירוי 
אנטיביוטיקה לווריד ובטיפות עיניים אנטיביוטיות. עדשות 
נועדו  בבוקר,  המוסרות  לילי,  לשימוש  הקשות  המגע 
להפעיל לחץ על פני הקרנית כדי לשטחה ובכך לחסוך 
את הצורך בהרכבת משקפיים, אולם הערכת הרופאים 
קלות את הקרניות  פוצעות  כי העדשות הקשות  היא 
במהלך שנת הלילה, והזיהום עלול להיגרם בשל חידק 

המתיישב במקום החשוף. "לאור סמיכות המקרים ולאור הצטברות עדויות בעולם, אנו מזהירים 
את ההורים מפני סיכון גבוה להתפתחות דלקות וזיהומים שעלולים לגרום לנזק בלתי הפיך לעין 
ובהמשך לראייה", מתריעה ד"ר פרילינג. ד"ר שניר מדגיש כי אין להתחיל בשימוש בעדשות מגע אצל 

ילדים לפני גיל 14, ואם מרכיבים עדשות יש לדאוג לבדיקה ומעקב תכוף של רופא עיניים. 

בלע חמסה, 
ומזל... שהגיע 
לשניידר בזמן

חמסה אמורה להביא מזל - אבל לא כאשר היא 
נבלעת על ידי תינוק בן ארבעה חודשים, ועוד 
יחד עם סיכת ביטחון פתוחה. ההורים, תושבי 

מרכז הארץ, הגיעו עם התינוק למרכז שניידר 
מייד כשהבחינו כי הסיכה אשר הייתה תלויה 
על מגן הראש במיטתו, נעלמה ממקומה. צילום 
הגופים  שני  חששותיהם:  את  אימת  הרנטגן 
הזרים נראו בבהירות בגופו של התינוק )ראו 
תמונה(. באמצעות הליך ניתוחי מורכב, שכלל 
של  אפשרית  פגיעה  מפני  הוושט  על  הגנה 
עקיבא  ד"ר  הצליח  הפתוחה,  הביטחון  סיכת 
הירש להוציא בביטחה את שני הגופים. בתום 
הניתוח, התינוק אושפז להשגחה ושוחרר מבית 
החולים כעבור יממה. אומר ד"ר הירש, רופא 
בכיר במכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות 
במקרים  קרובות  לעתים  נתקלים  "אנו  כבד: 
שונים של בליעת גופים זרים בתינוקות וילדים. 
תינוקות וילדים שמים בפה כל דבר שבקרבתם 
ועלולים לבלוע אותם. חשוב שההורים יקפידו 

על הרחקת חפצים קטנים מילדיהם".  

מן הקטנטן אל הכבד 
שיא ישראלי במרכז שניידר: לראשונה הושתל כבד בתינוק 

בן חצי שנה, שנזקק להשתלה דחופה להצלת חייו

מושתל הכבד הקטן ביותר בארץ - בן חצי שנה בלבד - נכנס לאחרונה 
להיסטוריה של מרכז שניידר ושל מערך ההשתלות בישראל. התינוק, אחד 
מתאומים, שנולד כפג בשבוע ה-27 להיריון במשקל קילו אחד בלבד, סבל 
ממחלת כבד מולדת ונזקק להשתלה דחופה להצלת חייו. את הניתוח ביצעו 
פרופ' איתן מור, ד"ר רן שטיינברג וד"ר יבגני סולומונוב, יחד עם ד"ר דין 
עד-אל, מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית בשניידר ובבילינסון, וד"ר מילה 
קצ'קו, רופאה מרדימה משניידר. את המעקב אחר התינוק, שמצבו מוגדר 
בשניידר.  כבד  השתלות  שירות  מנהלת  שפירא,  ריקי  ד"ר  מבצעת  יציב, 
ניתוחי השתלות כבד  בוצעו במרכז שניידר שבעה  מתחילת שנת 2008 
איברים  אשכול  השתלת  של  בארץ  וראשון  ייחודי  ניתוח  ביניהם  בילדים, 

בנערה בת 16 )ראו כתבה בעמוד המקביל(.

מושתלת הקרניות ואימה

ד"ר משה שניר
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חדשות שניידר

בשנה האחרונה נהנים הילדים המאושפזים בשניידר מצליליה 
של נבלנית, המגיעה לנגן ליד מיטותיהם. מעתה, יכולים ילדי 
שניידר להצטרף אליה ולהתנסות בעצמם בנגינה בנבל - זאת 
לאחר שחמישה נבלים צבעוניים, המותאמים במיוחד לילדים, 
נתרמו לבית החולים ומעשירים את פרויקט המוסיקה המתנהל 
בו על ידי המרכז החינוכי. הנבלים נתרמו על ידי חברי עמותת 
"חיבוקים למען ישראל" )Hugs for Israel(, ששמה לה למטרה 
לתרום משחקים ופעילות חווייתית לילדים המאושפזים בבתי 
בעיני  רבה  משמעות  המוסיקה  "לפרויקט  בישראל.  חולים 
הילדים המטופלים", אומרת משכית שוחט, מנהלת המרכז 
הסקרנות  את  מגרה  מרגיע,  במוסיקה  "העיסוק  החינוכי, 
ומאפשר לילדים להתמקד בצד הבריא שלהם גם בזמן שהם 
מאושפזים בעקבות מחלה. אנו אסירי תודה על תרומת הנבלים, 

המאפשרת לנו את המשך הפיתוח של פרויקט חשוב זה". 
עוד על תרומות למרכז שניידר: ראו בעמ' 21-20

לפרוט על מיתרי הלב

הולכים על פיתוח
המנהלת  רון,  בן  תמי  ושיפוצים.  בנייה  בתנופת  האחרונה  בתקופה  נמצא  החולים  בית 

האדמיניסטרטיבית, עושה לנו סדר בעבודות, קומה-קומה

שלוחת "שניידר בקהילה" נפתחה באשדוד 
מרכז  של  שלוחה 
בקהילה  שניידר 
באשדוד  נפתחה 
שיתוף  במסגרת 
מחוז  עם  פעולה 
הכללית.  של  מרכז 
החדשה  המרפאה 
שירותי  מספקת 
רפואה יועצת על ידי 
שניידר  מרכז  מומחי 
שונים,  בתחומים 

ביניהם אנדוקרינולוגיה, כירורגיה, נפרולוגיה, ריאות ועור. בהמשך ייפתחו שירותים 
נוספים בתחומי אף אוזן גרון, אורתופדיה ועוד. הפרויקט מצטרף למגמה עולמית של 
ריכוז שירותים רפואיים מקצועיים בקהילה בקרבת בית הלקוח, תוך חיזוק הקשר 
בין הקהילה לבית החולים. "לאור הצלחת שלוחת שניידר בקהילה בחולון, אנו גאים 
לפתוח שלוחה נוספת שתאפשר גם לילדי אשדוד והסביבה לקבל שירותי רפואה 

יועצת ממיטב מומחי מרכז שניידר", אמר מנהל מרכז שניידר, פרופ' יוסף פרס. 

ג'לולוגיה גם בערבית
בעת  הילדים  דעת  את  מסיחים  הם 
על  חיוך  ומעלים  רפואיות  פרוצדורות 
אלו   - וחרדה  כאב  של  בזמנים  פניהם 
רפואיים(, ש-12  )ליצנים  הג'לולוגים  הם 
במרכז  האחרונות  בשנים  פועלים  מהם 
שניידר בהצלחה רבה. לאחרונה הצטרף 
בקרב  הידוע  מחאמיד,  סרחאן  לצוות 
הג'לולוג  סרחאן,  סרחיו".  כ"ד"ר  הילדים 
לצוות  הצטרף  הראשון,  הערבי-ישראלי 
במיון ומלווה את הילדים מרגע הגעתם 
לבית החולים. הוא מנעים את זמנם בחדר 
ההמתנה, מסיח את דעתם מן הכאב ואף 
נכנס איתם )ברשות ההורים כמובן( לחדר הבדיקות. הקסם של ד"ר סרחיו מחולל 

פלאים בקרב הילדים והמשפחות, וכמובן מסייע מאוד למשפחות דוברות ערבית.

קומה 1: לפי בחירתם 
הוחלפו  העובדים,  של 

השולחנות והכיסאות בחדר האוכל.
קומה 2: בניין MRI - בניית אתר חדש לאשפוז 
יום ילדים. הפרויקט נמצא כרגע בתהליך בניית 

קירות מפרידים לחדרים.
נבנים אתר הארכיון החדש, משרדי  קומה 3: 

הלוגיסטיקה והמשכן החדש של "ילדים שלנו".
כמו כן עוברת תקרת הסטארלייט שיפוץ פנימי 

והתקנת מיזוג, כך שניתן יהיה להשתמש ברחבה 
המרכזית הממוזגת לפעילות הילדים ולרווחתם.

חדר  בניית  הסתיימה  טובה,  בשעה   :6 קומה 
בחודש  להיפתח  צפוי  החדר  השני.  הצנתורים 
ספטמבר ובאמצעותו יורחבו פעילות הצנתורים, 
פולשנית,  רדיולוגיה  אלקטרופיזיולוגיה,  פעילות 

אורודינמיקה ופעילויות נוספות.
קומה 7: המערך האונקולוגי עובר בימים אלו 
האונקולוגית  המחלקה  שיפוץ  נרחב.  שיפוץ 

מתקדם בהתאם ללוח הזמנים המתוכנן וכולנו 
מצפים לאיחוד מחודש של המחלקה.

מעבדת מח עצם החדשה עוברת הרחבה והיא 
תשמש את מטופלי שניידר ומטופלי דוידוף.

עוד צפויות להתחיל בהקדם עבודות שיפוצים 
במכון וכן   ,2 בקומה  החוץ  מרפאות  במודולי 
EEG וגסטרו בקומה 6. נכון, זה לא קל - אבל 
זה ישתלם לכולנו וכמובן למטופלים שלנו, כך 

ששווה להתאזר בסבלנות!
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גם לאימא מגיע פינוק
בשניידר רואים את הילד במרכז - אבל לא שוכחים את האימהות שבעצם 
"מתאשפזות" עם הילדים. במסגרת עבודתן המעשית של ענת שוחט ונג'ם 
יאסין, סטודנטיות לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל אביב, ובהדרכתה 
של עו"ס אפרת הראל, נערך בשניידר יום פינוק לאימהות שילדיהן מטופלים 
בבית החולים. היום כולו התקיים על טהרת ההתנדבות וכלל שיעור מתיחות 
והרפיה, הדרכה בנושא טיפוח ושמירה על עור הפנים, תחנות של טיפולי 
גוף ושל איפור, טיפול פסיכו-פיזי של ניקוי הצ'אקרות באמצעות אנרגיות 

- ובמשפט אחד, כמה רגעי אתנחתא לאימהות המותשות.

