
או  יחיד  של  התנדבות  מעשי  נס  על  להעלות  נועד  מצטיינים  למתנדבים  הבריאות  שר  מגן 
קבוצה, מבוגרים ובני נוער, אשר במסירותם ודבקותם במשימה שנטלו על עצמם יש לשמש 

אות ומופת לרבים. 

לקידום  מיוחדות  בפעולות  נקט  אשר  לארגון  מוענק  ציבורי  בריאות  לארגון  הוקרה  אות 
ההתנדבות במסגרתו.

אות מפעל חיים לעוסקים במקצועות הבריאות מוענק לעובדים אשר הטביעו חותם ואבני דרך 
במערכת הבריאות בישראל, ובכך תרמו תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

המגנים והאותות מוענקים  בטקס חגיגי במשכן הכנסת. טקס זה חושף את פניה היפות של 
החברה הישראלית. העבודה במערכת הבריאות הינה קשה, מתסכלת, מפרכת ולעיתים כפויית 
ובשקט  אור, אותם המתנדבים הפועלים הרחק  נקודות  זאת מתגלות  כל  אולם בתוך  טובה, 
לטובת נזקקים וחולים, אותם אנשים שכלי העבודה שלהם הוא החיוך, החמלה ואהבת האדם. 

לצורך בחירת הזוכים מינה סגן השר ועדה מייעצת שנדרשה לבחור בין החשוב לחשוב יותר, 
המעניין למעניין יותר, בין המשמעותי למשמעותי יותר. תפקיד הוועדה לבחור את הראשון בין 
שווים, חייבה רגישות, תשומת לב ומחשבה רבה, הרי שכולם ראויים לפרס לתודה ולהערכה. 
תודה לחברי הועדה בראשותו של עו”ד גיל סלומון על עבודתם המסורה שאף היא התבצעה 
בהתנדבות. תודה למועצה הלאומית להתנדבות בישראל על שיתוף הפעולה והשותפות במיזם 
זה. תודה אחרונה לעובדי משרד הבריאות על ביצוע מקצועי ואנושי לקידום מטרה חשובה זו.

פתח דבר

מדינת ישראל
משרד הבריאות



דבר סגן שר הבריאות

מדינת ישראל
משרד הבריאות

מתנדבים יקרים.

אנו מציינים השנה 20 שנה ליוזמת משרד הבריאות להוקיר את פעילות ההתנדבות במערכת הבריאות 
באמצעות ״מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים״.

לצד  השראה.  ומעוררת  לבבות  מחממת  פעילותם  ומסירות.  הקרבה  מסמלים  המצטיינים  המתנדבים 
המסר המרכזי לציבור ולמערכת הבריאות, יש כאן אמירה לאומית חשובה לנו, כמדינה וכאומה. אזרחים 
להערכה  ראויים   - מינהלית  דרישה  וללא  חוק מחייב  ללא  ומיוזמתם,  לזולת  לתרום  שיודעים  וארגונים 

ולהעצמה. זו מחוייבות שלנו בחברה השואפת לשיויון ולצדק, לחמלה ולחברתיות.

השנה מציינים שבעים שנה להקמת המדינה וכאמור גם 20 שנה לפעילות מגן שר הבריאות למתנדבים 
המצטיינים. זהו ציון דרך ראוי וחשוב, שמעניק לנו הזדמנות להרים את דגל ההתנדבות הציבורית בראש 
התורן של החברה שלנו. להתגאות בכך ולהוכיח כי עם ישראל נטוע ביתדות עמוקים של נתינה ותרומה 

לאחר ולחלש.

כסגן שר הבריאות ראוי להדגיש, תרומת ההתנדבות לחולים ולצוותים הרפואיים משמעותית וחשובה. 
המתנדבים מועילים לשיפור איכות השירות והעצמת חווית המטופל ועל כך ברכותיי באופן מיוחד. 

לשמחתי ישנם מתנדבים מצטיינים מכל התחומים: מתנדבים בבתי חולים, בקופות החולים, במרפאות 
לבריאות הנפש, בקרב נפגעי הלם קרב, למען תושבי המרכז והפריפריה, מוסדות, ארגונים ועמותות מכל 

האוכלוסיות והמגזרים המרכיבים את הפסיפס היפה של עם ישראל שלנו.

ברכותיי לכם המתנדבים היקרים, לחברי הוועדה המייעצת ולאחראים על הטקס הנפלא במשרד הבריאות.

עם ישראל גאה בכם ובמעשיכם. עלו והצליחו!

