דניאלי זוננפלד ע"ה
דניאלי זוננפלד ,ע“ה ,נולדה בריו דה ז'ניירו שבברזיל בב' באדר א' תשנ“ה .2.2.95
כבר מקטנות ניתן היה להבחין בייחודיותה.
בחיוכה ,באהבת האדם שבה ובשמחת החיים המיוחדת שבתה את ליבם של כל רואיה.
פשטותה הנפלאה ,במיוחד לאור כשרונותיה הנדירים ,הקסימה את כל סביבתה.
בהיותה בת שמונה וחצי עלתה עם משפחתה ארצה והתגוררה ברעננה .למדה בבית
הספר היסודי “ביל“ו“ ,בבית הספר “נֹעם“ ,בחטיבת הביניים “חורב“ ובתיכון לוסטיג
ברמת גן .בכל מקום בו למדה הצטיינה בלימודיה והיתה חביבת המורות והחברות.
דניאלי היתה לומדת מכל אדם ומאירת פנים ,וכך בחרה לעצמה קו של נתינה מושלמת
ואהבת אין קץ לכל אדם באשר הוא.
לאחר לבטים רבים ,בחרה דניאלי לשרת בשירות לאומי במחלקת אונקולוגיה ילדים
בבית החולים שניידר .הבחירה נבעה משאיפתה לשרת במקום בו תוכל לתרום ולעזור.
בדרכה המיוחדת ,זכתה דניאלי להביא חיוך לפניהם המיוסרות של הילדים החולים
וכמו כן למשפחותיהם .כמו קרן אור זרחה עם בואה למחלקה .היא היתה שם בשביל
הילדים עם אוזן קשבת ויד תומכת .לא פחדה להתמודד עם קשיים ,והיתה מאושרת
כשהצליחה להעניק לילדים אופטימיות ליום המחר.
דניאלי חתמה את שנת השירות הראשונה שלה במחלקה האונקולוגית והחליטה
להקדיש את שנת השירות השניה לנוער בסיכון בעיר עכו ,אולם גם מעכו היתה נוסעת
במשך שעתיים לבית החולים שניידר ,וממשיכה להתנדב במחלקה האונקולוגית.
תושבי עכו והשוהים במחלקת אונקולוגיה בשניידר זכו לנתינה יחודית ויוצאת
דופן מדניאלי .בשני המקומות ראתה דניאלי שליחות מיוחדת להיות שם בשביל מי
שהמלחמה היומיומית שלו היא מלחמת השגרה ,בעבור נוער בסיכון שנלחם על מיטה
חמה ועל מעט אהבה ,לצד חולים שהמלחמה שלהם היא מלחמת החיים.
בשתי המלחמות האלו דניאלי היתה שם כדי לעזור להם לנצח.
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פרס דניאלי
רפואה עם לב
היה זה אך טבעי ,לאחר התקופה הכה משמעותית שלה בשניידר ובבית אורנית ,שהחלטתה של דניאלי
היתה ללמוד רפואה (תוצאות הפסיכומטרי 768 :הגיעו במהלך השבעה.)...

פרס דניאלי רפואה עם לב הוא מיזם חשוב של 'קרן דניאלי' שהוקמה לזכרה של
דניאלי זוננפלד ע"ה ,על ידי אביה מר מוטי זוננפלד.

הילדים והמשפחות במחלקה מספרים על מסירותה ,חיוכה ,צניעותה ,אהבתה וליבה החם שהיו לאגדה.

שאיפתו של הפרס הוא להקים את חלומה של דניאלי :רפואה עם נשמה ,רפואה
עם לב.

עם לכתה ,בתאונה טרגית ,אחרי יום התנדבות במחלקה האונקולוגית בביה"ח 'שניידר' בערב תענית
אסתר תשע"ה (  ) 3.3.2015כבה האור הגדול שזרח מפניה של דניאלי .אור של צניעות ,ענווה ,אהבת
חסד ,כשרונות ברוכים ושמחת חיים.

כדי למלא שאיפה זו ,אנו מבקשים להעריך ולהוקיר את האנושיות ואת השותפות
האמיתית של הרופאים וצוותי הרפואה  -עם החולים שתחת השגחתם וגם עם
משפחות החולים .וכך ,מידי שנה נעלה על נס את המיוחדים בתחומם.

תקוותם של בני משפחתה היא להגשים דברים טובים מהם תהנה נשמתה הטהורה של דניאלי .עד כה
הוקמו למעלה ממאה פרויקטים שפועלים על שמה ולזכרה בתחומי הבריאות החינוך הרווחה החברה
ועוד ,במדינת ישראל ,באירופה ובברזיל ארץ מולדתה.

בשנה הראשונה  - 2016התמקד הפרס בצוותות  -רופאים ואחיות שבמחלקות
אונקולוגיה-ילדים שברחבי הארץ .ביקשנו מכל משפחה שתמליץ על רופא/ה ,אח/
ות שלדעתם מגשימים את החלום של רפואה הכי אנושית ,ותבחר מכל הצוות העמל
במסירות ומעניק תקווה וקרן אור ,את מי שיצא מגדרו באנושיות ובאדיבות למענם.
את מי שכאבם הגדול היה כאבם ותקוותם אחת .בשנה זו השתתפו מעל אלף משפחות
בהמלצה על הרופא/ה והאח/ות המיוחדים.
בשנה השניה  - 2017התרחב המיזם והתמקד במחלקות האונקולוגיה למבוגרים –
תחום שבו הכאב הפיזי והנפשי כבדים מנשוא .מעל  5,500חולים או בני משפחותיהם
השתתפו במיזם והמליצו על הרופא ,האחות או איש הצוות המצטיין באנושיות.
בשנה השלישית  – 2018התרחב המיזם והתמקד ברופאי המשפחה ברחבי הארץ.
למעלה מ  150,000אזרחים!!! השתתפו והמליצו על הרופא שראוי לפרס.
בשנה הנוכחית  – 2019המשיך המיזם להתרחב ולהתמקד ברופאי המשפחה ברחבי
הארץ ,מעל  5,500רופאות ורופאים שמהווים את נקודת המפגש היום-יומי של האזרח
עם הרפואה.
דווקא בגלל העומס הרב המוטל על רופא המשפחה ניכר הצורך ביחס לבבי אנושי
ומתחשב בין הרופא למטופליו.
למעלה מ  250,000אזרחים!!! השתתפו והמליצו על הרופא שראוי לפרס .מתוך
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נשיא המדינה מר ראובן ריבלין

מתוך דברים שנאמרו בטקסי פרס דניאלי בשנים 2016 - 2017



ההמלצות נבחרו שנים עשר רופאות ורופאים מכל החוגים ומכל רחבי הארץ .כולם מיוחדים ומסורים
שזכו למאות רבות של המלצות כל אחד ,מכל ארבעת קופות החולים בישראל.

שמעתי רבות על אישיותה המיוחדת במינה של דניאלי זוננפלד ז״ל ,על אישיותה
הכובשת והמיוחדת ,על העשיה והנתינה שהיו חלק מהיום יום שלה.
חייה היו חיי נתינה ,בשירות הלאומי שלה היא בחרה משימה קשה :לטפל ולשמח ילדים
חולים מהמחלקה האונקולוגית בבית החולים שניידר.
בדרכה חזרה הביתה ,בעודה נוסעת מאהובי ליבה הילדים למשפחתה האהובה ,נגדעו
חייה .עשייתה החיננית נגדעה באחת ,בתאונת דרכים שהותירה משפחה שלמה המומה
ודואבת.
חודש לפני התאונה אמרה דניאלי לאבא שלה ״אבא אתה צריך לראות ,יש במחלקה
רופא עם לב ענק״ .למרות גילה הצעיר דניאלי הבינה שאהבה ,אנושיות ולב ענק
הם חלק מהותי מטיפול רפואי מקצועי ,טוב הלב הוא עיקר העשייה והעבודה של כל
הצוותים הרפואיים המטפלים בחולים ובבני משפחותיהם.
דניאלי חלמה ללמוד רפואה ,אבל התאונה הנוראה לקחה מאיתנו רופאה עם לב
ענק.