לין שניידר - בתם של ארווינג והלן שניידר, 
בית  של  הגדולים  והתורמים  המייסדים 
החולים - הוזמנה ביום העצמאות לפגישה 
עם נשיא המדינה, אשר הוקיר את תרומתה 
ואת תרומת בני משפחתה למדינת ישראל. 
במפגש נכחו גם פרופ' פרס, מנהל מרכז 
החולים.  מבית  בכירים  ורופאים  שניידר, 
באותו מעמד העניק נשיא המדינה את אות 
עוז  וביניהם  חיילים  ל-120   2008 הנשיא 
גרנר, תושב רעות בן 20, המתנדב לצה"ל 
עקב מחלת ה-CF ומטופל מזה כעשר שנים 
ביחידת הריאות של מרכז שניידר בראשותה 

של ד"ר חנה בלאו.

ביוזמת מערך הסיעוד, ובשיתוף צוות המרכז 
בבית  הסוציאלי  השירות  וצוות  החינוכי 
החולים, פותח במרכז שניידר שירות חדש 
- הכנה קבוצתית לקראת ניתוח. השירות 
כולל מתן הסבר מפורט על תהליך הניתוח 
וההתנהלות לקראתו, ליווי ההורים, ההרדמה 
ביחידת  ההתעוררות  תהליך  ומשמעותה, 
שלאחר  בכאב  והטיפול  התאוששות 
הניתוח. ההדרכה נבנתה כך שהיא תסייע 
ומשפחתו  הילד  בין  אימון  יחסי  בכינון 
לצוות המטפל, ותקנה יכולות התמודדות 
מהצוות  מורה  במסגרתה,  חדשות. 
וההורים  הילדים  את  מפעילה  החינוכי 
מידע המספק  משחק,  באמצעות 
הסבר  כרטיסי  בליווי  המנותחים  האיברים  אודות 
ונותן לילד לגיטימציה להבעת רגשות ולהצפת התחושות הקיימות 
נאמני  עמותת  בסיועה  הופקה  מהשירות  כחלק  הניתוח.  לקראת 
בשפה  לילד  המסבירה  מאוירת,  והכנה  מידע  חוברת  שניידר 
שהוא  התהליך  את  והפעלות  משחקים  ובלוויית  ופשוטה  ידידותית 
שנה  מדי  ניתוחים  אלפי  בשניידר  מבצעים  "אנו  לעבור.  עתיד 
העומד  לילד  הן  וברורה,  נכונה  בהסברה  רבה  חשיבות  ומוצאים 
וחששות",  מתחים  הפחתת  תוך  משפחתו,  לבני  והן  ניתוח  בפני 
מסכמת רחל גודינגר, מתאמת תחום הכנה לניתוח בבית החולים.

רואים וידאו על התקרה

גרעינית,  לרפואה  ביחידה  לאחרונה  שהותקנה  וידאו,  תקרת 
מספקת לילדים סביבה מרגיעה ומוכרת ככל האפשר בכדי למנוע 
תזוזה בזמן בדיקת ההדמיה )כחצי שעה ויותר(, ובכך חוסכת את 
ביצוען של הרדמות מיותרות. תקרת הווידאו החדשנית מאפשרת 
ליהנות מאיכויות הדומות למערכת קולנוע ביתית:  לילד הנבדק 
סרטי DVD אהובים במסך ענק וברמקולים איכותיים. ניתן להגיע 
עם דיסק מהבית או לחילופין לבחור מספריית ה-DVD שביחידה. 
כמו כן ניתן לשמוע מוסיקה באיכות גבוהה, המסיחה את דעתו 
של הילד והופכת את בדיקת המיפוי לחוויה נעימה ככל האפשר.

כבוד מהנשיא

שירות חדש בשניידר:
            הכנה קבוצתית לניתוח



�

כי משניידר תצא תורה

� � � מינוי לד"ר יניב    ד"ר יצחק יניב, 
מנהל המערך האונקולוגי בשניידר, נבחר כחבר 
 .Neuroblastoma European Study Group בגוף 
בתחום  מומחים  שבעה  הכוללת  ועדה  זו 
הנוירובלסטומה, האחראים על הכוונת כלל 
באירופה  זו  במחלה  והטיפול  המחקרים 

ובמדינות נוספות.

אוויר לנשימה לילדי אודסה 
המטפל  רפואי,  צוות  באוקראינה  הדריכה  משניידר  משלחת 
ביתומים חולי אסתמה במוסדות החינוך של הקהילה היהודית

� � קצרצרים  �קצרצרים  � קצרצרים  �קצרצרים  � קצרצרים  קצרצרים 

במאה ה-19 הייתה אודסה המרכז היהודי הרביעי 
בגודלו בעולם וערש הולדתם ופועלם של יהודים 
בעלי שם כמו ביאליק, טשרניחובסקי וז'בוטינסקי. 
יותר ממאה שנים לאחר מכן נרתם מרכז שניידר 
שיתוף  במסגרת  בעיר,  הקהילה  ילדי  לטובת 
פעולה עם עמותת "תקווה אור שמח". משלחת 
בהתנדבות  לאחרונה  יצאה  משניידר  רופאים 
לאוקראינה, במטרה להדריך בנושא אסתמה את 
הצוות הרפואי, המטפל בילדים יהודים יתומים 
המטרה:  באודסה.  היהודיים  החינוך  במוסדות 
והמיומנות בטיפול באסתמה  לשפר את הידע 
טיפול  לקבל  החולים  לילדים  ולאפשר  בילדים 
מקיף וטוב יותר. המשלחת כללה את ד"ר אליהו 
וילונסקי, סגן מנהל מרכז שניידר, פרופ' בנימין 
וולוביץ', מנהל מחקר והדרכה באסתמה, והלנה 
ריאות  ממעבדת  בכירה  טכנאית  מטיאשצ'וק, 
פרופ'  הכין  הנסיעה  לקראת  החולים.  בבית 
וולוביץ' תוכנית הדרכה מפורטת שכללה סרט 

לרוסית  מדובב  הדרכה 
וכן  באסתמה,  לטיפול 
מלוות  הרצאות  סדרת 
מתורגמות  בשקופיות 
מחלת  הבנת  על  לרוסית 
בה.  והטיפול  האסתמה 
איתה  הביאה  המשלחת 
של  דוגמאות  לאודסה 
תרופות לטיפול באסתמה, 
עזר  מכשירי  זה  בכלל 
)ספייסרים( לשם הסברה, 

להתארגנות  עד  ראשוני  טיפול  ומתן  הדרכה 
מקבילות.  או  דומות  תרופות  לקניית  מסודרת 
התומך  פרנקל,  אד  יזם  הפעולה  שיתוף  את 
גם  )ותורם  שמח"  אור  "תקווה  בעמותת 
לשניידר(. הארגון מפעיל באודסה חמישה מרכזי 
יתומים  לכ-400  חם  בית  המעניקים  מגורים, 
הקהילה  מקרב  הרוסות  ממשפחות  וילדים 

� � � ד"ר דרגן בסרביה  ד"ר דרגן 
קרברושויץ' ממרכז שניידר, המתמחה בכירורגיה 
כירורגי  בכנס  להרצות  הוזמן  זעיר-פולשנית, 
בסרביה ואף התכבד בהרצאת הפתיחה באירוע. 
ד"ר קרברושויץ' זכה בתעודת חבר כבוד של איגוד 
הכירורגים הסרבי וכן הוזמן לבצע בבית החולים 
האוניברסיטאי לילדים בנוביסאד שלושה ניתוחים 

לפרוסקופיים בילדים, שעברו בהצלחה מרובה.

� � � פרס לפרופ' אשכנזי   פרס "המחקר 
המדעי המצטיין ע"ש מורן", מטעם החוג לרפואת ילדים 
על  שי אשכנזי  לפרופ'  הוענק  אביב,  תל  באוניברסיטת 
ריכוז מחקר רפואי שכלל למעלה מ-2,100 ילדים ב-114 
מרכזים רפואיים בעשר מדינות. המחקר הראה כי חיסון 
חדשני נגד שפעת הניתן בתרסיס לאף יעיל ב-55% יותר 
מהחיסון המקובל בזריקה. בעקבות מחקר זה ואחרים 
שנתיים  מגיל  לילדים  בארה"ב  לשימוש  החיסון  אושר 

ולמבוגרים, ואנו מקווים שבקרוב הוא יעשה "עלייה" לישראל. פרופ' אשכנזי, 
מנהל מחלקת ילדים א' במרכז שניידר ומומחה למחלות זיהומיות, אף נבחר 

לאחרונה לוועדה המדעית של האיגוד העולמי למחלות זיהומיות בילדים.

� � � פרס למחקר אימונולוגי  מחקר אימונולוגי של צוות מומחים מהמכון לאימונולוגיה ואלרגיה במרכז שניידר זכה בפרס הצטיינות 
מטעם ביה"ס לרפואה באוניברסיטת תל אביב. העבודה הוצגה ביריד הידע השמיני של הפקולטה לרפואה על ידי צוות בראשות פרופ' יהודה דנון, 
מייסד מרכז שניידר ומנהלו הראשון, פרופ' בן ציון גרטי, מ"מ מנהל המכון לאימונולוגיה ואלרגיה, וד"ר יעל לוי, רופאה בכירה במכון. נושא העבודה: 

.DEFICIENT EXPRESSION OF BRUTON TYROSINE KINASE PROTEIN IN MONOCYTES OF PATIENTS WITH X-LINKED AGAMMAGLOBULINEMIA

היהודית. בנוסף, מפעיל הארגון בתי-ספר יסודיים 
ותיכוניים וכן אוניברסיטה לסטודנטים יהודים. כל 
"נסיעת  מתרומות.  ממומנות  הארגון  פעילויות 
בקרב  המקצועי  לידע  רבות  תרמה  המשלחת 
פרופ'  סיכם  האוקראינים",  הרפואיים  הצוותים 
הדרכה  נושא  את  להוביל  גאים  "אנו  וולוביץ', 
לטיפול באסתמה גם מחוץ לגבולות המדינה". 

