חלוקת אותות ברפואה ומדע 2015 -
בתאריך  3לפברואר התקיים במוזיאון א"י בתל-אביב אירוע מרשים רב משתתפים לחלוקת אותות
ועיטורי מופת והוקרה לרופאים ומדענים שפעלו למען הקהילה בארץ ובחו"ל.
האירוע נערך מטעם אומ"ץ בשיתוף עם ההסתדרות הרפואית וצב"י .המרכז הרפואי "אסותא"
העניק את החסות לאירוע.
במהלך האירוע חולקו האותות והעיטורים הבאים:
•

•

•

•

•

•

•

•

אות מופת על דוגמה אישית  -לפרופ' יורם כהן
על היחלצותו לפיתוח מכון רפואי מתקדם לטיפול בחולי סרטן בדרום הארץ ,על פעילותו
המחקרית מקצועית והציבורית להדברת המחלה ,על אומץ ליבו לחשוף בפומבי חוליים של
הרפואה הציבורית ועל דאגתו האישית לחוליו.
אות הוקרה – רפואה מדברית לפרופ' ריאד אגבאריה
על תרומתו הרבה לאוכלוסייה הבדווית בנגב ולכלל תושבי הדרום בהכשרת דור חדש של
רופאים ורוקחים ,על פועלו לשוויוניות בחברה הישראלית ולמניעת אפלייתן של נשים במגזר
הבדווי.
אות הוקרה – הצלת חיים למתנדבי "איחוד הצלה"
על פעילותם רבת השנים להצלת חיי אדם ללא הבדל תוך שימוש באמצעים מקוריים
וחדשניים על הדאגה המתמדת להצלת חייהם של פעוטות וקשישים ,ועל גישתם האנושית
והעידוד שמוענק למשפחותיהם של נפגעים.
אות הוקרה – החלמה עליזה – לאניטה ואדוארדו גמבץ'
על פעילותם ההתנדבותית המבורכת להביא שמחת חיים לפצועים ,נכים ומוכי גורל ,ועל
מאמציהם להשרות רוח אופטימית ותקווה להחלמה בקרב המאושפזים בבתי חולים
ומוסדות שיקום.
אות הוקרה – מצפון תיפתח הטובה – ל "הוספיס הגליל העליון"
על טיפול רפואי מקצועי ואנושי מסור מסביב לשעון בחולים במחלה ממארת מתקדמת ועל
סיוע חיוני לבני משפחותיהם.
אות הוקרה – סיוע רפואי בין-לאומי – לעמותת "הצל ליבו של ילד"
על הצלת חייהם של אלפי ילדים בעלי מום בליבם באמצעות ניתוחים וטיפולים רפואיים ,על
סיוע רפואי באבחון מומי לב ועל תרומה להעלאת רמת הרפואה ביבשת אפריקה.
אות הוקרה – התנדבות גרעינית – למחלקה לפיזיקה בקריה למחקר גרעיני
על תרומתה הרבה של קבוצת עובדי קמ"ג המתנדבים בפרויקט חונכות בפיסיקה לקידום
של תלמידי בית ספר על יסודי בירוחם ברוח ערכי החברה ,התומכת ומסייעת לאוכלוסיות
חלשות בנגד.
עיטור מופת – רפואה בעלת סיכון – לפרופ' דן אנגלהרד
על פעילותו המסועפת להדברת מגפות ומחלות זיהומיות בקר ילדים ישראלים וזרים על
חיזוק האימון של החולים ברופאים כתוצאה של דוגמה אישית ועל היחלצותו לסייע לנפגעים
בארצות מצוקה.

•

•

עיטור כבוד – תקווה לחיים – לפרופ' אייל גור
על יושרו המקצועי ,התמסרותו המיוחדת לנכי צה"ל ,על רפואה מקורית וחדשנית בניתוחים
מיקרוסקופיים ,על טיפולו המסור בילדים פלסטינאים פגועים ועל החזרת התקווה לנכי פנים
מסתגרים.
עיטור כבוד – אתיקה רפואית – לפרופ' פייר זינגר
על פעילותו הרבה בארץ ובעולם בתחום הרפואה הקולינרית על התמסרותו המיוחדת
לחולים המאושפזים בטיפול נמרץ ,על תרומתו לסובלנות בחברה הישראלית ולאתיקה
המקצועית של הרופאים.

חבר ועדת האות:
ד"ר אפרים סנה ,חכ"ל אראלה גולן ,ד"ר משה גורדון ,ד"ר מאיר מוסליזה ,יצחק תומר ,ד"ר אלי
מירון ,ד"ר משה קוסטינר ,פרופ' ציון חגי ,עו"ד חן שמילו ,פרופ' רות שלגי ,מידד גייסין,
ד"ר יוסי וייס.
במהלך האירוע הוקרן סרט על כל אחד ממקבלי האות והעיטורים.
האירוע זכה לביקורת נלהבות הן בשל רמתו המקצועית הגבוהה והן בשל הסיפורים האישיים נוגעי
הלב שנחשפו במהלכו.
האחראית על האירוע הייתה חכ"ל אראלה גולן ,חברת הנהלת אומ"ץ ויו"ר שלוחת אומ"ץ חברתי,
שהשתתפה בעריכת הסרטים ,עיצבה את הבמה וכמו כן הפיקה את החוברת וההזמנות לאירוע.
יו"ר הועדה המארגנת  -בני שגיר חבר הנהלת אומ"ץ וגזבר התנועה .חברי הוועדה :שאול נאווי,
רחלי ארט ,ורדה זוסמן-פריבס ,חנה לב ,שרגא בן צבי ,בני סטודנסקי ,גל סער וזהבה גרינברגר.
מנחה הערב :רן רזניק.
בערב הופיעו האמנים:
רבקה זהר ולירון לב – הפרויקט המשותף
טריו מיתרים :יונה צור – כינור ,ראלף אלן – ויולה ואיריס יורטנר – צ'לו.

המפיקה הראשית של האירוע :קרן פורת-פרימר.

