גדולים מהחיים
חזון
עמותת גדולים מהחיים הוקמה
בשנת  2000ע"י הורים לילדים
חולי סרטן מכל הארץ.

שיפור איכות החיים והטיפול הרפואי לילדים
חולי סרטן ובני משפחותיהם ללא הבדל דת
מין ולאום.

מטרה
ליווי הילד ומשפחתו מרגע אבחון המחלה עד
להחלמה המלאה תוך שמירה על קשר אישי
ומשמעותי עימם ,ליווי מתמשך ומחויב ,ומענה
מדויק לצרכיהם בבתי החולים ומחוצה להם.

פעילות העמותה מחזקות
את הערכים הבאים

שמחה
בריאות

עמותת גדולים מהחיים סייעה עד היום ליותר
מֿ 15,000ילדים ומשפחותיהם בהתמודדות
הנפשית והמעשית עם המלחמה במחלה הקשה.

תקווה

 20שנות פעילות גדולות מהחיים

 18,000ילדים ובני נוער

 1,500ילדים ומשפחות

 7מרכזים רפואיים

 4גני חלומות

זכינו לפגוש ,ללוות ולעזור לכֿ18,000
ילדים ובני נוער ישראלים שחלו בסרטן
ולהיות לצידם במסע הארוך מרגע
האיבחון ועד אחרי ההחלמה.

מידי שנה העמותה תומכת בֿ15,000
ילדים ומשפחות.

אנו פועלים במחלקות האונקולוגיות
לילדים בֿ 7מרכזים רפואיים :מכירים
את כל הילדים ומשפחותיהם,
נמצאים איתם ובשבילם לכל אורך
תקופות האשפוז והטיפולים ,קשובים
לצרכיהם וממשיכים לפעול למענם
בכל דרך ,גם בזמן ההחלמה והשיקום.

הקמנו את גן החלומות השיקומי
הסטרילי הראשון בעולם לילדים חולי
סרטן ,ועד שנת  2025נפעיל
 4גני חלומות שיקומיים לילדים בגיל
הרך בכל הארץ.

צרכי ההורים לילדים החולים
צרכים חברתיים-כלכליים ורגשיים

מחסור ואי וודאות כלכלית
המצב הסוציו-אקונומי של הורים לילד חולה
סרטן מדרדר מרגע גילוי המחלה ,בשל
אובדן פרנסה והוצאות גדולות לטיפול רפואי.

הורים לילדים חולי סרטן מתקשים לתפקד
בתוך סיטואציה קשה ומורכבת .הם סובלים
מחרדות עמוקות ,טראומה ודאגה קיומית
משתקת לגבי חיי ילדם.

קיים צורך ביד מכוונת ,מייעצת ומובילה דרך
הקשיים בקבלת החלטות גורליות ,התמצאות
בבירוקרטיה ,ועם צרכים כלכליים גוברים.

מפת הצרכים
על ציר הזמן
עם האבחנה של הילד כחולה בסרטן ,חיי המשפחה נעצרים
ומשתנים ,והיא מתמודדת עם מגוון רחב של קשיים בריאותיים,
תפקודיים ,כלכליים ונפשיים לאורך הדרך הארוכה להחלמה.

אבחון המחלה

רובד
רגשי

רובד
תפקודי

משאבים

אשפוז וטיפולים

החלמה ומעקב

החזרה הביתה

חרדה וייאוש

בלבול והלם

התפרצות של
רגשות מודחקים

קושי במשפחה

עייפות וייאוש

בדידות

אובדן תשומת לב

"פוסט טראומה"
לילד ולמשפחה

לא יודע את
מי לשמאול מה

לא יודע מה
לעשות קודם

התנהלות מול
המוסדות

התארגנות לוגיסטית

השתלבות מחדש
במערכות

החזרת המשפחה
לשגרה

המשך השתלבות
במערכות

שילוב בדיקות
המעקב בחיים

תרופות

תמיכה כלכלית

סיוע לימודי

פעילויות הפוגה

מידע

בריאות
אנו פועלים לשיפור
איכות הטיפול הרפואי
לילדים החולים

תומכים במאות ילדים מדי
שנה באמצעות קרן הבריאות
למימון תרופות וטיפולים
שמחוץ לסל הבריאות.