� � � פרופ' אפטר בטורונטו  
פרופ' אלן אפטר, מנהל המחלקה לרפואה 
לאחרונה  שב  שניידר,  במרכז  פסיכולוגית 
של  בכנס  להרצות  הוזמן  שם  מקנדה, 
המחלקה לפסיכיאטריית ילדים ומתבגרים 
התנהגות  בנושא  טורונטו  באוניברסיטת 
אפטר,  פרופ'  צעירים.  בקרב  אובדנית 
לאחרונה  נבחר  זה,  בתחום  עולמי  מומחה 
כחבר בארגון Saving Young Life in Europe)  SAYLE( - גוף של האיחוד 
הוא  שבו  באירופה,  צעירים  בקרב  התאבדויות  למניעת  האירופי 

מכהן בצד חוקרים אירופים מובילים.



�

כנסים וימי עיון

כנס איכות בבריאות של שירותי בריאות כללית לשנת ��00 
יוצא לדרך. �1 עבודות יוצגו על ידי יחידות משניידר 

שבע עבודות איכות, עבודת מחקר אחת, שני פוסטרים, עבודה למיצבים ועבודה 
בקטגוריית הטמעה חוצת ארגון - אלו העבודות שנבחרו לייצג את מרכז שניידר 
בכנס איכות בבריאות של הכללית, שיתקיים ב-27 באוקטובר 2008. השנה 
המשתלבת  להוביל",  "מחויבים  האסטרטגית  התפיסה  בסימן  הכנס  יעמוד 
בהצדעה ובהוקרה לעובדי הכללית על פעילותם המאומצת לשיפור מתמיד של 
האיכות לתחומיה השונים. תריסר העבודות שייצגו את שניידר נבחרו מתוך 27 
עבודות, שהוגשו לוועדת הכנס בבית החולים. הוועדה כללה את ד"ר גילת לבני, 
סגנית מנהל מחלקת ילדים א', אסתי בן חיים, מנהלת המערך האמבולטורי, 
ונורית זוסמן, הממונה על הבטחת איכות. העבודות שנבחרו על ידי הוועדה 
יעברו תהליך שיפוט חיצוני, שבסופו יוחלט אילו מהן יוצגו במושבי הפיצול בכנס. 
מבין העבודות שיוצגו במושבים ייבחרו העבודות הזוכות בפרסים. כל הכבוד 

ותודה לכולם על ההיענות לכתיבת התקצירים!

כנס האיכות של הכללית: גם אנו מחויבים להוביל! 

� � קצרצרים  �קצרצרים  � קצרצרים  �קצרצרים  � קצרצרים  קצרצרים 

� � � קונגרס "הופ" בפינלנד  משכית שוחט, מנהלת 
החינוכי,  במערך  מורה  מלכה,  ורויטל  בשניידר,  החינוכי  המרכז 
השתתפו בקונגרס ה-6 של H.O.P.E, ארגון אירופאי של מורים בבתי 
נושא הכנס היה  יוני בטמפרה שבפינלנד.  חולים, שנערך בחודש 
"התמודדות עם מציאות וחלומות" והוא נערך בהשתתפות צוותים 
מ-25 מדינות. "רבים התעניינו בפרויקטים הקיימים אצלנו", מספרת 
משכית, "שניידר נחשב למתקדם בתחומי התרפיה, המחשוב, סנוזלן 
ועוד, העוזרים בהעצמת הילדים, התמודדותם וחיזוק כוחותיהם". 

� � � כנס בנושא סרקומה  לזכרה של פרופ' רנה 
 ,Ewing's Sarcoma זייצוב נערך בשניידר כנס אונקולוגיה בנושא
בהשתתפות חמישה מומחים בעלי שם מחו"ל, שהגיעו לארץ 
במיוחד כדי להרצות בכנס: ד"ר טימותי טרייץ', ד"ר סטפן 
לזניק, ד"ר קריסטל מקול וד"ר אביבה קראוס )כולם מארה"ב( 
ופרופ' הרברט יורגנס מגרמניה. הסרקומה ע"ש יואינג הינה 
סוג של גידול סרטני, הפוגע לרוב בעצמות גדולות )ירך או 

זרוע( ומתגלה אצל צעירים בני 15 עד 25. 

� � � מדברים וכותבים על גדילה  הספר החדש 
לאנדוקרינולוגיה  המכון  רופאי  ידי  על  שנכתב  ילדים",  "גדילת 
וסוכרת בשניידר ורופאי הקהילה, הושק במסגרת יום עיון בנושא 
זה שנערך בבית החולים. בכנס נדונו החידושים העולמיים בנושא 
גדילת ילדים, ביניהם הטיפול בילדים עם קומה נמוכה אדיופטית 
)ISS(, הורמון גדילה והשפעתו על המשקל, היבטים פסיכולוגיים 
של קומה נמוכה ותוצאות מחקר ה-SGA. הספר החדש, שחולק 
לרופאים במהלך הכנס, נערך על ידי פרופ' משה פיליפ )בתמונה(, 

מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בשניידר, ועל ידי ד"ר שמואל גור, יו"ר חיפ"א.  

� � � על נוירו-פיברומטוזיס 
המחלקה  מנהל  פאקר,  רוג'ר  פרופ' 
בוושינגטון  לילדים  בביה"ח  לנוירולוגיה 
ומומחה בהפרעה הגנטית התורשתית נוירו-
שהגיעו  המומחים  בין  היה  פיברומטוזיס, 
"אופקים  הרפואי-מדעי  בכינוס  להרצות 
שנערך  בנוירו-פיברומטוזיס",  חדשים 
המכון  ביוזמת  התקיים  הכנס  בשניידר. 
שופר  אבינועם  פרופ'  בראשות  לנוירולוגיה 
בראשות  ההמטו-אונקולוגית  והמחלקה 
ד"ר יצחק יניב, ובתמיכת האגודה למלחמה 
בסרטן. במרכז שניידר פועל מרכז רב-תחומי 
לילדי נוירו-פיברומטוזיס, המצוי בקשר הדוק 

עם המרכז המוביל בנושא זה בארה"ב. � � � מודעות לילדים בסיכון  יום עיון בנושא 
 - ילדים!  משחק,  לא  "זה  השם  את  שנשא  בסיכון,  ילדים 
בשניידר  נערך  למקלדת",  החול  מארגז  וניצול  אלימות 
בהשתתפות מומחים מתחומים שונים ובמעמד שר הרווחה 
נערך  הכנס  פרס.  פרופ'  החולים  בית  ומנהל  הרצוג  יצחק 
ד"ר  בראשות  שניידר  במרכז  בסיכון  לילד  הוועדה  ביוזמת 
יעל לבנטל, ובשיתוף השירות הסוציאלי, השירות הפסיכולוגי 
ומערך הסיעוד בשניידר, במטרה להפגיש בין אנשי צוות מבית 
מנגנוני  את  לשפר  בכדי  מהקהילה  מטפלים  לבין  החולים 

הזיהוי, האבחון והטיפול בילדים ונוער הנמצאים בסיכון.

� � � כנס לקות למידה  
"במרחק נגיעה מן התדר..." - יום עיון 
 )NLD( בנושא לקות למידה לא מילולית
נערך בשניידר בהנחייתה של ד"ר דפנה 
לקויות  מרכז  מנהלת  רובין,  קופלמן 
למידה במחלקה לרפואה פסיכולוגית 
בשניידר. בכנס הרצו מומחים בליקויי 
למידה מאוניברסיטאות תל אביב ובר 
אילן, מבית החולים גהה ועוד, ביניהם 
גם ד"ר רעיה אריאל, נוירופסיכולוגית 
קלינית משניידר. דברי פתיחה השמיעו 
פרופ' פרס, מנהל בית החולים, וד"ר 
לרפואה  המרפאה  מנהל  גוטהלף, 

פסיכולוגית.
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יש טיפול ל-HHT - וזה קורה בשניידר!
מרכז לטיפול במחלת HHT )אוסלר-ובר-רנדו( נפתח במרכז שניידר. הבשורה: זיהוי מוקדם וטיפול נכון עשויים 

למנוע סיבוכים העלולים להיות קטלניים

בקידמת הרפואה

א' היה גבר בריא עד שהחל לסבול באופן פתאומי מכאבי ראש עזים וחום 
גבוה. בירור מהיר גילה כי הוא סובל מאבצס מוחי. א' טופל טיפול אינטנסיבי 
וניצל, אולם התעלומה מה גרם לאבצס נפתרה רק כשא' אובחן בשניידר 
כחולה ב-HHT. י' הינו גבר צעיר ואתלטי, העוסק בספורט באופן יום-יומי. 
אפילפסיה אובחנה אצלו בגיל צעיר. הדמיית המוח הדגימה מספר אוטמים 
 HHT-במוח שטיבם לא היה ברור. רק שנים לאחר מכן, כשהגיע למרפאת ה
בשניידר אחרי שסבל מדימומי אף קשים, הסתבר שמקור האוטמים הינו ככל 
הנראה באותה מחלה נדירה, ושבטיפול נכון ניתן למנוע את התפתחותם. 
מקרים אלו הינם רק מקצת ממה שרואה הצוות במרפאת ה-HHT שנפתחה 
לאחרונה במרכז שניידר. על מחלת ה-HHT או בשמה הקודם אוסלר-ובר-רנדו, 
כולם למדו בבית הספר לרפואה, אך רק רופאים מעטים נתקלו בה במהלך 
עבודתם. בצוות המרכז לטיפול ב-HHT בשניידר מאמינים, שהבעיה הינה היעדר 
מודעות למחלה. מעבודות שונות בעולם עולה, כי המחלה מופיעה בשכיחות 

של 1 ל-5,000 עד 1 ל-10,000 איש 
במין.  או  אתני  במוצא  תלות  ללא 
בישראל,  גם  נכונה  זו  הערכה  אם 
אף  ואולי  חולים  מאות  הרי שבארץ 
יותר. עד כה נבדקו במרפאה מעל 70 

חולים, ילדים ומבוגרים. 

