


ילדים המתמודדים עם מחלת הסרטן נמצאים לעתים קרובות במצב של בידוד חברתי. פעילות 
יומיומית רגילה של משחק בחוץ עם ילדים מסוכנת עבורם. עקב הטיפולים, המערכת החיסונית 

שלהם ירודה ומצריכה אמצעי זהירות ומגבלות. בנוסף, גם אחיהם נדרשים להישמר, וחווים בעצמם 
קשיים ושינויים בחיי היומיום. 

במדינת ישראל מאובחנים מידי שנה כ- 400 ילדים עם מקרים חדשים של סרטן. נכון לשנה זו ישנם 
כ- 1500 ילדים המתמודדים עם מחלת הסרטן בישראל. 

עמותת 

דמיינו לעצמכם מקום בו ילדים המתמודדים עם מחלת הסרטן יכולים להיות פשוט ילדים... 

 ,



מערך היסעים הפועל בכל חלקי הארץ, במסגרתו אוספים את הילדים מביתם לקייטנה ובחזרה, בכל 
ימי הפעילות, עם מדריך צמוד לאורך כל הנסיעה. 

עמותת "סאנרייז" הינה העמותה היחידה בארץ אשר מקיימות קייטנות יומיות ופעילויות פנאי במהלך 
חודש אוגוסט וחופשת פסח-אביב, בשני מוקדים ברחבי הארץ (מרכז ודרום), עבור ילדים 

המתמודדים עם מחלת הסרטן בשיתוף אחיהם ואחיותיהם מגילאי 5-17. 

פעילות העמותה פתוחה לילדים יהודים וערבים כאחד. בהתאם, צוות המדריכים בקייטנה 
מורכב ממדריכים המשתייכים למגזר היהודי והמגזר הערבי. 

סטודנטים, 
 , ,





פעילות העמותה הינה בפיקוח, ייעוץ וליווי של המנהל הרפואי, פרופ' חיים קפלינסקי, מומחה להמטולוגיה 
ואונקולוגיה ילדים, מבית החולים תל השומר. 

במהלך פעילויות העמותה, מוקמת מרפאה בשטח הקייטנה, המאוישת על ידי שתי אחיות ומאובזרת בציוד 
רפואי בהתאם לפרוטוקול של רופא העמותה. 

שטח הקייטנה מוצל, לרבות מתחם הבריכה וחדרי פעילות ממוזגים. 
במהלך פעילויות העמותה, מופעל חדר מנוחה לילדים, המאויש על ידי מתנדבים ומציע מיטות מנוחה 

ופעילות רגועה לילדים. 
כל הפעילויות מותאמות לכלל הצרכים המיוחדים של המשתתפים, תוך התחשבות במצבם הבריאותי של כל הפעילויות מותאמות לכלל הצרכים המיוחדים של המשתתפים, תוך התחשבות במצבם הבריאותי של 

הילדים המתמודדים עם המחלה ושילובם של הילדים הבריאים. 

קייטנות "סאנרייז"- פועלות בשני מוקדים בארץ- אבן יהודה ובאר שבע, במהלך חופשות האביב והקיץ. 
במהלך שבועות הקייטנה, נהנים הילדים מחוויות מרגשות ומיוחדות, מכירים חברים חדשים ועוברים פעילויות 

יצירה, בישול, ספורט, מוזיקה ועוד. 

פרוייקט נוער "סאנרייז" -תוכנית הדרכה ייעודית לבני נוער המתמודדים עם סרטן ואחיהם, המכשירה אותם 
להיות מדריכים צעירים ומעניקה להם תעודות ’מדריך צעיר מוסמך‘ של משרד החינוך. בני הנוער אשר 

מסיימים את ההכשרה מוזמנים להיות עוזרי מדריכים בפעילויות העמותה. 

פעילות פנאי לאורך השנה- ימי שיא במהלך השנה של פעילות פנאי וכיף להורים ולילדים. פעילות פנאי לאורך השנה- ימי שיא במהלך השנה של פעילות פנאי וכיף להורים ולילדים. 

"סאנרייז" בקהילה- חיבור בין המשפחות למתנ"סים ולמרכזים קהילתיים, בדגש על מתן סיוע להשתלבות   
בקהילה הקרובה לביתם. 





”הבוקר מעוז התלבש חגיגי,  
הוא נסע ליום האחרון של משפחה חדשה שהכרנו במסע הפרטי שלנו- משפחת סאנרייז. 

עד לפני שנה לא הכרתי את עולם העמותות המרובות שמתעסקות בסיוע למשפחות חולי הסרטן ומעניקות 
רובד חשוב מאוד. 

ניסיתי לחשוב איך עוברים את הסיוט הזה עם ארבעה ילדים בבית כשאחד קטנציק בין יומו  
לא הבנתי למה צריך לעזור לאחים של הילד החולה. 

שעה אחרי שהכל החל ,הבנתי. שעה אחרי שהכל החל ,הבנתי. 
קצת אחרי חג הפסח שמעתי במסדרונות המחלקה על הקייטנה של סאנרייז- כמה היא שווה,כמה היא 
מושקעת,כמה מתנדבים מדהימים. על השילוב בין המגזרים שהופך לטפל כשמדובר במחלה שנוגעת 

בכולם, וכולם עם כולם הופכים למטרה אחת של נתינה מאוד ספציפית, עד לרגע שנכחנו ביום הראשון 
לא הבנו את גודל הזכות 

השנה בזכות ולא בחסד סאנרייז הייתם שותפים שהחופש יהיה חופש משמעותי: 
עשייה,ימי כיף, לוז מוקפד ואחריות על הילד החולה ברמה שאין זכוכית מגדלת מזו, 

הדאגה להסעות מפתח הבית  הדאגה להסעות מפתח הבית  
הדאגה לשקיות הקאה ולמלווה שבכל שעה משעות היום תמיד נושאת על כתפיה אחריות וחיוך. 

חודש אוגוסט העניק לנו כוח להתייצב לטיפולי השיקום כשהילדים מסודרים וכשמעוז ידע שמחר הוא הולך 
לקייטנה הכי שווה. 

סאנרייז, תמשיכו להקרין ולהפיץ אור של עשייה טובה ופשוטה כי בסופו של יום השגרה זה הדבר הכי 
בריא לילד החולה לאחיו ולכלל משפחתו. 
ואתם הענקתם לנו מתנה-מתנת השיגרה. 

תודה לכם,“ תודה לכם,“ 
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 ”