המספר המדהים של האזרחים שאין לו אח ורע ,שהשתתפו והמליצו על הרופא המיוחד שלהם ,מוכיח
לנו את חשיבתו של המיזם.
אנו מאמינים כי הענקת הפרס תעצים עוד יותר את המוטיבציה בקרב צוותי הרפואה והסיעוד ,לשלב
רגישות עם מקצועיות ,ותגביר את המודעות לחשיבותן של האהבה והאנושיות כחלק בלתי נפרד
מהרפואה.
על ידי כך נמשיך את שליחות חייה של דניאלי ע"ה ,שדאגה במסירות אין קץ ובאהבה גדולה
לרווחת החולים ומשפחותיהם .ובדרך זו תימשך שירת חייה שנגדעה בתאונת דרכים ,בעת
ששבה מהתנדבותה במחלקה האונקולגית.
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ראש הממשלה מר בנימין נתניהו

ברכת ראש הממשלה מר בנימין נתניהו

מתוך דברים שנאמרו בטקס פרס דניאלי בשנת 2018
התרשמתי מהלב העצום של דניאלי ,מרצון הנתינה שלה ,מהמסירות הגדולה שלה.
זה ברור שהיא הקרינה אור גדול מאוד.
הפרויקט הזה של פרס דניאלי משקף בדיוק את הרוח שלה ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בכל דבר
ששומעים עליה .היא לא באה יש מאין .היא ינקה משרשי משפחתה .אני חושב שהילדה המופלאה הזאת
ייצגה בצורה מופתית את נפש האדם.
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דבר האב ,מייסד 'קרן דניאלי' מר מוטי זוננפלד

דבר סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן

מתוך דברים שנאמרו בטקסי פרס דניאלי

מתוך דברים שנאמרו בטקסי פרס דניאלי

חכמינו אומרים "כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא".

דניאלי שלנו פשוט אהבה לעשות חסד ,מאז ומתמיד.
לאחר סיום לימודיה התיכוניים בהצטיינות ,היא מצאה לשמחתה ,בשנים האחרונות
לחייה הקצרים ,הזדמנות מצוינת גם במחלקה האונקולוגית של שניידר וגם בנוער
בסיכון בשכונות הקשות של העיר עכו.
חז"ל מלמדים אותנו [סוכה ,מט' ,ב'] שלגמילות חסד יש יתרון על צדקה (לפחות) בשלושה
מישורים:
צדקה – בממונו ,חסד – גם בגופו.
צדקה – עם העניים ,חסד – גם עם העשירים.
צדקה – עם החיים ,חסד – גם עם המתים.
דניאלי זכתה לעשות חסד בכל המישורים.
דניאלי לא ידעה מה זו קנאה .היא כל כך פרגנה לזולת והבינה שזה מובן מאליו שכך בן
אדם צריך להתנהג .אני בטוח שאתם ,הזוכים ,מייצגים את הרוח הזאת של הנתינה ושל
הפרגון.
היא היתה אנטגרציה מושלמת של כשרון רב ,לב ענק וענווה מופלאה והיתה אמורה
ללמוד רפואה.
אנחנו מנסים ,לזכרה של דניאלי – שכל כך מתגעגעים אליה וכל כך קשה בלעדיה –
להקים דברים שהיא היתה שמחה לעשות בעצמה אם היא היתה כאן.
דניאלי היתה מסכימה ,ואולי אף מעודדת ,למרות צניעותה הרבה ,להקמת המיזם
הזה.
אני בטוח שדניאלי משמים מברכת את כל הזוכים להמשיך בעבודת הקודש
שלהם לטובת בריאות הציבור בישראל.
תבורכו.

מהי לשון 'קיים עולם מלא'? מה חכמינו הדגישו במילה 'מלא'?
הפירוש הפשוט הוא ,שכשמצילים אדם – מצילים אותו ,וכמו כן מצילים את משפחתו
שמסביב ,כי כשיש חולה ,המשפחה סובלת מאוד .כל מה שנכלל בתוך מה שהציל – גם
על זה הוא מקבל שכר .וזוהי הכוונה במילה 'מלא'.
פירוש נוסף  -בספרים כתוב ש'קיים עולם מלא' הכוונה שקיים אותו אדם ,וגם קיים את
הדורות שיוולדו אחריו.
כשהפסדנו כאן את דניאלי הפסדנו לא רק אותה ,אלא גם את מה שעתיד היה להיוולד
בדורות הבאים ,דורות של עשייה.
אנחנו צריכים לזכור לא רק את מה שהיא הספיקה לעשות בתקופה שהיא היתה ,אלא
גם את מה שהיא היתה יכולה לעשות בכל השנים שאחר כך.
הכרת הטוב היא הדבר החשוב ביותר ,ולומדים זאת מהדבר הראשון שאדם עושה
כשהוא קם בבוקר; אומר 'מודה אני'.
הפרס הוא לא עניין של שכר אלא אפשרות להכרת הטוב ,לרופאים שעושים עבודת
קודש.
הפרס הזה משלים את מה שהיא רצתה לעשות בהמשך חייה.
הדבר הנכון והראוי לעשות היה להקים מפעל חשוב זה לזכרה.
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"נשיא המדינה אירח הערב במשכנו את הענקת "פרס דניאלי

מר יהורם גאון

דלג לתוכן העמוד

מתוך דברים שנאמרו בטקסי פרס דניאלי

מפת אתר

חפש

הנשיאות בישראל

English

באתר בית הנשיא

הנשיא
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ﻋﺭﺑﻲ

בכל אתרי הממשלה

פעילות הנשיא

תקווה ישראלית

אודות משכן הנשיא

סיור וירטואלי

דף הבית < פעילות הנשיא < חדשות ועדכונים

רגעים קטנים של אושר בלתי מוסבר ומרגש
הלב רוצה שימשיך לנצח ובוורידים זורמת אש

פעילות הנשיא

03/04/2016

כ"ד אדר  IIתשע"ו

נשיא המדינה אירח הערב במשכנו את הענקת "פרס דניאלי"

חדשות ועדכונים
תמונות עם חיפוש
כל נאומי הנשיא

[דניאלי בת ]11.5

נשיא המדינה באינטרנט

התאספנו כאן היום כדי לזכור ולהזכיר נערה נפלאה בשם דניאלי ,שחייה הקצרים היו
לנו למופת ולסימן דרך.
ילדה בת אחת עשרה וחצי כותבת שיר ,ואתה חודר דרכו לנבכי עולמה הרגשי והמבוגר
של ילדה ,שיכולה היתה לו חיה להפוך עולמות ברצונה העז ובחלומותיה הדואים אל
רקיעים של חסד ,לנדב מעצמה אך טוב לבני האדם.
לרוע המזל תאונת דרכים גדעה הכל באחת והיא רק בת .20
זו לא נחמה אבל זכרונה הטוב בורא ומקים מפעלי חסד למכביר ,ולו רק ידעה דניאלי
כמה טובה מחוללים על פני האדמה זכרה ,שמה ורוחה.
כי פרט לפרס הזה היום ,המעלה על נס של הוקרה רופאים ואחיות על גישתם האנושית
לחולה ולמשפחתו ,ישנם כל כך הרבה מפעלים אחרים על שמה וברוח ההתנדבות
הרחומה שלה ,כשאביה עובר בסערת רוחו וכובד צערו ומפיח רוח בכל פרוייקט.
בדרכה של דניאלי שהיתה אנושיות צרופה ,אנחנו מעלים היום על נס מודל אידיאלי
של רופא.
רופא שהאנושיות שבנפשו לא נופלת מן המצוינות המקצועית שלו .הרופא שמתבונן
פחות במחשב ויותר בעיני האיש החרד שלמולו .הרופא שמתבונן בעיני החולה הירא
מן הממצאים ומוצא להם מענה לא רק בתרופות ובכימיה אלא בחום לב ,במילה
הטובה ,בחיוך ,בהבנה ,בסבלנות ,בהקשבה.
היום נעניק בגאווה אותות כבוד לרופאים המצוינים במקצועם ,אך מצוינים עוד יותר
בנשמתם ,בנפשם וברוחם הטובה .טקס זה הוא הצהרה המבקשת לעודד שערי חסד
ואוזן שומעת לכל המצוינים שבכל השטחים.
הפעם זו המחלקה האונקולוגית שבה האנושיות היא מסד ותשתית .במקום האנושי
הזה בילתה דניאלי את ימיה בטרם עלתה למרומים כדי לפגוש שם חלק מן הילדים
אותם ליטפה בהתנדבות ובאהבה אין קץ.