בהערכה ובברכה,

ח"כ יעקב ליצמן 

סגן שר הבריאות 



דבר יו”ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל
לפני 70 שנים בה' באייר תש"ח קמה מדינת ישראל. הנס הגדול הזה, הפלא העצום הזה, שהוא סלע 
קיומנו, קרם עור וגידים קמעה קמעה. כאיילת השחר, החל להתנוצץ אורה המיוחד של כנסת ישראל  
ומדינת ישראל הצעירה והמתחדשת, גנזה אל תוכה ציפייה וערגה בת 1878 שנים של עם המבקש 

בכל לבבו, מאודו ונפשו לשוב אל ארץ אבותיו, כדבריו היפים של דוד בן גוריון:

"דבר אחד העניקה לנו ההיסטוריה עוד משחר היותינו, יש לנו כח מוסרי גדול, שאולי אין כדוגמתו 
לעמים אחרים ובכח זה עמדנו עוד מימי קדם כנגד מדינות גדולות וחזקות מאיתנו. אין עוד דוגמא 
בהיסטוריה לעם, שגלה מארצו ובכל זאת שמר על ייחודו ועצמאותו במשך 2000 שנים. נתון לנו כח 

מוסרי גדול וכח זה הוא שהביאנו עד הלום".

הכח המוסרי הזה, בא לידי ביטוי במעשיהם של המתנדבים הרופאים האחיות וכל העושים במלאכה 
במערכת הבריאות בישראל. מערכת בריאות מפוארת, שנותנת מזור לקשיש ולרך, מושיטה יד של 
חסד לילד החולה, עוטפת באהבה את הזקוקים לסיוע ומרפאה את החולה, כדברי הנביא יחזקאל: 
"את האובדת אבקש ואת הנדחת אשיב ולנשברת אחבוש ואת החולה אחזק". החסד הזה עובר כחוט 
השני במעשיהם של המתנדבים בבריאות, השוזרים קרן אור של חסד בשעותיהם הקשות של רעיהם 

ונותנים להם תקווה ומזור לבל יתייאשו, בחמלה ובאהבה.

העושה  לייכטר  ענת  ולגב'  השנים  רבת  השותפות  על  ליצמן,  יעקב  ח"כ  הבריאות,  שר  לסגן  נודה 
אשר  סלומון,  גיל  עו"ד  של  בראשותו  לוועדה  נודה  ובחן.  באצילות  בבריאות  ההתנדבות  במלאכת 
בחרה את הטובים שבטובים, המובחרים שבמובחרים ולאנשי המועצה הלאומית להתנדבות כולם, 

שכוננו האות החשוב, יבואו על הברכה על מעשיהם הטובים.

האות הזה משקף את היפה והנאצל שבישראל ואורה של ההתנדבות, אור החסד והנתינה, יבקיע אל 
הלבבות ויאיר אותם כולם באהבה ובנתינה אין סופית.

תבורכו,

יורם סגי זקס עו"ד

יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל



מתנדבים יקרים,

מי שפועל למען הזולת והחברה, ללא קבלת תמורה, אין ראוי ממנו.

מערך ההתנדבות הפך כבר מזמן לחלק בלתי נפרד ממערכת הבריאות.

אין זה סוד, שהמערכת מתקשה לתת מענה בכל רגע נתון ולכן, הסיוע של אותם מתנדבים ממלא את החסר 
ומהווה חלק משמעותי ביותר בעזרה לכל מי שבא בשערי מערכת הבריאות.

לכבוד הוא לנו להיות חלק מהוועדה המייעצת לשר הבריאות.

של  לרווחתם  זמנם  את  המקדישים  בודדים  אנשים  התנדבותית,  פעילות  של  עצום  למגוון  להיחשף  זכינו 
המטופלים וארגונים שמסייעים לקבוצות שונות בחברה הישראלית ומעניקים להם מענה איכותי ומקצועי. 
חברי הוועדה המייעצת עיינו בהמלצות רבות וקיימו דיונים ארוכים לפני שבחרו בזוכים במגן שר הבריאות. 
הבחירה לא הייתה פשוטה, נחשפנו לפעילות התנדבותית רחבה ומעוררת השראה בכל מערכת הבריאות.  
לבסוף, בחרנו במתנדבים בודדים ובארגונים שאנחנו רואים בהם כמייצגים נאמנה את מערך ההתנדבות 

הנפלא.

וכן נעניק פרס "אות לארגון  בנוסף, בחרנו שניים לקבלת "אות מפעל חיים לעוסקים מקצועות הבריאות" 
מקדם התנדבות". 

ברצוני להודות לשותפיי להליך הבחירה, חברי הוועדה המייעצת – מר יגאל גואטה, עו"ד מיכל הרצוג, הגב' 
ברכה זילברברג, הגב' אווה מדז'יבוז', ד"ר בדיר עבדאללה, עו"ד מיכל רוזנבוים.