התסמין: דימומי אף קשים
HHT הינה מחלה גנטית תורשתית, 
בעלת תורשה אוטוזומלית דומיננטית. 
הסיכוי שחולה יעביר אותה לילדיו הינו 
50%. המחלה תוארה לראשונה על ידי 
רנדו ובהמשך על ידי אוסלר וובר לפני 
כמאה שנה. פריצת דרך משמעותית 
בעשור  נרשמה  המחלה  בהבנת 
האחרון, עם בידוד הגנים הגורמים לה. 
ב-HHT נוצרים באיברים מסוימים כלי 
דם מורחבים - בעיקר בעור ובריריות 
וכן באיברים פנימיים כמו ריאות, מוח 

וכבד. למרות שהמחלה קיימת כבר בגיל צעיר, לעיתים התסמינים לא יופיעו 
עד גיל ההתבגרות או עד הגיל המבוגר. התסמין השכיח ביותר הינו דימומי 
אף קשים, העלולים להופיע גם מספר פעמים ביום ולהימשך לעיתים שעות 
- עד כדי צורך בעירויי דם תכופים. כמו כן שכיח למצוא נגעים עוריים הנקראים 
טלאנגיאקטזיות. בעוד שדימומי אף הינם הגורם העיקרי הפוגע באיכות חיי 
החולים, הרי שדווקא הפגיעה באיברים הפנימיים היא שמסכנת את חייהם. 
באנשים בריאים משמשים נימי הריאה כמסננת, המונעת מעבר קרישי דם 
וחידקים למוח. בחלק מחולי HHT, באזורים מסוימים בריאות מחליפים את 
דם  עלולים קרישי  AVMs, שדרכם  דם מורחבים הקרויים  כלי  נימי הריאה 
וחידקים לעבור למוח ולגרום לאוטמים או לזיהומי מוח. AVMs אלו הם שגרמו 

לסיבוכים אצל א' וי'. 

AVMs להקדים את סיבוכי

   HHT הבשורה היא שניתן למנוע את הסיבוכים הללו. המרכז לטיפול בחולי
הוקם במכון הריאות על ידי ד"ר מאיר מי-זהב, רופא בכיר במכון, בשיתוף 
עם ד"ר אלחנן ברוקהיימר, מנהל יחידת הצנתורים במכון הלב ועם ד"ר איתן 
יניב, מנהל המרפאה לאף וסינוסים בבילינסון. ד"ר מי-זהב התמחה בטיפול 
ב-HHT בהיותו בתת-התמחות בבית החולים לילדים בטורונטו, שם הקים 
מערך ייחודי לטיפול בילדים עם מחלה זו. 29 מרכזים לטיפול במחלה הוקמו 
עד כה בעולם. המרכז בארץ הוקם בסיועו של ד"ר רוברט ווייט מאוניברסיטת 
לו למטרה להקים מרכזים  ב-HHT, ששם  ייל, מומחה בעל שם בטיפול 
מתמחים ב-HHT ברחבי תבל. מטרת המרכז להגביר מודעות למחלה בכדי 
שכיחים  דימומי-אף  היות  לאור  להיגרם.  העלולים  קשים  סיבוכים  למנוע 
כסובלים מהמחלה  מאובחנים  אינם  רבים  חולים  בריאה,  באוכלוסייה  גם 
המרובים,  האף  דימומי  למרות 
בהופעת  רק   HHT כחולי  ומתגלים 
שבץ מוחי או דימום ריאתי. בנוסף, 
גם כשמבוגר חולה במחלה לא תמיד 
דימומי  המשפחה.  בני  מאובחנים 
האף והנגעים העוריים נוטים להופיע 
רק בשנות ההתבגרות, כך שלעיתים 
לכך  מודעים  אינם  החולים  קרובות 
שילדם נושא את הגן הגורם למחלה, 
אלא בהופעת סיבוכי AVMs. סיבוכים 
קשים של דימומים ריאתיים ומוחיים 
החולים  וילדים  בתינוקות  תוארו 

במחלה זו. 

סוגרים את כלי דם בצנתור 

את הימצאות כלי דם מורחבים אלו 
בשיטות  לאבחן  ניתן  ובמוח  בריאות 
הדמיה  כגון  פולשניות,  לא  הדמיה 
ממוחשבת  טומוגרפיה  על-שמעית, 
ובדיקת תהודה מגנטית. בעבר היה הטיפול בכלי דם אלו כרוך בניתוח ולווה 
סגירת  הינו  ריאתיים   AVMs-ב הטיפול  כיום,  בסיבוכים.  קרובות  לעיתים 
העורק הראשי המספק להם דם. טיפול זה נעשה בצנתור עם סגירת העורק 
בעזרת סליל או התקן אחר. לד"ר ברוקהיימר ניסיון רב בטיפול זה והוא אף 
לאור הסיכון הגבוה להופעת  כלי דם אלו.  ייחודיות לסגירת  פיתח שיטות 
סיבוכים ולאור האפשרויות הטיפוליות, מומלץ כיום לסקור את החולים ובני 
סגירתם  ולשקול  ובמוח  בריאות  מורחבים  דם  כלי  לנוכחות  משפחותיהם 
בצנתור. בדיקה גנטית של בני משפחה אפשרית במספר מרכזים בעולם, אך 
עדיין אינה בשימוש קליני נרחב. סקירת בני משפחה וטיפול מתאים בחולים 
ובני משפחותיהם, כולל ילדים, עשויים לשפר את איכות חייהם של החולים 

ולמנוע סיבוכים מסכני חיים.  

www.schneider.org.il/hht  :קיראו בתת-אתר מיוחד בתוך אתר שניידר, בכתובת HHT עוד על
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חדש בכירורגיית ילדים ונוער
הארכת מעי בתסמונת המעי הקצר

ניתוח להארכת מעי בוצע לראשונה במרכז שניידר ובישראל בכלל בטכניקת 
ה-Serial Transverse Entero Plasty) STEP(. בשיטה זו מוארך המעי על 
ידי חיתוכים רוחביים רבים, כל אחד מהם לרוחב מחצית מחלל המעי. בדרך 
זו נוצרים פיתולי מעי רבים באורך מעי קבוע. שיטה זו תוארה לראשונה 
ידי  על  בוצע  הניתוח  שנים.  מספר  לפני  בבוסטון  לילדים  החולים  בבית 
צוות המחלקה הכירורגית בשניידר בהדרכתו של פרופ' ג'ק לאנגר, מנהל 
המחלקה לכירורגיית ילדים בבית החולים לילדים בטורונטו, בילדה בת שלוש 

שנים הסובלת מתסמונת המעי הקצר.

כריתת טחול חלקית בלפרוסקופיה
Laparascopic Partial Splenectomy - כריתה חלקית של הטחול בשיטה 
הלפרוסקופית, בוצעה לראשונה בארץ במרכז שניידר. למחלקה הכירורגית 
בשניידר ניסיון רב שנים בכריתות חלקיות של הטחול, אך זו הפעם הראשונה 
שבה בוצעה הכריתה בשיטה הלפרוסקופית. בניתוח נכרת השליש התחתון 

של הטחול, שבו נמצאה ציסטה.

כירורגים מחו"ל משתלמים בשניידר
המשותפת  ילדים,  בכירורגיית  השתלמות  תוכנית  לדרך  יצאה  ב-1.7.08 
לאוניברסיטת תל-אביב, משרד החוץ והמחלקה הכירורגית במרכז שניידר.

תוכנית ה-International Pediatric Surgery Fellowship מיועדת לרופאים 
מחו"ל, המעוניינים להשתלם במחלקה הכירורגית בשניידר לתקופה של עד 
שנה. המועמדת הראשונה, שהחלה את ההשתלמות בימים אלה, היא ד"ר 

מרטינז מקולומביה.

אקליפטוסקופיה: 
הפרי התחפש לגידול

שנה  בן  תינוק  של  בריאה  לגידול  החשד 
מנהל  שינפלד,  טומי  ד"ר  כאשר  הופרך 
היחידה לטיפול נמרץ, וד"ר יורם שטרן, רופא 
בכיר ביחידת אף אוזן גרון, מצאו כי מדובר 
בפרי קטנטן של אקליפטוס שנשאף לריאה. 
חולים  הובהל למרכז שניידר מבית  התינוק 
אחר והגיע במצב של קשיי נשימה חריפים 
ותגובה דלקתית בדרכי הנשימה. בטכניקת 
הברונכוסקופיה, שבמהלכה מחדירים לנתיבי 
האוויר צינור ארוך וחלול עם מערכת אופטית 
הזר  הגוף  את  הרופאים  חילצו  ומלקחיים, 
קצרה.  השגחה  אחרי  לביתו  שוחרר  והילד 
לאוסף  כבוד  לאחר  הצטרף  הזעיר  הפרי 
הגופים הזרים, שנשלפו על ידי ד"ר שינפלד 

מדרכי הנשימה של 
ונשמרים  ילדים 
בארון זכוכית מיוחד 
ביחידה לטיפול נמרץ 

בבית החולים.

במרכז  המחקר  ועדת  יו"ר  גוטהלף,  דורון  ד"ר 
שניידר, משיק ב"פאזל" את פינת המחקר שתלווה 

אותנו מדי גיליון. אתם מוזמנים להשתתף בה

עניפה  מחקרית  פעילות  בו  מתקיימת  שניידר  מרכז  של  הקמתו  מאז 
ואיכותית. עם היכנסו של פרופ' פרס לתפקיד מנהל בית החולים, ניתנת כעת דחיפה נוספת לקידום 
המחקר בשניידר.  ועדת המחקר של בית החולים חידשה את פעילותה וכוללת כיום כוחות ותיקים לצד 
צעירים: פרופ' שי אשכנזי, פרופ' חנה תמרי, פרופ' אלן אפטר, פרופ' רענן שמיר, פרופ' משה נוסינוביץ, 
ד"ר עובדי דגן, ד"ר חנה בלאו, ד"ר לינה באסל, ד"ר אלעד פייגין, ד"ר דרור שובל, ד"ר יובל לנדאו, ד"ר 
אורית קריספין, רמה זילבר, ד"ר רויטל נימרי וד"ר דורון גוטהלף. יום המחקר הדו-שנתי יתקיים ב-26.2.09, 
ובהמשך למסורת מימי המחקר הקודמים אנו מצפים להגשת עבודות איכותיות מכל הסקטורים בבית 
החולים. במהלך היום יחולקו שש מלגות ע"ס 1,500 דולר כל אחת לחוקרים צעירים בבית החולים. 
כמו כן נפרסם ספר, שיסכם את הפעילות המחקרית של בית החולים. קול קורא להגשת עבודות ליום 
המחקר ולהגשת הצעות מחקר למלגות, יישלח בקרוב. בנוסף, בכוונתנו לערוך במהלך השנה הקרובה 
סדנאות מחקר שיתמקדו בהקניית ידע מעשי בשיטות מחקר שונות. בין התכנים שייכללו בסדנאות: 
לימוד "על רטוב" של שימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS ושל תוכנה לניהול רשימות ביבליוגרפיות 
"Endnote“, טיפים לכתיבת מאמרים מדעיים ומענקי מחקר, וניהול מחקר לפי כללי הלסינקי. החל 
מגיליון זה תוקדש פינה קבועה בעיתון "פאזל" לתחום המחקר בשניידר. בכוונתנו לעדכן בפינה זו על 
משאבי המחקר ועל הפעילות המחקרית המתרחשת בין כתלי בית החולים. בנוסף נתמקד בכל פעם 
בחוקר מבית החולים ונתאר את פעילותו המחקרית והישגיו. אנו מבקשים שתעדכנו אותנו בפעילותכם 
המדעית - כנסים שבהם אתם מציגים ועבודות מחקר מעניינות שביצעתם - על מנת שנוכל להביאם 

rshaked@clalit.org.il לידיעת הכלל. אתם מוזמנים להעביר פניותיכם לכתובת

המחקר על הפרק
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במרכז

ד"ר בן אמתי, עד כמה שכיחות בעיות עור בילדים?
"שכיחות מאוד. 5% מהפניות לרופאי ילדים בקהילה נובעות מבעיות עור. 
30% מכלל הילדים שנבדקים שגרתית - יימצא בהם ממצא עורי המחייב 
ילדים  לרופאי  בעור  ההתמחות  שתהליך  היא  הבעיה  כלשהי.  התייחסות 
בעור  להתמצא  הילדים  לרופא  שתאפשר  דיה,  טובה  הכשרה  מקנה  אינו 
באופן מספק. בשנים האחרונות גבר מאוד הביקוש של רופאי הילדים להכיל 
בהתמחות את נושא העור, ואנו בשניידר נענים לכל פנייה של הדרכת רופאים 
ולכל בקשה לייעוץ. מגיעים אלינו ליחידה רופאים מכל הארץ וההתעניינות 

הזאת מבורכת בעיניי".
מהו היקף הפעילות של היחידה?