"הפרס ניתן לרופאים ואנשי צוות רפואי שמשדרים אדיבות לב ,חמלה ,ומסירות נפש ,התכונות הללו אינן
עניין של מהבכך.

דלג לתוכן העמוד

ﻋﺭﺑﻲ English Русский Français Español

מפת אתר

לסיור הוירטואלי

חפש

דף הבית

דף הבית

נשיא המדינה ,ראובן )רובי( ריבלין אירח הערב ,יום ראשון ,כ"ד אדר ב' 3 ,באפריל ,אירוע להענקת "פרס דניאלי" שניתן השנה לראשונה
ל 16אנשי צוות רפואי מתחום אונקולוגית ילדים ,הכוללים רופאים ,רופאות ואחיות .באירוע נשאו דברים נשיא המדינה ,שר הבריאות ,ח"כ
הרב יעקב ליצמן ,מנהל בית החולים שניידר לילדים ,פרופ' יוסף פרס ,ומוטי זוננפלד )(Elio Moti Sonnenfeld
"פרס דניאלי" לרפואה עם לב בא להוקיר ולהעלות על נס את האנושיות והמסירות של הרופאות ,הרופאים ,האחיות והאחים המצטיינים
בטיפולם בחולים שתחת השגחתם .הפרס נוסד לזכר דניאלי )דניאלה( זוננפלד ז"ל שנהרגה בתאונת דרכים במהלך שירות לאומי
במחלקה האונקולוגית לילדים בבית החולים שניידר.
בדבריו סיפר הנשיא כי על אף שלא הכיר את דניאלה זוננפלד ז"ל ,שמע רבות על אישיותה המיוחדת במפגש שקיים עם אביה וכי חייה
הקצרים היו רוויי נתינה .הנשיא ציין בדבריו כי במסורת הרפואית היהודית הושם דגש רב לא רק על מקצועיותו של הרופא אלא גם על טוב
ליבו ,רחמיו ,ומסירותו והקשבתו לכאבו של החולה" .הפרס ניתן לרופאים ואנשי צוות רפואי שמשדרים אדיבות לב ,חמלה ,ומסירות נפש,
התכונות הללו אינן עניין של מהבכך .בתוך תלאות היומיום ומורכבות המקצוע ניצבים כמגדלור ,רופאות ,רופאים ואנשי צוות רפואי
המצליחים לשלב בין טיפול מקצועי לבין מגע אנושי ,חם ואוהב .לעיתים קרובות מדי אנו ממעיטים בכוחם של נגיעה ,חיוך ,מילה טובה,
אוזן קשבת ,מחמאה כנה ,או המעשה הקטן ביותר של אכפתיות .אך עלינו לזכור כי לכל אלו יש את הפוטנציאל לשנות חיים .פעמים רבות,
יחס הומאני שווה הרבה יותר מכל בדיקה רפואית או תרופה".
מדברי שר הבריאות ,ח"כ הרב יעקב ליצמן באירוע" :חכמינו אומרים המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא .מה זה הלשון 'עולם
מלא'? יש הרבה פשטים .פשט הוא כאשר מצילים מישהו ,מצילים אותו אבל גם את משפחתו ,זה ה'מלא' .בספרים' ,מלא' זה אותו ,וגם
דורות שייוולדו אחריו .יש את החולה ויש את בני המשפחה שסובלים ייסורים ,לא ישנים ,ונמצאים בבית החולים .כך גם כשהפסדנו את
דניאלה ,הפסדנו לא רק אותה ,אלא את המשפחה מסביב ,והדורות הבאים של עשייה .ראוי להקים משהו לזכרה ,כך שלפחות את
הפעילות שרצתה לעשות לעתיד ניתן יהיה להמשיך".
מדברי מוטי זוננפלד ,אביה של דניאלי ז"ל" :החפץ חיים כותב בספרו 'אהבת חסד' ,על הדגש שהנביא מיכה כותב על חסד כאהבת חסד.
דניאלי שלנו פשוט אהבה לעשות חסד מאז ומתמיד .חסד עם הזולת .ומצאה בשנים האחרונות לחייה הקצרים הזדמנות מצוינת גם
במחלקה בשניידר וגם עם נוער בסיכון בעכו .בפרשת השבוע אשר עוסקת במיתתם של בני אהרון ,שאיבד שניים מתוך ארבעת ילדיו,
נכתב "וידום אהרון" .מה פירוש תגובה זו? הרשב"ם אומר כי כאשר הגיע משה לנחם את אהרון אמר לו להמשיך בעבודתו ולא להפסיקה,
כי זו נחמתו .אנחנו מנסים לזכרה של דניאלי ,שכל כך מתגעגעים אליה וכל כך קשה בלעדיה גם עכשיו ,שנה וחודש אחרי שנקלחה
מאתנו ,לעשות דברים שלפי הבנתנו הייתה היא מאד שמחה לעשות בעצמה אם הייתה כאן".
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הודעות וכנסים

הודעות וכנסים
הודעות הדוברות

יחידות המשרד

הודעות הדוברות

נושאים

פניות הציבור

שירותים

הודעות וכנסים

אזהרות

שר הבריאות מאמץ את פעילות "פרס דניאלי – רפואה עם לב" וקורא לדירוג מועמדים ראויים מתוך מערכת הבריאות

שר הבריאות מאמץ את פעילות "פרס דניאלי – רפואה עם לב" וקורא לדירוג מועמדים ראויים מתוך
מערכת הבריאות
תאריך פרסום10:00 28/12/2015 :

כנסים וימי עיון
קול קורא
הנחיות גראפיות ושילוט

ביוזמת "קרן דניאלי" :פרס שנתי יוענק לרופאים/ות ולאחים/ות שהטיפול המסור והיחס האישי שהעניקו לחולים ראויים
להערכה לזכרה של דניאלי זוננפלד ז"ל
שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן ,הודיע על תמיכתו ביוזמת "קרן דניאלי" ,אשר יסדה השנה פרס שנתי לרופאים/ות ולאחים/ות בבתי חולים ברחבי הארץ.
"פרס דניאלירפואה עם לב" נועד לקידום יחס חם ואישי בבתי החולים במטרה להטיב את מצבם הרפואי של החולים" .קרן דניאלי" ,שעומדת
מאחורי היוזמה ,הוקמה על ידי מר מוטי זוננפלד לזכרה של בתו ,דניאלי זוננפלד ע"ה ,שהיוותה בחייה סמל ומופת לנתינה ,אמפתיה ועשייה למען
ילדים חולי סרטן .בהשראת סיפורה האישי נוסד הפרס.
השנה ,יוענק "פרס דניאלי" לצוותי מחלקות אונקולוגיה ילדים בבתי חולים ברחבי הארץ .הפרס יינתן על בסיס המלצות של משפחות לילדים חולי סרטן,
ויוענק לזוכים בטקס בבית הנשיא בהשתתפות שר הבריאות ,בכירי הממשל ,הרפואה והמשק בישראל.
עד כה למעלה מ 650משפחות נרתמו ליוזמה והמליצו על מועמדים ראויים .כעת ,קורא שר הבריאות יעקב ליצמן ,למשפחות נוספות לילדים
המטופלים במחלקות אונקולוגיות בארץ ,להשתתף ביוזמה הברוכה ,ולהמליץ לאותם מיוחדים ומיוחדות מצוות הרופאים והאחיות ,שיצאו מגדרם עבור
החולים שתחת השגחתם.
שר הבריאות יעקב ליצמן" :פרס דניאלי הוא הזדמנות להעלות על נס את האנשים המסורים שעושים עבודת קודש מדי יום ביומו .אני מברך את יוזמת
פרס דניאלי וקורא למשפחות החולים בישראל לבחור ולהוקיר את הצוותים שליוו ומלווים אותן לאורך הדרך".