מחזקים את ההבבתי החולים
בישראל ע"י שיפור איכות
הטיפול הרפואי ,רכישת מכשור
רפואי מתקדם ,שיפור תנאי
האשפוז ,מימון תקנים לצוותים
רפואיים וסוציאליים ,הקמת חדרי
פעילות לילדים ועוד.

פועלים לקידום תכניות מחקר
של קואליציות בתי חולים
לשיפור משמעותי באיכות
הטיפול הרפואי בילדים חולי
סרטן בישראל.

בעזרת מימון בדיקות
גנטיות להתאמת טיפול
אישי חדשני לילדים.

מימון והטסה לטיפולים
בעולם שאינם ניתנים
בישראל.

מימון תקני מתאמי מחקר
בינלאומי לחיבור ילדים חולים
בישראל לפרוטוקולים רפואיים
מתקדמים בעולם.

שמחה
ותמיכה

אנו מפעילים מערך תכניות
לתמיכה נפשית וסוציאלית
בילד החולה ובמשפחתו.

העמותה מעניקה רגעי אושר
והפוגה משגרת הטיפולים
הקשה ,וחיזוק 'טעם החיים'
אצל הילדים ,בתקווה להעניק
להם את הכוחות הנחוצים
להתמודדות עם המחלה.

התמיכה והפעילות נמשכת גם
בזמן קורונה ,תחת ההנחיות.

תקווה
המטרה שינוי ארוך טווח
הן אצל הילד ומשפחתו
והן ברמה המדינית

אנו פועלים להגברת המודעות
הציבורית ולשיפור החקיקה
בנוגע לזכותם של הילדים
לקבל את מיטב הטיפולים
והתרופות ,ללא קשר ליכולתם
הכלכלית של הוריהם.

דוגמאות למאבקים
מהשנים האחרונות

מספקים סיוע במיצוי
זכויות ומפעילים קו חם
להבטחת זכויותיהם של
ילדים חולי סרטן ובני
משפחותיהם.

מפעילים את רשת
"גני חלומות"
מרכזים חינוכיים-שיקומיים
לפעוטות חולי סרטן .הכרה
כמעון יום שיקומי.

מידע וזכויות וריכוז מידע
אודות המחלה והאתגרים
הכרוכים בה.

נתונים דמוגרפיים
ילדים מטופלים בעמותה לפי עיר ואיזור
ירושלים
216

יהודה ושומרון
86

כרמל

212

44

חיפה
26

פתח
תקווה

עמקים

123

גליל וגולן

תל אביב
55

ראשון
לציון שפלה

32

בקעת
בית שאן

נתניה

3

27

שרון
27

בני
ברק

14

47

גוש
דן
263

באר שבע

209

48

חולון
14

אשדוד
39

נגב
158

סה״כ מטופלים
בשנת 2020

1,432

נתונים דמוגרפיים
ילדים מטופלים לפי בי"ח
118
88
228

215

75
65

65

172

123
78

38
95

13
40

7

מטופלים חדשים
בשנת 2020

12

3

346

303

247

188

143

133

53

19

3

שניידר

תל השומר

רמב״ם

איכילוב-דנה

הדסה
עין-כרם

סורוקה

שערי צדק

העמק

שונות

מטופלים ממשיכים
משנים קודמות
סה״כ מטופלים
בשנת 2020

469

963

1,432

צרכים בזמן מגפת הקורונה
של משפחות לילדים חולי סרטן

70%

60%

50%

40%

30%

קושי כלכלי
כ 70%-מהמשפחות חוו
פגיעה כלכלית וירידה חדה
בהכנסה המשפחתית

התמודדות נפשית
משפחתית  -חרדות
כ 60%-מהמשפחות חוו קושי
רגשי משמעותי בהתמודדות
המשפחתית עם הצורך
בבידוד ממושך