"ב-2007 ראינו כ-5,500 ילדים - רובם במרפאה, חלקם בייעוצים פנימיים 
ומיעוטם בקהילה בחולון. המספרים הללו מציבים אותנו כמרכז הגדול מסוגו, 
עם היקף פעילות כפול ויותר ממרכזים אחרים לרפואת עור ילדים בישראל".

מהן מחלות העור הנפוצות שאתם נתקלים בהן?
"בעור, כ-40% מהמחלות הן זיהומיות ולא כרוניות. אנו רואים זיהומים שכיחים 
בעור - חידקיים, ויראליים ופטרייתיים; אנו רואים מחלות שיער וציפורניים; 
וכמובן מחלות דלקתיות שונות של העור שאחת הנפוצות בהן היא דלקת עור 
אטופית, הפורצת אצל 10%-15% מהילדים ושייכת ל'שק' המחלות האטופיות 

יחד עם אסתמה ונזלת אלרגית".
האם יש מחלות לא עוריות, שניתן לאבחן אותן דרך העור?

"כן, למשל נוירו-פיברומטוזיס - מחלה גנטית שהאבחון שלה נעשה על ידי 
שניים מתוך שבעה קריטריונים קליניים כששלושה מבין השבעה הם ממצאים 

גם  המחלה  את  לאבחן  שניתן  כך  עוריים, 
בהסתמך על ממצאים עוריים בלבד. תאי העור 
עוברי,  מקור  באותו  מקורם  העצבים  ומערכת 
משולבים.  שניהם  שבהן  מחלות  מעט  לא  ויש 
יש לא מעט דוגמאות שבהן הממצא בעור מסייע 
לקביעת אבחנה של מחלה סיסטמית. לדוגמה, 
רב- פגיעה  עם  תסמונת  סקלרוזיס,  טוברוס 

מערכתית שבה ממצאים עוריים אופייניים מסייעים לביסוס האבחנה כבר 
בגיל הינקות, למרות שקשה מאוד לראותם בבדיקת עור רגילה ואנו נעזרים 

לצורך האבחון במנורת אור כחול מיוחדת".  
אילו כלים טיפוליים מציעה כיום רפואת העור לילדים?

"רפואת העור עברה מזמן את השלב של רפואה טופיקלית, דהיינו טיפול 
מקומי במשחות, ועדיין יש לאמצעי הזה תפקיד משלים לטיפול הסיסטמי. אנו 
משלבים כיום הרבה כלים ותרופות בהתאם לסוג הבעיה: מתן סטרואידים, 
טיפול  ביולוגיות חדשות,  אנטי-היסטמיניות, תרופות  אנטיביוטיקה, תרופות 
בלייזרים, פוטותרפיה )טיפול קרינתי( ועוד. בלייזר, למשל, ניתן כיום לטפל 

בנגעים שבעבר לא היה להם פתרון, כמו הפרעות מבנה מולדות )מלפורמציות( 
של כלי דם קטנטנים של העור שהתרחבותם יוצרת פגם אסתטי. בכל טיפול 
ובכל מקרה, תמיד נראה את הילד כמכלול ולא רק בהיבט העורי הצר. שיער, 
לדוגמה, הוא האיבר היחיד בגוף שאין לו חשיבות תפקודית, אלא אסתטית 
או חברתית. איני מוכן להיות אגרסיבי בטיפול כדי להצמיח שיער, אם עלולות 

להיות לכך תופעות לוואי".
האם יש בעור ילדים גם אספקט של הצלת חיים?

"בהחלט. לא מדובר רק באיכות חיים. למשל במקרי מלנומה, הגידול הממאיר 
מילימטר,  חצי  של  בעומק  מתגלה  המלנומה  אם  העור.  ברפואת  המסוכן 
הפרוגנוזה היא ריפוי כמעט מלא. ככל שהנגע עמוק במועד האבחון, כך קטן 
הסיכוי להחלמה. זו דוגמה ליכולתנו לשנות מהלך של מחלה: בעקבות אבחון 
מוקדם, ניתוח קטן בהרדמה מקומית יביא לריפוי מלא של מחלה שעלולה 
מלנומה,  של  במקרה  רבה  חשיבות  המונע  לטיפול  החולה.  למות  להביא 
ועליו להתחיל מרגע הלידה: פחות חשיפה לשמש תביא לפחות נקודות חן, 
העלולות להתפתח לגידולי עור. לא במקרה, שתי המדינות עם אחוז המלנומה 
הגבוה ביותר הן אוסטרליה וישראל, מדינות מהגרים של אוכלוסייה בהירת עור 

שנטעו אותה בארץ שמשית". 
מה מיוחד בעיניך ברפואת העור?

יאובחנו  - רק מקרים מועטים  'כמו של פעם'  זו רפואה  "במידה מסוימת 
באמצעים טכנולוגיים מורכבים ועל סמך בדיקות מתוחכמות. אני קורא לה 
'רפואה של שוליות', שמחייבת לעבוד במחיצת מומחה משך שנים וללמוד 
ממנו: 'זהו פסוריאזיס', 'כך נראית קשקשת'. זו הרפואה הכי חזותית שיש. 
'ספוט  ראשונה,  בראייה  נעשית  האבחנה  לרוב 
דיאגנוזיס'. חשוב מאוד להיות קלינאי מצוין, לדעת 
להביט ולזהות ממצא, ולהגדיר נכון את שראית 
באמצעות מילון המונחים הדרמטולוגי. עין טובה, 

יכולת הגדרה וניסיון הם בסיס לרפואת העור".
ומה מייחד את רפואת עור ילדים? 

"המקצוע הזה נוצר מתוך רפואת העור, בדומה 
להיווצרות רפואת הילדים בזמנו מתוך הרפואה הפנימית. זהו מקצוע שונה 
מרפואת עור מבוגרים, למרות שיש עדיין רופאי עור שסבורים אחרת. גם אם 
מטפלים באותן שיטות הרי שהמהלך, הטיפול ובוודאי המינון שונים אצל ילדים, 
ואי אפשר להקיש מאבחנה של מבוגר לגבי ילד. יש גם מחלות אופייניות שאינן 
קיימות במבוגרים. המנגיומה, לדוגמה, היא תופעה עורית המתפתחת בשנה 
הראשונה לחיי הילד ונסוגה עד גיל עשר. רופאי עור של מבוגרים רואים מעט 

מאוד מהנגע הזה".
האם זהו מקצוע חדש, ועד כמה הוא נפוץ?

"התחום של עור ילדים נוצר רק בשנות ה-60 וה-70 של המאה העשרים. 

עור לגויים
העור  יחידת  מנהל  אמתי,  בן  דני  ד"ר 
רפואת  מקצוע  על  אור  שופך  בשניידר, 
עור ילדים ועל הפעילות הרפואית הנעשית 

ביחידה, המובילה מסוגה בישראל. ראיון

בכל טיפול ובכל מקרה, תמיד 
נראה את הילד כמכלול ולא רק 

בהיבט הצר של רפואת העור
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הראשונים לעסוק בו היו רופאי ילדים שהחלו להתמחות בעור. 
ד"ר מצקר, מקים היחידה שלנו, היה מראשוני רופאי עור ילדים 
בעולם. חוץ ממנו יש בארץ עוד שישה רופאי עור ילדים, ששניים 
מהם כאן בשניידר. זה תואם את היחס של מספר רופאי עור 
ילדים לאוכלוסייה גם בארה"ב, שם יש 250 רופאי עור ילדים 

בלבד. כן, זה מקצוע נדיר למדי".
...ואיך אתה התגלגלת אליו?

"לקראת סוף ההתמחות שלי ברפואת ילדים חשבתי היכן אוכל 
למצוא 'גבעה' קטנה משלי שבה אוכל להתבלט, 'לתקוע דגל'. 
בכל תחום כבר היו בארץ מספיק רופאים; ורק בתחום אחד 
היה אריה מצקר עם הרבה שיער לבן - ולבד. החלטתי להצטרף 
אליו. לתומי חשבתי שכרופא ילדים מומחה המבקש להתמחות 
בעור, כל הדלתות ייפתחו בפניי, אבל המערכת טרם זיהתה אז 
את החשיבות שברופא ילדים שהוא רופא עור. שנתיים חיפשתי 
מקום להתמחות, וכל דחייה רק המריצה אותי. לבסוף החלטתי 
לפנות למרכז שירותי בריאות כללית ולנסות לשכנע שחשוב 
להכשיר רופא עור ילדים. הצלחתי. קיבלתי גיבוי של בילינסון 
וחטיבת הילדים והתחלתי התמחות בבילינסון, כאחד הראשונים 

בארץ בתחום זה. באמצע ההתמחות הגעתי לשניידר".
ברב-מערכתיות  ילדים  עור  תחום  משתלב  כיצד 

המאפיינת את מרכז שניידר?
"יש כמה דוגמאות, ואחת הטובות שבהן היא מרפאת נגעים 
זהו  בשניידר.  כאן  מפעילים  שאנו  דם(,  כלי  )של  וסקולריים 
נושא אופייני לרפואה רב-מקצועית. בצד רופא העור מעורבים 
בו פלסטיקאי, רופא אא"ג, איש הלייזר ואנשי ההדמיה. פעם 
בחודש אנו רואים יחד חולים מורכבים יחסית, ומשלבים חשיבה 

והחלטות טיפוליות".
איך בא לביטוי הפן המחקרי בעבודתכם?