שמות הזוכים:
• ד"ר איילת בן ברק ,בית החולים רמב"ם .משמשת כרופאה בכירה במחלקת אונקולוגיה ילדים בבית החולים רמב"ם ,ומנהלת שרות
המטולוגיה ילדים.
• ד"ר גיל גלעד ,בית החולים שניידר .קצין רפואה במיל' .משמש כרופא בכיר במחלקה המטולוגיתאונקולוגית ילדים במרכז שניידר.
מדריך ומנחה סטודנטים לרופאה בקורס לחינוך רפואי.
• ד"ר דרור לוין ,בית החולים דנה סוראסקי .מנהל את המרפאה להמטואונקולוגיה ילדים ,ומנהל השירות לגידולי עצם ורקמה רכה בבית
החולים דנה סוראסקי .בנוסף ,משמש כסגן יו"ר הועדה הרפואית של "איחוד הצלה".
• ד"ר יורם נוימן ,בית החולים ספרא תל השומר .משמש כסגן מנהל מחלקה וכמנהל המכון המטואונקולוגיה ילדים בבית החולים אדמונד
ולילי ספרא תל השומר.
• פרופ' סרגיי פוסטובסקי ,בית החולים רמב"ם .משמש כסגן מנהלת המערך להמטולוגיהאונקולוגיה ילדים ,ואחראי על תחום גידולי מוח,
סרקומות וטיפול פליאטיבי.
• ד"ר עבד אל סאלם אבו קוידר ,בית החולים סורוקה באר שבע .התמחה ברפואת ילדים ובהמטואונקולוגיה ילדים בסורוקה .כיום משמש
כרופא בכיר ביחידה זו.
• ד"ר שפרה אש ,בית החולים שניידר .משנת  2011מנהלת את יחידת אשפוז יום אונקולוגית ילדים בשניידר ,ומשנת  2015משמשת
כיו"ר איגוד להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים בישראל.
• ד"ר מירה חריט ,רופאה במחלקה להמטואונקולוגיה ילדים.
• תמר נתנזוןברכה ,אחות בבית החולים שניידר .משנת  2013משמשת נתנזון כאחות מפקחת קלינית מערך המטולוגי אונקולוגי באותו
בי"ח.
• שולה בקל ,אחות בבית החולים העמק עפולה .כיום משמשת בקל כאחות אחראית ביחידה האונקולוגית לילדים בבית חולים העמק.
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קצת על דניאלי זוננפלד ז"ל:
דניאלי זוננפלד ז"ל נולדה בברזיל ועלתה בילדותה עם משפחתה לישראל .לאחר שסיימה את לימודיה התיכוניים בהצטיינות ,החלה להתנדב במחלקה
האונקולוגית לילדים בבית החולים שניידר .בעשייתה זו המשיכה במסירות ובאהבה עד יומה האחרון.
דניאלי נהרגה לפני כתשעה חודשים ,כשהיתה בת  ,20בתאונת דרכים בעת ששבה מהתנדבותה בבית החולים .לאחר פטירתה הוקמה הקרן ,וכחלק
מפעילות הקרן בתחומי החינוך והבריאות הוקם בבית החולים שניידר צוות רפואי על שמה – "צוות דניאלי" – המתפקד כצוות נייד במקרים בהם בית
החולים נדרש להגיע לבתי ילדים שאינם יכולים להגיע לטיפול.
דניאלי שמה לעצמה מטרה בחייה  ללוות במסירות ילדים חולי סרטן .מתוך ראייה זו של הצורך לשלב אהבה ומסירות אנושית במקצוע הרפואה,
התכוננה ללימודי רפואה .האישיות המיוחדת שלה נגעה בחייהם של עשרות חולים ומשפחות ,ששיוועו ליחס חומל ודואג בהתמודדות עם כאבם.
החזון של דניאלי הפך כעת לשליחות לאומית באמצעות הקרן .למען מטרה זו ,קוראת הקרן למשפחות החולים לתת את המלצותיהן על הראויים לפרס.
ועדת הפרס ,שמורכבת מאישי ציבור מובילים שהרעיון קרוב לליבם ,תבחן את ההמלצות ובמהלך חודש ינואר  2016תבחר באנשי הרפואה הזוכים.
בראש ועדת הפרס עומד יוסי אקרמן ,נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות לשעבר ,ובין חברי הועדה נמנים מיקי פדרמן ,בעלי רשת מלונות דן וחברת אלביט
מערכות; איש העסקים רמי אונגר; האלוף במיל' יפתח רוןטל ,יו"ר חברת החשמל; אלוף במיל' יוסי בן חנן;
יהורם גאון והשופטת בדימוס הילה גרסטל .הרב אלימלך פירר ,יו"ר אגודת "עזרה למרפא" ,משמש כיועץ לוועדה.
על הראויים לפרס ניתן להמליץ בעמוד  www.danielle.org.ilאו לשלוח המלצות לפקס .025673424
בין הממליצים יוגרלו חמישה סופי שבוע למשפחות.
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הרופאים הזוכים ב“פרס דניאלי  -רפואה עם לב“ לשנת  2019תשע“ט

ד"ר נלי אשכול

קופת חולים  -סניף באזל ,תל אביב

(לפי סדר א-ב שמות משפחה):

ד"ר נלי אשכול ,תל אביב
ד"ר גבי גבריאל ,גבעת זאב
ד"ר אלי פיליפ טויטו ז"ל ,ירושלים וקרית ארבע

נלי אשכול נולדה בשנת  1954בטביליסי ,גאורגיה.
בשנת  1977קבלה תואר  MDמהאוניברסיטה לרפואה על שם סצינוב ,מוסקבה.
ד"ר אשכול התמחתה בראומטולוגיה בברית המועצות ,ופרסמה חמישה מחקרים
בתחום הראומטולוגיה.

הרופא
של
המדינה

ד"ר אשכול הינה רופאת משפחה במסגרת קופת חולים ,משנת  1992ועד שנת .2019
בין השנים  1992עד  ,2015פעלה ד"ר אשכול גם כרופאת טיפולי בית.

ד"ר אריאל לוי ,בת ים

"שאיפתי ,לחזק ולשפר את יחסי האמון בין החולה למטופל" מביעה ד"ר אשכול "על
החולה לחוש ביטחון מלא ביכולת המקצועית של הרופא ובכוונתו לקדם את בריאותו.
על הרופא להביע אמפטיה ,לדבר עם המטופל בגובה העיניים ,ולספק למטופל את כל
המידע הנחוץ לו .כאשר המטופל יחוש ביטחון ואמפטיה מהרופא  -יש סיכוי גדול יותר
כי יהיה שיתוף פעולה מצדו ,וכי הוא יעקוב אחר הוראות הרופא וימלא אותן .באופן
כזה נוביל לטיפול מיטבי ואפקטיבי יותר".

פרופ' נחמה לינדר ,ירושלים ובית שמש
ד"ר יהודית מודזינסקי ,בית אל
ד"ר כרמית מעוז-רחימה ,ראשון לציון

אודות פרס דניאלי אומרת ד"ר אשכול" :לדעתי מדובר בפרס מדהים .זהו פידבק
אמיתי לעבודתם הקשה של רופאי המשפחה ,הנמצאים בחזית הרפואה
הציבורית".

ד"ר אריה סולומון ,תל אביב

"הפרס משקף את הערכת המטופלים לעבודתנו ,גם בפן האנושי והשירותי שהנו
חלק מהותי בתפקידנו".

ד"ר סמיר מנסור ,נשר ודלית אל-כרמל
ד"ר אלונה פלג ,משגב
ד"ר רוני פרקט ,תל אביב
ד"ר אוריל שליט ,אשקלון
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ד"ר אלי פיליפ טויטו ז"ל

ד"ר גבי גבריאל

קופת חולים  -הר חומה ירושלים וקרית ארבע

קופת חולים  -סניף אגן האיילות ,גבעת זאב
גבי גבריאל נולד בשנת  1979בקוטאיסי ,גאורגיה.
שירת בחיל האויר ובשנת  2002סיים את שירותו בצה"ל.

אלי נולד בקרפי-אן-ולואה ,צרפת בשנת .1966
שירת בצה"ל כרופא צבאי.