פיטורין וחל"ת
כ 50%-מהמשפחות חוו
פיטורין או יציאה לחל"ת
של לפחות הורה אחד

סיוע כלכלי
למעלה מ 40%-מהמשפחות
נאלצו להיעזר כלכלית בבני
משפחה וחברים

דחיית טיפולים רפואיים
כ 30%-מהמשפחות נאלצו
לוותר על טיפול רפואי בשל
משבר הקורונה

*

נתוני סקר שנערך בקרב משפחות העמותה בחודש ספטמבר  2020במהלך הסגר השני

שנת 2020
התאמת תכניות העמותה למשבר הקורונה
מגיפת הקורונה האיצה תהליכים וחוללה שינוי בסל
השירותים למשפחות העמותה ,לתמיכה בצרכים
החדשים והמשתנים שעלו מהשטח עם דגש חזק
על מעבר למענה בתחום הבריאות ,הרפואה ,הרווחה
והצלת חיים.
השנה ציינה העמותה  20שנות פעילות ,
והוכיחה שאין תחליף לנוכחות חזקה של רכזי התמיכה
של העמותה בשטח ,אשר מחוברים למשפחות ,יחד
עם גמישות ארגונית וראייה רחבה של צורכי המערכת.

תכניות גדולים מהחיים
עד הבית

מעבר לפורמט דיגיטלי ומקוון תוך הקפדה
על שמירה על קשר הדוק עם המשפחות

יוזמות קרן הבריאות במימון בדיקות גנומיות -
הוזלת מחירי בדיקות

הרחבת מערך ההסעות לבתי החולים

הגדלת התמיכה בבדיקות גנומיות להתאמת
טיפולים רפואיים לכל ילד

חלוקת מאות מחשבים ניידים וטאבלטים
ללמידה מרחוק

תמיכה במחקר רפואי והעשרת הידע הרפואי -
בדיקות  ,INFORMמחקר PENOC

הרחבת סיוע כלכלי למשפחות
וחלוקת סלי מזון

פעילות במחלקות  -חוגים ,פעילות הפגתית,
חיזוק הקשר

הגדלת פעילות מתנדבים ,חונכים ומורים עד הבית/המחלקה
הקמת מערך מתנדבים לכל עיר לסיוע למשפחות
הרחבת טיפולים פסיכולוגיים פרטניים וקבוצות תמיכה להורים

מתן מענה לעלייה בביקוש
לתמיכה רגשית

הרחבת הרצאות העשרה  -אקדמיה גדולה מהחיים
התאמת תכנית הנוער "גמאני" לפעילות עירונית
הפעלת גן החלומות ברמת גן לעשרות ילדים

הקמת מוקד מיצוי זכויות מאוייש ע"י עו"סיות
והכשרת מתנדבים לסיוע ממוקד לצרכי הקורונה

תמיכה במחקר  -מימון מתאמי מחקר בינ"ל
במחלקות

תמיכה
כלכלית ורפואית
משפחות

בדיקות  DNAשמחוץ לסל להתאמת טיפול אישי

133

טיפול רפואי בחו״ל

33

מכשור רפואי

5

תרופות

16

סיוע כלכלי

518

תווי שי וסיוע פרטני ייחודי

400

טאבלטים ולפטופים

170

סיוע ותמיכה נפשית  -פסיכולוגית

160

נסיעות לטיפולים

125

סכום

₪ 740,024
₪ 175,976
₪ 15,200
₪ 150,232
₪ 970,850
₪ 272,740
₪ 114,122
₪ 164,000
₪ 156,000