"למרות מגבלות זמן ועומס חולים אנו מצליחים לקיים כמה 
מחקרים משמעותיים, למשל במיקוזיס פונגואידס - לימפומה 
ממארת ונדירה של העור. בעבר היא נחשבה מחלת מבוגרים 
ורק לאחרונה החלו פרסומים על לימפומות כאלו בגיל צעיר. 
בשנים האחרונות יש לנו כאן בשניידר 22 ילדים עם לימפומות 
כאלו - סדרה בהיקף גדול גם בהשוואה לעולם. את 11 המקרים 
שאנו  היו  הראשוניות  התגובות  בכנסים.  פרסמנו  הראשונים 
חודק,  פרופ'  עם  משותפת  בעבודה  באבחון.  טועים  בוודאי 
סגנית מנהל מחלקת עור בבילינסון, גילינו שחלק מהמאובחנים 
המבוגרים מכירים את המחלה מגיל עשר. זו מחלה שהמהלך 
שלה איטי וזוחל ויש בה חשיבות קריטית לאבחון מוקדם, שיכול 

להציל חיים".

האנשים שמאחורי יחידת עור ילדים
היחידה לרפואת עור הוקמה בבילינסון בשנות ה-70 על ידי ד"ר אריה מצקר, חלוץ רפואת עור ילדים בישראל, שפתח את היחידה מחדש במרכז שניידר 
עם הקמתו. ב-1994 החליף אותו בתפקיד ד"ר דני בן אמתי, שבמשך שלוש שנים )2007-2004( אף כיהן במקביל כסגן מנהל בית החולים. היחידה 
מונה כיום שני רופאים בכירים - ד"ר בן אמתי וד"ר אלכס זבולונוב, רופא ילדים שהתמחה ברפואת עור במרכז הרפואי סורוקה וניהל במשך שש שנים 
את מחלקת הילדים בבית החולים יוספטל באילת. אחת לשבועיים מצטרף אליהם כרופא עמית ד"ר רזיאל לוריא, המפעיל מרפאת שיער במסגרת 
היחידה. האחות האחראית של יחידת העור )ושל האימונולגיה( היא עדה שיכאודה, שהגיעה ליחידה אחרי 15 שנות עבודה בפגייה ובטיפול נמרץ ילדים. 
"אחות עם מטען ידע וניסיון כזה, שהתמחתה בהחייאות ובטיפולי חירום, היא נכס עצום למערך האמבולטורי וליחידה", אומר ד"ר בן אמתי, "היא ממיינת 
חולים, עושה בדיקות, מבצעת בעצמה טיפולים רבים, מרכזת את הטיפול ואת עבודת הצוות הרב-מקצועי ומהווה גורם משמעותי בעבודת המרפאה". 
עבור עדה, מדובר בשינוי מהותי. "אחרי שנים בטיפול נמרץ בשניידר - פרק חיים מרתק שהבנתי שהגיע זמן לסיימו - היה מרתק עבורי לגלות שעור 
זה לא רק פצעי בגרות; שיש מחלות מורכבות הפוגעות מאוד באיכות החיים של הילד והמשפחה", היא אומרת, "הניסיון שצברתי נותן לי כלים לעבודה 
כאן, הן מבחינת ידע רפואי ותפקוד בלחץ והן בהיבט של יחסי אנוש ועבודת צוות. התמודדות עם קהל לא תמיד קלה, אבל מאוד מאתגרת ומספקת".

זו הרפואה הכי חזותית שיש. 
לרוב האבחנה נעשית בראייה 

ראשונה, 'ספוט דיאגנוזיס'

מימין לשמאל: עדה שיכאודה, ד"ר זבולונוב, ד"ר בן אמתי ואינה ספקטור
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המשאב האנושי

גאים בפרופסורים החדשים
פרופ' איתמר  ילדים:  ברכות חמות לפרופסורים החדשים של מרכז שניידר לרפואת 
שליט, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, ופרופ' יחזקאל ויסמן, מנהל היחידה לרפואה 

דחופה. כה לחי!

הפנינג הקיץ לילדי העובדים נערך גם השנה במיטב המסורת. כבמטה קסם 
ולמשך כמה שעות, הפכו שוב מדשאות בית החולים ללונה פארק ענק וחווייתי

כשאומרים "מרכז שניידר" ו"ילדים", ברור לכול כי מדובר במטופלים הצעירים שלנו - אבל במחלקה למשאבי אנוש 
בשיתוף עם ועד העובדים לא שוכחים לרגע, שחוץ מהילדים של כולנו יש לרובנו ילדים פרטיים - וגם החיוך שלהם 
חשוב! גם השנה התקיים הפנינג ענק לילדי העובדים, שהפך את מדשאות בית החולים ללונה פארק ליום אחד. 
החל בשעות אחר הצהריים גדשו את המתחם כ-500 ילדים, שנהנו מכל טוב: במת בידור, פינות מתנפחים, פינת 
יצירה והפעלה, עמדת 
ג'ימבורי  פלייסטיישן, 
דוכני  קטנים,  לילדים 
סמלי,  במחיר  אוכל 
ועוד שפע של הפתעות 
וביניהן מופע של איציק 
הליצן, קרקס ותחרויות 
רבים  פרסים.  נושאות 
האירוע,  לקיום  תרמו 
החוף  תחנת  וביניהם 
חברת  המנהרה, 
אביגיא - לי, עזר מציון, 
נביעות, גלידות פלדמן, 
בלון,  קרייזי  מודן, 
אורכידיאה, מאפיית חן 

ההפנינג  "אירוע  וייסמן:  לאה  האנוש,  משאבי  מנהלת  סיכמה  ולחמים. 
לילדי העובדים הוא בבחינת מסורת בשניידר. בית החולים מוקיר ומעריך 
את עובדיו, ופעילות זו הינה חלק ממטרות מרכז שניידר - לפעול לרווחת 

העובדים ובני משפחותיהם". להתראות בשנה הבאה!

גם לילדי העובדים שלנו מגיע!

מנהלים של ממש!

כנס "מנהלים של ממש", לסיכום פעילות שנת 
מחלקתי  )מדרוג  ממ"ש  תוכנית  של   2007
שניידר(, נערך ב-2 במאי בכפר המכביה. הכנס 
נפתח בהצגת ה"אני מאמין" של פרופ' יוסף פרס, 
מנהל בית החולים. לאחר מכן הוצגו התוכניות 
לשנת  הממ"ש  זוכי  על  והוכרז   2008 לשנת 
2007: מחלקת אשפוז א' ומכון אנדוקרינולוגיה 
וסוכרת. לזוכים הוענק פרס כספי לרווחת כל 
את  הציגו  היחידות  ומנהלי  המחלקה,  צוות 
הסיבות אשר זיכו אותם במקום הראשון המכובד. 
הכנס היה מוצלח והותיר ציפיות לקראת מפגש 

המנהלים הבא.

ברכות ליוליאנה וליעל
מונתה  הקרובה(  )בתמונה  ברנפלד  יעל 
למנהלת בית המרקחת בשניידר החל בחודש 
מאי 2008. יעל החלה את עבודתה בכללית 
בבאר  סורוקה  הרפואי  במרכז   2000 בשנת 
שבע. היא בעלת תואר ראשון בכימיה, תואר 
בפרמקולוגיה  שני  ותואר  ברוקחות  ראשון 

קלינית מאוניברסיטת בן גוריון בנגב.
החולים  בבית  בעיסוק  לריפוי  השירות  למנהלת  מונתה  השמאלית(  )בתמונה  אשל  יוליאנה 
במקומה של בתיה הימלפרב שפרשה לגימלאות. יוליאנה, העובדת בכללית מאז 1987, בעלת 
שניידר. במרכז  בעיסוק  הריפוי  של  הוותיק  הצוות  על  ונמנית  בעיסוק  בריפוי  ראשון  תואר 

כולנו מברכים את שתיהן באיחולי הצלחה!
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מח עצם הוא בית, ולנושא המרכזי שלנו היום: אפרת אנזל 

החרושת של הדם הוא נמצא בתוך העצמות שם הוא מייצר את

,הכדוריות  הלבנות שנלחמות במזהמים, מרכיבי הדם השונים

וכמובן, הכדוריות האדומות שמעבירות חמצן לרקמות הגוף השונות

כל מה. בקיצור בית חרושת, הטסיות שאחראיות על קרישת הדם

שרציתם לדעת על מח העצם וכמובן גם על תרומת מח העצם

.ר יצחק יניב"שוב בוקר טוב לד. בדקות הקרובות

מנהל המערך ההמטולוגי האונקולוגי במרכז: ר יצחק יניב "ד

מה, המערך ההמטולוגי האונקולוגי. שניידר לרפואת ילדים בישראל

.זה המטולוגיה אונקולוגיה שאנשים ידעו עם מי אנחנו מדברים

זה בעצם מחלקה או מכון שמטפל בבעיות דם: ר יצחק יניב "ד

הסיבה שזה הולך ביחד מכיוון שבסך הכל מחלות, וסרטן בילדים

הדם מחלות הסרטן בילדים הם יחסית  מחלות נדירות וההתמחות
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פעימת הלב

� � קצרצרים  �קצרצרים  � קצרצרים  קצרצרים 

� � � דינה בחדר הניתוח  בערב מיוחד שיזם צוות חדר ניתוח, 
הוזמנו בוגרי שנה ג' וד' בביה"ס לסיעוד "דינה" לביקור בחדר הניתוח בשניידר. 
מנהלת הסיעוד, רות הלוי, בירכה את הסטודנטים והציגה בפניהם את מרכז 
שניידר ואת חדר הניתוח. אורלי רפאל, אחות אחראית חדר ניתוח, הדגישה 
 את חשיבות הסיעוד בחדר ניתוח ואת פעולותיה המגוונות של האחות בו.
מצגת שהוכנה על ידי לאה אגמון, אחות המחלקה ומרכזת קורס חדר 
ניתוח, סייעה להמחיש את המערך הכירורגי בשניידר ואת מגוון הניתוחים 
מתקדמות.  עבודה  ושיטות  חדשניות  טכנולוגיות  כולל  המתבצעים בו, 

הערב הוגדר כהצלחה והוחלט להנהיגו מדי שנה.