גבריאל למד ב KAUNAS MEDICAL UNIVERSITY -בליטא.
בשנת  2009קיבל תואר ברפואה.

בשנת  1994הוסמך לרפואה באוניברסיטת אקס מרסיי ,צרפת.
בין השנים  1995-1997עבד ברפואה דחופה ב s.o.s medecin -במרסיי.
כמו כן עבד ד"ר טויטו כמוהל ומנתח ,בבית החולים במרסיי עד שנת .2005
משנת  2007עבד ד"ר טויטו כרופא משפחה במסגרת קופת חולים ,בשכונת הר חומה
ובקרית ארבע שבחברון.

בין השנים  2011עד  ,2015התמחה ד"ר גבריאל במחלקה פנימית ,בבית החולים שערי
צדק בירושלים.
כיום ד"ר גבי גבריאל הנו רופא משפחה ,במסגרת קופת חולים ,במועצה מקומית גבעת
זאב.
בשנת  ,2018נבחר ד"ר גבריאל ,לרופא מצטיין במחוז ירושלים.

לפני פחות משנה ,בחודש שבט תשע"ט ( )2019בעיצומו של טיפול מסור ,השיב ד"ר
טויטו את נשמתו ליוצרה .בן  52היה במותו.
בני משפחה מספרים:
"אנו יכולים רק להעיד איך היה היחס שלו עם המטופלים .לא היה מדבר על המטופלים
כמטופלים אלא כקרובי משפחה .כל אחד הרגיש אצלו ממש כאחד מבני משפחתו ,עד
כדי כך שהיה מבקר בביתם כדי לפתור בעיות ,שלא היו קשורות כלל בענייני רפואה.
מטופלים היו מגיעים מכל רחבי הארץ -איש לא יכול היה בלעדיו".

"שאיפתי היא לבנות אמון הדדי עם מטופליי .כאשר מטופל נכנס למשרדי הוא צריך
להרגיש בנוח לספר את כל הפרטים על מחלתו ,בין אם מדובר במצוקה פיזית או
נפשית ,על מנת שאוכל לתת מענה אופטימלי.
האתגר האמיתי הוא להיות קשוב ,אדיב ,מקצועי ,רגיש ומלא אנרגיה -עם המטופל
מספר שבעים לאותו היום ,כפי שהייתי עם המטופל הראשון בבוקר.
מטרה נוספת היא לתת כלים וידע לאורח חיים בריא ולמניעת מחלות בעתיד".

מטופלים מספרים:
"לפני היותו רופא הוא היה בן אדם!"
"הרופא האגדי והמיתולוגי של הר חומה .לרופא הזה שעזב אותנו היתה נתינה
אינסופית ,פתיחות ,אהבת הזולת ואהבת המקצוע מהיסוד .הוא היה מרגיש בשליחות
ולא בעבודה".
"היווה אוזן קשבת לכל כך הרבה אנשים .ליוה אותם ברגעים הקשים וגם ברגעים
השמחים .תמיד במאור פנים וענווה נדירה .מקצועי ואנושי כאחד".
המשפחה אודות הזכיה" :אחרי שראינו ששאיפתו של "פרס דניאלי" הוא להקים
את חלומה של דניאלי לרפואה עם נשמה ,רפואה עם לב ,בטוחים אנו שמלמעלה-
שניהם ימשיכו לברך את עבודת הקודש".

"פרס דניאלי ופועלה של דניאלי מייצגים אנושיות ,אכפתיות ,טוהר ,ונתינה ללא
רצון לתמורה.
זוהי זכות גדולה לקבל את הפרס היוקרתי ממשפחת זוננפלד .פרס זה מסמל
בעיניי את כל הסיבות שבגללן רציתי להיות רופא".
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פרופ' נחמה לינדר

ד"ר אריאל לוי

אוניברסיטת תל אביב ,מרכז רפואי רבין ,קופ"ח  -ירושלים ובית שמש

קופת חולים – בת ים

אריאל לוי נולד בחיפה בשנת .1953
שירת בצה"ל בין השנים  1971עד  1974בדרגת סמ"ר.

נחמה לינדר נולדה בירושלים בשנת .1949
שירתה בצה"ל בין השנים  1967עד  1969בדרגת רב"ט.

בשנת  1980סיים לימודי רפואה באוניברסיטה העברית בירושלים.

בשנת  1978קיבלה תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית בירושלים .בוגרת בית הספר
לרוקחות באוניברסיטה העברית .מומחית ברפואת ילדים ,הדסה ,שנת  .1984מומחית
לניאונאטולוגיה ,שנת  ,1990הדסה וקולומבוס אוהיו.

ד"ר אריאל לוי התמחה במחלות פנימיות בבית החולים בלינסון בפתח תקוה.
כיום ,ד"ר אריאל לוי הינו רופא משפחה במסגרת שירותי הבריאות של קופת חולים
בבת ים.

פרופ' לינדר לימדה בשליחות מדינת ישראל בארצות העולם השלישי :חוף השנהב ,סין,
הודו ,אל סלבדור ,קוסטה ריקה וטורקיה .כמו כן פרסמה פרופ' לינדר מאמרים ומחקרים
רפואיים והציגה את עבודותיה בכנסים בינלאומיים .עבודותיה מאוזכרות בספרי לימוד
רפואה ובמאמרים רבים.

"שאיפתי בתחום היחסים ביני לבין מטופלי היא להגיע לאמון מלא והדדי .אמון זה
נרכש תוך בניית מערכת יחסים של כבוד ,אכפתיות ,אהבה וזמינות מקסימלית .טיפול
במכלול הבעיות והצרכים של המטופל ולא רק בחולי נקודתי .בכוח האמון ההדדי-
המטופל מרגיש נוח ופתוח יותר בזמן האבחון ,משתף פעולה בביצוע הבדיקות,
ועקבי בטיפול שהציע הרופא .כך ניתן לתת למטופל את השירות הרפואי הטוב ביותר
שאפשר".

פרופ' לינדר פועלת במסלול אקדמי להוראת רפואה ,משנת  2000ד"ר לינדר היא פרופסור
לרפואת ילדים באוניברסיטת תל אביב .בין השנים  2006עד  2017מנהלת מחלקת ילודים
במרכז רבין בפתח תקוה .פרופסור לינדר גם רופאת ילדים בירושלים ובבית שמש.
"הרופא חייב להקשיב ,לאבחן ,ולתת למטופל את הטיפול והעצה הטובה ביותר ,שהוא
מסוגל לתת .כל זאת עם הסבר בגובה העניים בכבוד ובאמפתיה .הרופא חייב להמשיך
להשתלם ,ללמוד ,ולהתמקצע על מנת לתת למטופליו את המיטב .רופא טוב ,הוא רופא
המסוגל לומר "אינני יודע" ,אבל ישקיע זמן להתייעץ ויחפש פתרונות גם במצבים בהם
הפתרון אינו פשוט .הרופא חייב לראות גם את המטופל (העץ) וגם את כלל האוכלוסייה
(היער) ,ולתת עידוד גם בתחומי הרפואה המונעת ואורח חיים בריא".

"אני מאוד נרגש וגאה בזכייה ,המבטאת הכרת תודה ,הערכה ואהבה ממטופלי.
"פרס דניאלי" בשבילי הוא הכרה בנכונות דרכי הרפואית ,הרואה את החולה
כעולם מלא ולא רק מחלה .ההיענות העצומה של המטופלים מוכיחה כמה חשובה
ומשמעותית רפואה עם לב ,לחולה ולמשפחתו".
"פרס דניאלי מנציח את דניאלי הצעירה ששאפה להצטרף למשפחת הרופאים.
שהתנדבותה באונקולוגית ילדים הוכיחה עד כמה היה ליבה רחב ,מסור ואוהב.
דמותה של דניאלי מציפה בי את אותן הסיבות שמשכו אותי לעולם הרפואה.
"לפרס דניאלי חשיבות רבה בהעלאת המודעות לגישה אנושית ואוהבת לחולה
ולמשפחתו ,לצידה של של רפואה מקצועית".