סה״כ

₪ 2,759,144

תוכניות העמותה בשנת 2020
״תכנית גמאני״
 120משתתפים
התוכנית מותאמת לזמן
קורונה תמיכה שנתית
לנוער בגילאי 14-18

קו חם למיצוי זכויות
 30נעזרים
מוקד סיוע טלפוני
ומערך מתנדבים לסיוע
בהגשת טפסים

תכנית חונכות
לימודית
 25משתתפים

תכנית החונכים
"אחד לאחד"
 140משתתפים

תכנית
"בוחרים בחיים"
 40משתתפים

רגעים
גדולים מהחיים
 100משתתפים

 430יחידות

סיוע בהשלמת פערים
לימודיים

מותאמת לזמן
קורונה חונכות אישית לילד
החולה/אחיו

מותאמת לזמן קורונה
להעצמה ותמיכה בבני 18+

חגיגת ימי הולדת
והגשמת משאלות
פרטנית לילדים

בביה"ח בתקופת הסגר
והבידוד
)ביתי או בבית החולים(

הענקת טאבלט
/מחשבים

פעילויות הפוגה
פרטניות למשפחות
 472משתתפים

אקדמיה
גדולים מהחיים
 498משתתפים

מזוודות קבלה
לאשפוז
 303יחידות

סיוע ותמיכה
נפשית  -פסיכולוגית
 160משפחות

נופש משפחות להתאווררות
במהלך /אחרי טיפולים
וכניסות לאתרים

העשרה והנגשת הידע
בהרצאות מקוונות

קבוצות תמיכה ונופש
העצמה לאימהות
 320משתתפות

פעילות דיגיטלית
 734משפחות
מופעים והצגות בפורמט
דיגיטלי למשפחות

ערכה למשפחה

סיוע לימודי

גן החלומות

 170משתתפים

 36משתתפים
הפעלת הגן בתקופת
קורונה

קבוצת תמיכה
להורים שכולים
 78משתתפים

2021
מטרות ותוכניות לשנה הקרובה
פתיחת גן החלומות בבאר שבע
”בית שולמית“

המשך שיפור איכות הטיפול הרפואי
לילדים חולי סרטן

מענה גמיש לכל משפחה בהתאם
לצרכיה במשבר הקורונה

שילוב בין ההשלכות המתמשכות של
המגיפה על המשפחות בהקשרים
בריאותיים/רפואיים ,כלכליים ,נפשיים,
לאפשרויות חדשות שיפתחו עם דעיכת
המגיפה ואפשרות לחזור לפעילויות הפגה,
התאווררות וחוויה.

חיבור בין כל בתי החולים בתכניות מחקר
משותפות בדומה למתרחש במרכזים הרפואיים
המובילים בעולם באמצעות מימון תקני מתאמי
מחקר בינלאומי ,לצד המשך מימון בדיקות
גנטיות ,תרופות וטיפולים שמחוץ לסל והטסה או
הנגשה לטיפולים חדשניים.

התמחות ומענה מלא לצורכי ילדים חולי סרטן
בגיל הרך
אושר פעוטון גן החלומות כמעון יום שיקומי
ושילוב הילדים במסגרת חינוכית שיקומית ,הישג
עצום בעל משמעויות מרחיקות לכת להורים.
גן החלומות "בית שולמית" בבאר שבע בשלבי
בנייה אחרונים ,גיוס צוות חינוכי ורישוי הגן למול
גופי הממשל.
צפי פתיחה :מרץ .2021
הקמת תשתית להקמת גן החלומות בירושלים.

מענה למשפחות פוסט-קורונה וחזרה
הדרגתית להפעלת התכניות הקהילתיות

הרחבת סיוע כלכלי ורפואי למשפחות ילדים
חולי סרטן.

הפעלה רציפה של נציגי העמותה במחלקות
האונקולוגיות ושמירה על קשר קבוע עם
המשפחות ,הנגשת מידע ותמיכה פרטנית
בכל משפחה.