מול התפאורה הקסומה של יפו העתיקה נערך בבוקר יום שישי אירוע הוקרה 
לסיעוד. האירוע נערך על ידי הנהלת הסיעוד בראשות רות הלוי ובשיתוף 
הנהלת בית החולים, כהוקרה לעבודתם של האחיות והאחים, הסניטרים 
וכוחות העזר בשניידר. לאחר הגשת התקרובת בירכה רות הלוי את הנוכחים, 
ולאחריה מנהל בית החולים, פרופ' פרס, המנהלת האדמיניסטרטיבית, תמי 
בן רון, ויו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל, אילנה כהן. תעודות הוקרה 
הוענקו לשתי אחיות שפרשו לגמלאות והשאירו חותם מקצועי ואישי: רגינה 
ואילנה בוכוול, שהנהיגה שנים  אופן, מייסדת הסיעוד במרפאת הסוכרת, 
רבות את הסיעוד במערך ההמטואונקולוגי. החלק האמנותי נפתח בהופעה 
קומית-אקטואלית של השחקנית אלינור סלע, והמשיך במופע של להקת 
תודות  הצליח  נלהבות,  תשואות  שקצר  האירוע,  ברוזה.  ודיוויד  "מיומנה" 
למאמציהן ופועלן של אילנה בוכוול, מירי קלר, נעמי זנהנדלר, ציפי שוואלב 
ושרה גרושקה. תודה לכולן, וגם לנותנות החסות טבע ביתי, טבע מדיקל 

ו-Abbott יצרנית סימילאק. להתראות ביום ההוקרה הבא! 

הילדים המטופלים מציגים בפנינו מגוון נרחב של בעיות רפואיות וסיעודיות 
- אולם דבר אחד מאחד את כלל הטיפול בהם: המחויבות שלנו לשמור על 
בטיחותם. תוכניות למניעת נפילות מטופלים מעסיקות בתי חולים ברחבי 
העולם, אולם מרביתן מתמקדות במטופלים מבוגרים וקשישים. עם זאת, 
ילדים בעיקר מתחת לגיל עשר נמצאים בסיכון גבוה לפגיעות ופציעות 
כתוצאה מנפילות, בשל התפתחותם המוטורית יחד עם סקרנות וחוסר 
בבית  המאושפז  הילד  אצל  מוגברות  רק  אלו  סכנות  לסכנות.  מודעות 
החולים - הנמצא בסביבה זרה לו, מצוי באי-שקט, עייף ובמרבית המקרים 
דפנות  נגרמות מהשארת  ילדים  במחלקות  הנפילות  מרבית  תשוש.  אף 
המיטות פתוחות או סגורות באופן חלקי. רובן מתרחשות בנוכחות ההורים, 
בנים נופלים פי שניים יותר מבנות ושיעור גבוה יותר של נפילות ניכר בקרב 

ילדים המאושפזים על רקע נוירולוגי או נשימתי. 
על רקע זה פותח בבית חולים לילדים במיאמי כלי המשמש לזיהוי הילדים 
הנמצאים בסיכון לנפילה, ובהתאם נבנתה תוכנית התערבות. הכלי, הנקרא 
"המפטי-דמפטי", מבוסס על אנמנזה קצרה, המתבצעת עם קבלת הילד 

מין,  גיל,  כגון  פרטים  וכוללת  למחלקה 
סביבתיים,  גורמים  רפואיות,  אבחנות 

היסטוריה של נפילות ועוד. 
גבוה  סיכון  כבעל  מזוהה  ילד  כאשר 
זהירות  באמצעי  נוקט  הצוות  לנפילה, 
בהתאמת  המתאימה,  המיטה  בבחירת 
מועדי מתן תרופות ועוד. ההורים מקבלים 
הדרכה למניעת נפילות, בעוד שעל חולצת 

הפיג'מה של הילד מודבקת מדבקת "המפטי-דמפטי" ולמיטתו מוצמד שלט 
תואם. לאחר שהכלי הוכיח את יעילותו בארה"ב, החליטה הנהלת מרכז 
שניידר "לגייר" אותו ולהכניסו לשימוש במחלקות הילדים במטרה להגביר 
את עירנות הצוותים וההורים לסכנות הנפילה. בשלב הראשון הוחל בפיילוט 
בהשתתפות מחלקות ילדים א' וב' והמחלקה הכירורגית. בהתאם לתוצאות 
יוכנסו שינויים בכלי כדי להתאימו לצרכים הייחודיים שלנו, במטרה שבהמשך 

הוא יוכנס לשימוש בכל מחלקות האשפוז ובמערך האמבולטורי. 

� � � התנסות "על רטוב"   יום אוריינטציה ייחודי נערך 
לאחרונה לאחיות הצעירות בשניידר. שיתוף פעולה בין צוות ההידרותרפיה 
לבין  קשות,  נכויות  בעלי  בילדים  המטפל  ברעננה,  שפירא  איזי  בבית 
האחות ההידרותרפיסטית יפעת אולצ'ק משניידר וצוות הנהלת הסיעוד, 
הניב תוכנית שהפגישה את צוותי הסיעוד עם נושא הטיפול במים - כולל 
חוויה מיוחדת של טיפול "ווטצו" אישי לאחיות ולאחים בבריכת המקום. 

התגובות מהמשתתפים היו מצוינות.

Humpty Dumpty - לא נפלתי
כי  מאושפזים.  ילדים  בקרב  נפילות  למניעת  החדש  הפרויקט  את  מציגה  כהן  דלית 

בבטיחות המטופל אסור לנו ליפול!

אומרים תודה לסיעוד
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מתחת לחלוק

לטיול יצאנו...
גיבוש מרשים לרשומות הרפואיות 
מחלקת הרשומות הרפואיות העפילה ירושלימה לטיול גיבוש מחלקתי. 
האווירה הייתה מצוינת ובשער יפו התגלתה לנו העיר ירושלים במלוא 
הדרה. שמנו פעמינו ל"מעלית הזמן" ולמדנו קצת היסטוריה. משם צעדנו 
למגדל דוד וקיבלנו הדרכה וסיור של כשעתיים. ירושלים הקדושה לשלוש 
צריחי  רובע, עם מגדלי הכנסיות,  רובע  לפנינו כמניפה,  נפרשה  דתות 
ביקרנו  ולסיום  היפה  ממילא  בשכונת  סיירנו  הכנסת.  ובתי  המסגדים 
בכותל, שם התייחד כל אחד מאיתנו עם הרהורי ליבו ובקשותיו. הטיול 

היה מהנה ותרם מאוד לגיבוש המחלקה.
מורן עטיה

ועד עובדי שניידר יצא לטיול 
גיבוש בנחל יהודיה שבגולן. 
הטיול היה מפרך אך מהנה 
ביותר, כולל טיפוס אתגרי, 
במצוקים  בסולמות  ירידה 
גדולה  והנאה  תלולים 
בבריכות.  מרענן  משכשוך 

חזרנו עייפים אך מרוצים!

נעמי אלכאוי

חגיגה אלף-אלף!

ועד העובדים
     בנחל יהודיה

הנציגות שלנו
בנבחרת הבאולינג

הוזמנו  הכללית  ספורטאי 
במשחקי  להשתתף 

אליפות  של  השלום 
הבלקן לשנת 2008, 
ורנה  בעיר  שנערכו 
בענף  שבבולגריה. 

את  יצגו  הבאולינג 
העובדות  שניידר  מרכז 

שושי סוחוניצקי וג'קלין אזרזר, ששבו עם 
בתחרות  שלישי  מקום  מבוטל:  לא  הישג 

לנבחרת הבאולינג של הכללית.

ילדי  עם  יחד  בהתרגשות  חגגנו  בשניידר,  הנהוגה  המסורת  כמיטב 
העובדים והוריהם את עליית בוגרי הגן לכיתה א'. לכבודם של הקטנים-
גדולים קיימנו יום כיף שמח וגדוש הפתעות, שאורגן על ידי מחלקת 

משאבי אנוש וועד העובדים.
הילדים יצאו מבית החולים בהסעה מאורגנת יחד עם ההורים אל שדה 
נהנו ממפגש מפתיע עם  בברכות,  דב. בשדה התעופה הם התקבלו 
"יובל המבולבל", נפרדו מההורים והמריאו לטיסה קצרה בשמי הארץ. 
בהמשך יצאו לשיט עם ההורים בירקון, קיבלו טיפים מפיזיותרפיסטיות 
בית החולים בנושאי יציבה נכונה ונשיאת ילקוט בית הספר, ואחרי שנהנו 
מכיבוד טעים ומחלוקת מתנות והפתעות חזרו הביתה, עייפים מאוד אבל 

מרוצים מאוד מאוד!
למי שאינו יודע, בשניידר לא חושבים רק על ילדי כיתה א' "הפרטיים" 
שלנו: מזה מספר שנים שבבית החולים נערכות סדנאות הכנה והעשרה 

המון  ועוד  המבולבל  יובל  עם  ובאוויר,  בים  ביבשה, 
הפתעות - כך חגגו ילדי העובדים את החופש הגדול 
האחרון לפני כיתה א'. ושתהיה שנת לימודים נהדרת

לקראת כיתה א', המיועדות לילדי גן חובה ומתקיימות לאורך השנה כולה. 
הסדנאות מועברות תוך משחק ופעילות יוצרת על ידי מרפאה בעיסוק 
עם התמחות בהפעלת ילדים, ומטרתן חיזוק והרחבה של המיומנויות 
השונות הדרושות לילדים עם כניסתם לבית הספר: מוטוריות, קוגנטיביות, 

חברתיות ורגשיות.
ופורייה לכל התלמידים  לימודים מוצלחת  ושנת  א',  אז... שלום כיתה 

החדשים!



�0

עם כל הלב
�

ם 
צרי

צר
ק

 �
ם 

צרי
צר

ק
�

קצרצרים 
 �

קצרצרים 

חלומי  בספארי "ערב  חלומי  ערב   �  �  �
בעלי  לילדים  הוקדש  בספארי  שהתקיים  החיות"  בגן 
שניידר.  מרכז  ילדי  גם  ביניהם  מיוחדים,  צרכים 
כיום  עולמי, הפועל  Dreaming at the Zoo הינו פרויקט 
ב-32 מדינות. בכל שנה פותחים גני החיות את שעריהם 
לערב מרגש אחד, עבור מי שמתקשה ליהנות מביקור רגיל. 
זו השנה השלישית שפרויקט זה מתקיים בישראל והפעם 
נתרמו לעשייה המשטרה, מכבי אש, ניו-קופל Sixt, שחקני 
הוסעו  ובני משפחותיהם  הילדים  ועוד.  מכבי תל אביב 
ברכבי שטח על ידי עובדי כ.א.ל מבית החולים לספארי 
וחוו ערב בלתי נשכח. התוכנית כללה קבלת פנים חמה, 
מוסיקה, הופעות ליצנים, סיורים מודרכים, דוכני אוכל, 
מפגש עם שחקני מכבי תל אביב, מתנות, תצפית מגובה 
הג'ירף באמצעות כבאית ומנופים - ומפגש מרגש עם צוות 
בית החולים לחיות הבר של הספארי, ששמח לקבל מילדי 
שניידר כמחוות תודה סלסלת ציוד רפואי, מבית החולים 

לילדים לבית החולים לחיות. 