אודות מפעל הפרס" :זו זכות גדולה לקבל את פרס דניאלי על גישה אנושית ברפואה.
דניאלי שחייה נגדעו בטרם עת מהווה עבורי סמל לאנושיות ומסירות ברפואה .אני
מודה על היוזמה של משפחת דניאלי ,המאפשרת לרופא ולצוות העובד אתו לקבל
הכרת תודה .אני מודה למטופלים ולמשפחותיהם על הערכה לרופאה ולמרפאה.
אני מודה לצוותות המרפאות שבזכותם וביחד איתם אקבל את הפרס .אני מודה
למשפחתי על התמיכה רבת השנים כ"רעיה אמא וסבתא" ,שהמקצוע מהווה חלק כה
חשוב בחייה".
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ד"ר כרמית מעוז-רחימה

ד"ר יהודית מדזינסקי

קופת חולים  -מחוז השרון

קופת חולים  -סניף פסגות ,מרפאת בית אל

כרמית נולדה בפתח תקווה בשנת .1962
בשנת  1982סיימה את השירות בצה"ל בדרגת סמלת.
שירתה כמדריכת קורס חובשים ,בה"ד .10

יהודית מדזינסקי נולדה בשנת  1957בניו יורק ,ארצות הברית.
במסגרת השירות הלאומי ,עסקה בחינוך בצפת והתנדבה בבית החולים זיו.
בשנת  1885קבלה תואר  MDמהאוניברסיטה העברית בירושלים.
ד"ר מדזינסקי רופאת משפחה משנת  .1986כעשרים וחמש שנה ביישוב פסגות .מנהלת
רפואית של מרפאת היישוב בית אל .כמו כן ד"ר מדזינסקי מדריכה סטודנטים לרפואה
בקורס כישורים קליניים.

למדה בבית הספר לרפואה ע"ש סקאלר ,באוניברסיטת תל אביב.
בשנת  1993קיבלה תואר  MDבהצטיינות.
בשנת  1995סיימה באוניברסיטת תל אביב בהצטיינות ,תואר  BAבביולוגיה.

לאורך דרכה ברפואה זכתה יהודית לתמיכתו של בעלה צבי ז"ל" :יחד הצבנו לעצמינו
למטרה הקמת משפחה וחינוכה .ברוך השם זכינו לגדל יחד שבעה ילדים ,כאשר בד
בבד תמך צבי בתבונה ובאהבה בעבודתי ,לאורך כל הדרך".

ד"ר מעוז-רחימה התמחתה בין השנים  ,1993-1997ברפואה פנימית במרכז הרפואי שיבא,
במחלקה ד' בניהולה של פרופסור תלמה רוזנטל ,ובמרפאת יתר לחץ דם וביצוע מחקרים
קליניים.

"רפואת המשפחה ,דורשת לשלב בין מקצועיות והתעדכנות מתמדת ,ליחסי אנוש.
הרופא צריך להבין ,את תפיסת המטופל לגבי החולי ,וההשפעה על סביבתו .יחסי כבוד,
אמון ,הבנה ואמפתיה -הם הכלים לאבחנה נכונה .הם גם הכלים לשיפור הרגשתו של
המטופל ורצונו להתמודד עם הטיפול .כיום ,יותר ויותר תהליכי רפואה מתבצעים אצל
רופאי המשפחה בקהילה .קשר נמשך בין הרופא והמטופל ,תוך היכרות בעתות בריאות
וחולי -מאפשר רפואה הוליסטית וקידום אורח חיים בריא".

בין השנים  1998-2006עבדה ד"ר מעוז-רחימה כרופאה בכירה במרכז רקאנטי (פנימית ו')
במרכז הרפואי רבין ,בבלינסון.
ד"ר מעוז-רחימה היא מדריכת סטודנטים לרפואה באוניברסיטת תל אביב ,ונבחרה
לטיוטורית מצטיינת -שנת  .2004בשנת  2011נבחרה לרופאה מצטיינת בקופ"ח מחוז
השרון .בשנת  2017זכתה בהצטיינות בעמידה במדדי איכות.
ד"ר מעוז-רחימה אומרת" :מערכת יחסים בין רופא משפחה למטופליו -נבנית בהדרגה,
ומבוססת על הערכה רבה ואמון הדדי .הדאגה למטופל ,הרצון לעזור לו ,הבעת
האמפטיה והחמלה; כל אלו תולדה של יחסים טובים בין השניים ,והם המאפשרים מתן
רפואה טובה ומקצועית .בחיי היומיום אני מנסה ליישם זאת ,לעשות כמיטב יכולתי בכדי
להקל על בעיותיו ומצוקותיו של המטופל המגיע למרפאתי .מילות עידוד וחיזוק ,מתן
תשומת לב עם חיוך -כל אלה תורמים לטיפול בחולים".

"פרס דניאלי מדגיש את חשיבותה של רפואת קהילה איכותית .הפרס מאיר
לציבור את עבודתם הנאמנה של רופאי המשפחה ,הנעשית בדרך כלל בצנעה.
בכך תורם הפרס ,לשיפור הבריאות ואיכות החיים בישראל .בבית הורי ובלימודי
הרפואה ,תמיד היו לנגדי ערכים של כבוד האדם ,מסירות ויסודיות .הזדהיתי עם
הדגש ב'פרס דניאלי' על :אנושיות ,אדיבות וגמישות .אני שמחה וגאה שערכים
אלו מתבטאים בעבודתי ,ומקווה שבכך אני תורמת לבריאות המטופלים.

על הזכיה" :שמחתי והתרגשתי כאשר נודע לי שזכיתי ב'פרס דניאלי' ,במיוחד לאור
הסיפור מעורר ההשראה של דניאלי זוננפלד .הבעת תודה מסמלת יותר מכל את
האמון והקשר החם שנוצרו ביני לבין מטופלי .היא אף מעודדת להמשיך ולפעול
במסירות ,באהבה ,בחמלה ובאורך רוח ,מבלי 'להרים ידיים' .אני אסירת תודה
למטופלי שבחרו להמליץ עלי ולמשפחתה של דניאלי על הפרויקט הנפלא הזה".

תודה למטופלי על הזכות לטפל ועל הבעת הערכתם .תודה למשפחתי על
התמיכה וההבנה תמיד .תודה לעמיתי על דוגמא אישית לטיפול מקצועי ואכפתי.
תודה לצוות הנפלא במרפאה ,על המקצועיות ,החריצות והמסירות למטרה
המשותפת  -טיפול יעיל ,זמין ,ונגיש למטופלים".
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ד"ר סמיר מנסור

ד"ר אריה סולומון

קופות חולים  -נשר ודלית אל-כרמל

קופת חולים  -מרפאת אהרונוב ,תל אביב

סמיר נולד בנהריה בשנת .1957

אריה סולומון נולד בתל אביב-יפו בשנת .1958
שירת בצה"ל בשנים  1976עד .1979
סיים את שירות המילואים בדרגת סרן.

בשנת  1986סיים לימודי רפואה וקיבל תואר  MDבאוניברסיטת גנואה שבאיטליה.
ד"ר מנסור הוא רופא משפחה במסגרת קופת חולים במועצה המקומית דלית אל
כרמל ,בין השנים  1988עד .2019
ד"ר מנסור פועל כרופא משפחה גם בקליניקה פרטית בנשר ,מאז .1996

בשנת  1988קיבל תואר  MDמאוניברסיטת תל אביב.
ד"ר סולומון התמחה בבית החולים איכילוב במחלקה פנימית .בשנת  1991עבר
להתמחות ברפואת משפחה .בשנת  1995קיבל תואר מומחה ברפואת משפחה .כיום
מנהל ד"ר סולומון את מרפאת אהרונוב (זלמנוף) ,במחוז תל אביב – יפו.

אודות הקשר ומערכת היחסים בין הרופא למטופל ,אומר ד"ר מנסור:
"הקשר בין רופא למטופל בנוי על אמון הדדי ואמפתיה .על ידי מילוי בסיס הטיפול
הרפואי הזה ,אנו הופכים את המערכת הרפואית למוצלחת ופורה יותר".

בשנת  2009קיבל תעודת הוקרה מטעם תנועת הצרכנים ,לדמות מופת ,המקרינה
איכותיות ,מצוינות והתמדה ללא גבולות .בשנת  2015קיבל תעודת הוקרה לעובדי
ציבור מנצחי בירוקרטיה.

ד"ר מנסור ,משתף אודות הזכיה בפרס ואודות מפעל "פרס דניאלי":
"פרס דניאלי הוא פרס יוקרתי .ואני שמח מאוד בהישג זה .הפרס הוא כוח מניע
הלאה ,להמשיך ולפעול בשדה הרפואה לטובת המטופלים ובני משפחתם".

"כרופא משפחה אני תמיד שואף להעניק למטופל רפואה מקצועית ,מיטבית ואיכותית.
ליצור ערוץ תקשורת כנה ,פתוח ,מלא תקוה ואופטימיות .להיות אוזן קשבת למטופל
ולהעניק את מירב תשומת הלב .חשוב לי לסייע למטופל להתמודד עם החולי ,ובד
בבד ,להתמודד עם התהליכים הבירוקרטיים הכרוכים במערכת הבריאות .בדרך זו
נוצרים יחסי אמון מטפל-מטופל".
ד"ר סולומון מבטא" :אני נרגש וחש זכות גדולה להיות חלק מפרס רפואה עם לב
על שם דניאלי .הנתינה שלי היא חלק בלתי נפרד מעבודתי כרופא .פרס דניאלי
גרם לי להבין עד כמה העשייה היום יומית שלי היא חשובה ,עצומה ומשמעותית,
ועד כמה היא מוערכת בעיני מטופליי ובני משפחתם .בחירתם מרגשת ומחזקת
אותי להמשיך בעבודתי ,הכבוד גדול ועל כך אני מודה להם .פרס זה מהווה
הזדמנות להעריך ולהוקיר את האנושיות והשותפות של הצוות הרפואי עם
המטופלים .אין ספק שהעולם יכול היה להיות טוב יותר ,בהשראתה של דניאלי,
שהיתה מופת ודוגמא לחשיבותה של האהבה והאנושיות בשירותי הרפואה
ובחיים בכלל .כולי תקווה ששאיפתה תתגשם .תודה משפחת זוננפלד ,על היוזמה
המבורכת .אני גאה מאוד להיות חלק ממנה".
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ד"ר רוני פרקט

ד"ר אלונה פלג

קופת חולים  -סניף תל נורדאו ,תל אביב

קופת חולים  -סניף משגב

רוני פרקט נולד בלוד בשנת .1959
שירת בצה"ל כלוחם ומפקד בנח"ל.
רוני שירת שנים ארוכות כקצין רפואה במילואים.

אלונה פלג נולדה בויניצה ,אוקראינה בשנת .1968
בשנת  1998קבלה תואר ד"ר לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים.
ד"ר פלג התמחתה ברפואת משפחה משנת  2000עד שנת ,2004
במסגרת שירותי הבריאות.

בשנת  1989קיבל תואר לרפואה מאוניברסיטת תל אביב.
ד"ר פרקט מומחה לרפואת משפחה .מאז  1994 -הוא פועל במרפאה של שירותי
בריאות בתל נורדאו .כמו כן ד"ר פרקט מדריך אישי ,למתמחים ברפואת משפחה
במסגרת המרפאה.
ד"ר פרקט מדריך סטודנטים לרפואה מאוניברסיטת תל אביב ,וחבר בצוות ההדרכה
של קבוצת מתמחים שלב א' במחלקה לרפואת משפחה.

משנת  2004ד"ר פלג היא רופאת משפחה במסגרת הקופה.
מדריכה קלינית למתמחים ולסטודנטים.
ד"ר פלג זכתה בהצטיינות מטעם קופת החולים בשנים  2008ו.2014-
את שאיפתה בנוגע לקשר עם המטופלים ,מגדירה ד"ר פלג במילים:
"להקשיב למטופלים "הקשבה מדויקת" אשר תקנה להם תחושה שהובנו היטב".
"לבסס תחושה של אמון ושותפות בהתמודדות עם בעיותיהם ,ולהיות פתוחה ללמוד
משהו חדש מכל מטופל".

"רופא משפחה הינו מקצוע הרפואה המשפיע ביותר על בריאותו של המטופל"; מגדיר
ד"ר פרקט" ,רפואת המשפחה שמה לנגד עיניה את המטופל במרכז ,תוך התייחסות
להיבטים הביו-פסיכו-סוציאליים ותוך היכרות מעמיקה וגוברת לאורך השנים עם
המטופל ,משפחתו וסביבתו .היכרות זו ,יחד עם האמפתיה והתמיכה למטופל,
ההקשבה והבנת הגלוי והנסתר ,כל אלו מאפשרים טיפול מיטבי תוך הקפדה על
מקצועיות גבוהה".

אודות מפעל הפרס אומרת ד"ר פלג" :מרגשת אותי העובדה שמתוך שבר נורא
הצליחה משפחת זוננפלד להקים מפעל משמעותי כל כך.
כל מי שמדבר על 'פרס דניאלי' -מחייך .המפעל הפך לסמל המזכיר לאנשים
את הצד הטוב של החיים .הפרס מעודד את הרופאים להסתכל על הקשר עם
המטופלים ולהפוך אותו לאנושי יותר ולכנה יותר.
העובדה שאני מקבלת את הפרס בעקבות המלצה של המטופלים שלי -היא זכות
גדולה ,ומחזקת את תחושת השותפות שלי איתם".

על מפעל הפרס" :הפרס על שם דניאלי זוננפלד מרגש מאוד מהסיבה שהוא שם
במרכז את המסירות והאנושיות במקצוע הכל כך יפה שלנו .זכיתי לקבל פרס
מרגש זה ,המעלה גם את זכרה של דניאלי ,שללא ספק היתה ראויה לפרס על
פועלה הרב והמשמעותי בשנות חייה המעטות".
ד"ר פרקט חש כי "בקבלת הפרס אני זוכה בתודתם של מטופליי ,שכה יקרים
לליבי".
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ד"ר אוריל שליט

מדגם מסיפורי ההמלצות שנכתבו ע“י המטופלים

קופת חולים  -סניף בית פרנק ,אשקלון

רופא מיוחד במינו עם אוזן קשבת לבעיות .נותן טיפול מהיר ויעיל .מדרבן לרפואה מונעת עם עצות
נפלאות .מקבל תמיד בסבר פנים שמחות למרות הלחץ של המטופלים.

אוריל שליט נולד בקווקז ,ברית המועצות בשנת .1957
בשנת  1985הוסמך לרפואה באוניברסיטן דגיסטן ,מחצ'קלה.
ד"ר שליט התמחה בניהול רפואי ,ובתרפיה מנואלית.
קיבל דיפלומה בינלאומית במזותרפיה.

הפעם הראשונה שנפגשנו היתה שבוע לאחר ששוחררתי מאשפוז לאור ניסיון אובדני .נתקלתי באדם
שלא שפט אותי .טיפל בי והסביר לי את כל הטיפולים העתידיים בגובה העיניים ומייד גרם לי להרגיש
בנוח.

ד"ר שליט ניהל את בית החולים ליפצק ברוסיה ,בין השנים  1985עד .1997
במקביל לעבודתו בחו"ל ,היה ד"ר שליט רופא פנימאי בישראל.
פעל כרופא פנימאי בבית החולים ברזילי ,עד שנת .2009
כיום ד"ר שליט הוא רופא משפחה באשקלון.

אנחנו גדלנו איתה ונגדל את ילדנו בעזרת השם איתה .מסירות ומקצועיות! באבחונים מדויקים
ומהירים היא חסכה לנו פעמים רבות לגשת למיון.
נותן את הבדיקות הנחוצות ,בודק הכל .עזר לי למצוא רופאים המטפלים בבעיות שלי ושלא הוצעו לי
בעבר .מודה לו על כך.

"אני שואף לשדר כלפי מטופלי רוגע וביטחון ,כדי שיוכלו לתת בי אמון שאעשה עבורם
את הטוב ביותר" .אומר ד"ר שליט" ,אני משתדל ליצור מול המטופלים שיח בגובה
העיניים .להסביר היטב את הנדרש ולוודא שהמטופל מבין את תהליך הטיפול".