קונצרט גאלה חגיגי בהשתתפות התזמורת 
 ,Spirit of Europe מאוסטריה  הקאמרית 
בניצוחו של רונן ניסן, נערך בהיכל אמנויות 
הבמה בהרצליה במסגרת חגיגות 60 שנה 
קודש  הכנסותיו  כאשר  ישראל,  למדינת 
ליחידה לאשפוז יום שיקומי במרכז שניידר. 

 2004 בשנת  נוסדה   Spirit of Europe תזמורת 
לציון הרחבת האיחוד האירופי. התזמורת תורמת 
לשילובה של אירופה בענף התרבות, וייחודה ברוח 
הסקרנית והפתוחה שהיא מציגה ובאמונה ששילוב 

נאמני שניידר: 
קונצרט גאלה למען אשפוז יום שיקומי 

התזמורת  של  חגיגי  קונצרט 
Spirit of Europe הקאמרית 

מאוסטריה, נערך למען שניידר 
במסגרת חגיגות �0 לישראל 

� � � דירה להשכיר בחיל האוויר  גם השנה ביום חיל האוויר, ראינו 
כיצד חיילי יחידת שט"ל מפשילים שרוולים, עולים על מדי ב' ונותנים דרור ליצירתיות. 
"דירה  גולדברג,  יצירתה של לאה  השנה הוחלט לשפר את סביבת המיון: בהשראת 
להשכיר", עוטר הקיר שמול המיון בציורים שהותאמו לרב-תרבותיות ולתפיסת "גשר 
לשלום" המסמלת את מרכז שניידר. "במושבה ירוקה בין קניון לשדות / עומד בניין בן 
שבע קומות / ומי גר בבניין? / ילדים, הורים ומטפלים / מכל הדתות ומכל הצבעים"... 

רוצים לדעת את ההמשך? אתם מוזמנים להגיע ליציאה מהמיון ולראות בעצמכם.

רוכבים נאמנים
ממדינות  רוכבים  בהשתתפות  אופניים  מסע 
שונות ייערך לקראת ראש השנה בהפקת נאמני 
מרכז שניידר. הרעיון לקיים מסע האופניים למען 
ילדי שניידר הוא פרי יוזמתם של קבוצת רוכבי 
אופניים מליברפול, אשר רצו לתרום לילדי ישראל 
במסגרת חגיגות ה-60 למדינה. במסע שיתקיים 
קבוצת  ישתתפו  בספטמבר   24-22 בתאריכים 
רופאים  ביניהם  ומהארץ,  מליברפול  רוכבים 
וכן רוכבת מג'נבה,  ואנשי צוות מבית החולים, 

מושתלת כבד מזה עשר שנים. 

ארגון  ובשם  בשמה  לרופאות צעירות   מלגות קריספין   � � �
לרופאות  אישיות  מלגות  שתי  קריספין  הני  העניקה  הבינלאומי,  הסורופטימיסט 
צעירות בשניידר לזכר בעלה ד"ר מאיר קריספין, שהיה מנהל המחלקה הכירורגית 
ואת  מורשתו  את  מבטאות  לזכרו  שהוענקו  המלגות  שבחולון.  וולפסון  בביה"ח 
ענבל  לד"ר  ניתנו  הן  לליבו:  קרובים  שהיו  תחומים  בשני  ולאדם  לרפואה  גישתו 
פסיכולוגית.  לרפואה  מהמחלקה  אורי  אילה  ולד"ר  הכירורגית  מהמחלקה  סמוק 
בטקס נכחו, בצד בני משפחה וחברים קרובים, גם רופאים, פסיכולוגים ומנהלים 

משתי המחלקות.

התרבויות השונות תורם להעשרת התושבים בכל 
מקום. הקונצרט המיוחד הינו פרי יוזמתם של ארד 
בנקו, מנהל פורום התרבות האוסטרי בשגרירות 
לשעבר  כסיף,  יהודה  של  אביב,  בתל  אוסטריה 

מנכ"ל הבורסה לאבני חן ויהלומים, ושל עמותת 
נאמני מרכז שניידר. הקונצרט נערך במעמד שגריר 
אוסטריה בישראל, מייקל רנדי, ראש עיריית הרצליה, 

יעל גרמן, ומנהל מרכז שניידר, פרופ' פרס. 

מוטי  ריקרדו  האיטלקי  המנצח 
הפילהרמונית,  בקונצרט  הופתע 
מג'וליס  אבאס  רולה  הנערה  כאשר 
והילד שי ורקנה מפרדס חנה, שניהם 
מושתלי כבד שעברו את ההשתלות 
במרכז שניידר, עלו לבמה והגישו לו 
פרחים ותעודת הוקרה. מאסטרו מוטי 
והכנר ואדים רפין תרמו את שכרם 

מהקונצרט למען מרכז שניידר.

בראבו, מאסטרו!



�1

עמותת ילדים שלנו: לא נחים לרגע!

� � קצרצרים  �קצרצרים  � קצרצרים  �קצרצרים  � קצרצרים  קצרצרים 

רותמים את הקהילה העסקית
עם  והפעם  נוסף  למפגש  המייעצת  הוועדה  חברי  את  הזמין  פישמן  דני 
מרכז  את  מקרוב  להכיר  במטרה  החולים,  בית  מנהל  פרס,  יוסף  פרופ' 
שניידר וצרכיו ולגבש דרכי פעולה לסיוע בקידום פרויקטים לשיפור רווחת 
הילדים. לאחר סקירתו של פרופ' פרס יצאו החברים לסיור במחלקות בית 

החולים, ובסופו של המפגש הביעו רצון לסייע לעמותה בפעילותה.

תרומה בטעם טוב
בפעם השישית )כן ירבו!( ערכה העמותה ארוחת גורמה מפוארת והפעם 
בביתם של ידידי העמותה, אלינוער ואהוד רבין ביפו. מירי עזורי, יו"ר האירוע, 
הזמינה כ-50 תורמים שנהנו מארוחה ים-תיכונית מיוחדת במינה, שהוכנה 
והוצגה בהתנדבות על ידי טובי השפים: אייל לביא, שף מסעדת "רוקח 73", 
חוסאם עבאס, שף מסעדת "אל-באבור", וניר צוק, שף מסעדת "קורדיליה". 
חיים גן מ"איש הענבים", מדריך ומבקר יין, הוסיף לארוחה טעימות של יינות 
מיוחדים. באירוע נכחו לין שניידר, פרופ' פרס ופרופ' פיליפ, שסיפר על מטרת 
האירוע - גיוס תרומות לרכישת ערכות בדיקה חיוניות לילדים חולי סוכרת. 
גם הפעם זכה האירוע לשבחים בשל התפריט המיוחד והאווירה האינטימית 
מזמנם  שתרמו  הנפלאים,  האנשים  בזכות  התאפשר  זאת  כל  והנעימה. 

ומכספם לאירוע. תודה רבה - ונתראה בארוחה הבאה!

עושים כבוד למתנדבים שלנו

שושנה קוזוקרו, מרפאת ריאות: מדי שנה, הכללית מעניקה תעודות הוקרה 
למתנדבים מצטיינים. בטקס האחרון שנערך בחודש מאי הוקירה הכללית את 
שושנה קוזוקרו, המתנדבת בשניידר מאז 1995. המעמד היה מרגש מאוד 
עבור שושנה, שקיבלה תעודה ממנכ"ל הכללית אלי דפס )בתמונה( וזכתה 

לברכות ושבחים ממנהל בית החולים ומעובדי המרפאה. 
אהובה טלמור, מחלקה אונקולוגית: ביום העצמאות ה-60 לישראל הוענק הפרס 
היוקרתי "יקירת תל אביב" לאהובה טלמור - מתנדבת, תורמת וידידה יקרה של 

מרכז שניידר, בגין עשייתה המבורכת ותרומתה רבת השנים לקהילה.  
שולמית  קיבלה  יוני  בחודש  המתנדבים:  משרד  פיוטרקובסקי,  שולמית 
פיוטרקובסקי את אות הליונס לאשת השנה, על תרומתה ופעילותה הברוכה 

במשרד המתנדבים של עמותת "ילדים שלנו" החל משנת 1994.
כה לחי למתנדבות ולמתנדבים של "ילדים שלנו"!

� � � יום התנדבות של פלאפון  עמותת "ילדים 
נציגי חברת פלאפון, שהתנדבו  שלנו" אירחה בבית החולים את 
לבקר ילדים במחלקות השונות ולשמח אותם עם בלונים, פעילויות 

יצירה ומכשירי iPod )בתמונה משמאל(.

� � � באופן זמני: עברנו 'דירה'
זמני  באופן  נמצאים  והמתנדבים  העמותה  משרדי  לבכם:  לתשומת 
במתחם החנייה של המיון. למידע נוסף ניתן לפנות למשרדי העמותה, 

קומה 2, טל' 3802 )ומקו חיצוני 03-9253802(.

� � � היכונו לאירוע ההתרמה ב-19 בספטמבר!
 ,AMOR תצוגת אופנה חורף 2008/9 נשים וגברים של בית האופנה
לפרטים  אביב.  תל  שבנמל  ב"טראסק"  הים  מול  ב-19.9.08  תיערך 

ורכישת כרטיסים, פנו למשרדי העמותה בטל' פנימי 3802.



מזל טוב, ישראל!
במסגרת הפרויקט השנתי של המרכז החינוכי ולקראת שנת ה-60 למדינת ישראל, עבדו 
הילדים המאושפזים במרכז שניידר על נושאים נבחרים הקשורים לישראל ולעצמאותה 
ונתנו פירושים יצירתיים למושגים כמו סמלי המדינה, האדם תבנית נוף מולדתו, ציפורי 
הארץ, עצים בארץ ישראל, עיצוב בולים בעצים, וכמובן - ברכות אישיות למדינה. תוצרי 

הפרויקט הוצגו בלובי בית החולים... וכמה מהם אנו מציגים כאן בפניכם

חדר ילדים