רופאה מדהימה ,האכפתיות והמסירות שלה לכל פציינט היא דבר שלא רואים .היא תיאמה באופן
אישי מהפלאפון שלהניתוח לבן שלנו ,וחסכה לנו הרבה סחבת ועוגמת נפש.

עבור ד"ר שליט החשוב הוא" :לגרום לכל מטופל לצאת מחדר הרופא -בחיוך ותחושה
טובה מכפי שנכנס ,וכמובן עם מענה רפואי רלוונטי לדרישותיו".

אנחנו משפחה בת חמש עשרה נפשות ,עברנו הרבה רופאים אך רופאה כזו אין בנמצא .מסירות מכל
הלב עם אפשרות להתקשר אליה אפילו באמצע הלילה או לפנות בוקר.

"המשמעות של "פרס דניאלי" רבה מכל פרס אחר ,היות ולא מדובר בפרויקט
ממשלתי בו נבחרים הזוכים על ידי ועדה או בכירים .פרס זה מביא את דבר
המטופלים -שהם העדים האמינים והטובים ביותר לגבי הטיפול והרופא".

תמיד דואג לבדוק את כל הבעיות עליהן אני מתלוננת .רופא עם שפת דיבור נאותה ונעימה ,עושה
עבודה כמו שרופא צריך לעשות.
עונה באדיבות לפניות לא רק פנים אל פנים אלא גם באמצעות האתר .משרה רוגע וביטחון ,מתעניין
בשלום משפחתי בכל ביקור .אדיב וסובלני .ראוי לכל שבח.

ד"ר שליט משתף" :הבחירה במקצוע הרפואה נעשתה מלכתחילה על מנת לתת לבני
אדם מענה רפואי ולהציל חיים .כאשר אני נבחר על ידי המטופלים מבין מגוון רחב של
רופאים מצוינים -אני חש סיפוק והגשמה עצמית".

הציל את אמא שלי ,הפנה אותה לבדיקות דם מיוזמתו ושם התגלתה המחלה .בזכות ערנות הרופא
היא עברה ניתוח בהצלחה רבה.
יש לנו שלישיה בלי עין הרע בת עשרה חודשים ...התמסר אלינו מאוד בהיענות המהירה לבדיקות
הנצרכות גם בזמן ההיריון וגם אחר הלידה.
בחופש ,כשהיתה לד"ר ...שעה הפסקה ,הוא לקח את כל הילדים שהיו במרפאה לגינה! הם כל כך
נהנו ...אין רופא כזה מסור ואהוב.
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מאד של התקפי אסטמה.

הגעתי אליה בהקשר ספציפי אך היא התענינה בכל התיק הרפואי ,התייעצה עם קולגות נוספות
והנחתה למקומות נכונים ,הכל מיוזמתה ובאחריותה.

אחד הרופאים הנדירים ,הקפדנים ,לא מפספס כלום ,לוקח כל דבר ברצינות ושם לב לפרטים הכי
קטנים .פשוט אישיות מיוחדת.

פשוט מצוין ויודע את תחומו בצורה נפלאה ,מתייחס לאנשים בכבוד וברגישות גבוהה.

נראה לי שאף פעם לא יצא לחופשה .כל פניה נענית באותו היום.

זוכר את הבעיה ואת המטופל .מקשיב עד הסוף ,נותן את הזמן.

מדובר באדם בעל ערכים אוטנטיות וידע עצום בכלל התחומים.

מדהימה .מלווה את משפחתנו שמונה עשרה שנים .היא מתאימה את עצמה לצרכים המשתנים שלנו,
ומכירה לעומק כל ילד ומבוגר.

כשהכל ממוחשב -היא עדיין ממשיכה להפגין יחס אמיתי כמו פעם.

אישה ואישיות ,רופאה וחברה ,כולה לב ונשמה .עצם הכתיבה עליה מרגשת אותי .ואם לה לא מגיע....
אז למי כן???!

היא קשובה לכל מכאוב ולכל פניה .אף פעם לא מזלזלת ,לא מבטלת והכל בגובה העיניים ובהומור.
רופאה ייחודית בעלת אופי ללא דופי.

כיף לקבל שירות עם חיוך .גם כשלפעמים קשה -כשאתה אצלו בחדר אתה מרגיש בריא לכמה דקות.
השנה עברנו שנה מאד קשה ,ד״ר ...עמד לידנו כל הזמן וענה לכל השאלות שהיה לנו עם סבלנות...
זהו פשוט רופא של פעם  -כשהרופאים למדו רפואה בגלל דאגה אמיתית לאנשים.

רציני ,מקצועי וסופר אנושי .התפקיד שלו לא מסתיים עם היציאה של המטופל מהמרפאה ,אלא
ממשיך במעקב מולו בבית ,ודאגה מול המוסדות אליהם נשלח המטופל.
דור הולך ונעלם ,אין רופאים מהזן שלה ...שנותנים תחושה של רפואה פרטית .זמינות לשאלות ,ידע
אין סופי .סבלנות ,גמישות ומענה מהיר.

מקצועיות עם אינטואיציות חדות ומדויקות .מלבד הטיפול המסור והמקצועי ,ההרגשה שמתקבלת
היא של אופטימיות ושמחה.

אחרי התקף הלב שלי ,כשאני שוכבת בטיפול נמרץ לא ממש מבינה איפה אני ,אני מקבלת דרך צוות
המחלקה ד״ש מהרופא ,שאני ארגיש טוב ושאני אגיע אליו כשאני יוצאת מבית חולים .לא אשכח זאת
לעולם.

אבא שלי היה בן  92ודוקטור ...היה זמין בעבורו  24/7בעבודה ובבית.
דואגת תמיד לוודא איך עבר הטיפול או הבדיקה .מעדכנת ומתעדכנת והכי חשוב מתעניינת במטופל.
היא רופאת משפחה אמיתית ,היא משפחה.

לא מתנשאת ,רואה מולה בני אדם .מכירה גם את המצב הרגשי בתוך המשפחה ויודעת לתת מילה
טובה שמחזקת.

הצילה את חיי נכדתי התינוקת כשהיתה במרחק רגעים לפני התייבשות ונזקקה לעירוי .כל
התנהלותה של הרופאה נעימה ונוסכת ביטחון ורוגע במטופל.

דאגה לי גם כאשר נפצעתי בחו"ל ,וגם כשנקלעתי למצבים קשים במהלך הזמן.

יש לה היכולת להבחין מתי ולמי צריך לפנות .יודעת היכן חשוב להתייעץ עם רופא מומחה נוסף .זה
גורם לי לסמוך עליה.

חשיבה נרחבת ״מחוץ לקופסא״ .שם לב לפרטים ,תשומת לב אישית ואכפתיות יוצאת דופן.
ד"ר ...היא תופעה על טבעית של רופאה עמוסה במטופלים ,שנותנת לכל אחד את כל כולה ,כולל
מעקבים אישים וטלפונים לאחר שעות הפעילות .אצלה הרפואה היא שליחות אצילית ולא רק עבודה.

הציל את חיי .זכיתי וזכתה המדינה ברופא שכזה .לתפארת מדינת ישראל.
מסירות הקשבה ושיקול דעת בטיפול -לאורך עשרות בשנים בהורי המבוגרים ובי.

ד"ר ...תמך באימי חולת הסרטן חמש עשרה שנה ,באומץ ובנחישות ולא ויתר ולא הרפה .אני מצדיעה
לו!

בתור סטודנטית לרפואה היא מהווה לי דוגמה אישית .קשובה ,מקצועית ותומכת.
יש לציין בפרט את העובדה שד״ר ...מאבחן מצוין של מחלות פנימיות .הציל אותי ממצבים קשים
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טקס הענקת פרס דניאלי 2017

טקס הענקת פרס דניאלי 2016
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טקס הענקת פרס דניאלי 2018

בחסות:

לחיים בריאים יותר

בשיתוף:
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פרס דניאלי  -רפואה עם לב prassdanielle@gmail.com
'קרן דניאלי' ע"ר 580609956
חזון איש  | 34ירושלים
עיצוב ועימוד:

0548474581
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