הגב'  ברנוי,  כרמלה  גב'  המועצה  ולחברות  זקס  סגי  יורם  עו"ד  להתנדבות,  הלאומית  המועצה  ליו"ר  תודה 
עפרה גרויסמן והגב' מתי וייל, שריכזו והכינו את החומרים לוועדה.

תודה גדולה לגב' ענת לייכטר, מנהלת תחום ההתנדבות במשרד הבריאות, על העזרה והליווי הצמוד של 
עבודת הוועדה.

מילה אחרונה למתנדבים במערכת הבריאות - החברה הישראלית חבה לכם המון, המשיכו בעשייתכם, מי 
ייתן ורבים יצטרפו אליכם, תודה!

יו"ר ועדה המייעצת, עו"ד גיל סלומון

דבר יו”ר הוועדה המייעצת
להענקת מגן שר הבריאות



יו”ר: עו”ד גיל סלומון 
מר יגאל גואטה

עו"ד מיכל הרצוג
גב' ברכה זילברברג

גב' אווה מד'זיבוז'
ד"ר בדיר עבדאללה
עו"ד מיכל רוזנבוים

 

       

יו”ר: עו”ד יורם סגי-זקס
גב' כרמלה בר-נוי
גב' עפרה גרויסמן

גב' מתי וייל

       

יו”ר: מר דב פסט, סמנכ”ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש 
גב’ מירי כהן, מנהלת תחום בכיר הצלה וע”ר 

גב’ ענת לייכטר, מנהלת תחום התנדבות 
גב’ עינב שימרון, סמנכ”לית הסברה ויחסים בינלאומיים 

       

חברי הוועדה המייעצת להענקת מגן שר הבריאות

נציגי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

חברי ועדת היגוי במשרד הבריאות



ואלה מקבלי המגן



ריינה אבוטבול  
ריינה אבוטבול, בת 90 מירושלים, עלתה לישראל 
ילדיה,  ועשרת  בעלה  עם   1968 בשנת  ממרוקו 
מתנדבת מזה 16 שנים בבית החולים שערי צדק.  

אבוטבול  ריינה  של  ההתנדבותית  פעילותה 
החלה כחודש לאחר שבעלה נפטר בשנת 2002. 
אבוטבול  ריינה  נהגה  מאושפז,  כשהיה  עוד 
לשהות בקרבתו ובעוד היא סועדת אותו, סייעה 
לשכניו לחדר ולחולים ששהו במחלקה. כחודש 
המטפל  הרופא  לה  הציע  בעלה,  פטירת  לאחר 
לבוא ולהתנדב בבית החולים. ריינה אבוטבול לא 

היססה לרגע והחלה מתייצבת מדי יום בבית החולים, כאשר היא עושה את דרכה לבית החולים 
בשני אוטובוסים וברכבת לכל כיוון, שישה ימים בשבוע, לסיוע ומתן עזרה לחולים, חלוקת אוכל, 

תרגום, עידוד ותמיכה לחולים השוהים במחלקה הפנימית.  

בבית  דבר  לשם  והפכה  מחלקות  חצתה  ולצוות,  לחולים  אבוטבול  ריינה  שהעניקה  העזרה 
החולים "שערי צדק". היא עברה להתנדב במחלקה האונקולוגית אמבולטורית משם למחלקות 
נשים ואורטופדיה ואף במחלקת השהייה של חדר המיון. בכל מקום בו התנדבה הפכה לחלק 
ותרומתה  לבית החולים  יום  יום  ריינה אבוטבול הקפידה להגיע  נפרד מהצוות המטפל.  בלתי 
ומורגשת. כל מי שעבד לצידה מתאר אישה נמרצת, מלאת  בסיוע לחולים הייתה משמעותית 
סבלנות וחמלה הדואגת גם לציבור החולים המאושפזים במחלקות וגם לחברי הצוות הרפואי 

וצוות האחיות המטפל. כיום מתנדבת ריינה אבוטבול בבית המרקחת של בית החולים.

 

"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" מוענק לריינה אבוטבול על עשייה התנדבותית רבת 
שנים, במסירות ובנתינה רבה, תוך שהיא מהווה דוגמא לכוחם של מתנדבים בגיל השלישי.



שפרה אייל  
שני  מזה  מתנדבת  שמונה,  מקריית   79 בת  אייל,  שפרה 
של  שמונה  קריית  במרפאת  שנים  כ-12  מתוכם  עשורים, 

שירותי בריאות כללית.  

סיוע לזולת הינו מרכז חייה של שפרה אייל. במשך 30 שנה 
עבדה באגף הרווחה בעיריית קריית שמונה בתפקיד רכזת 
חברתית לקשישים. במהלך השנים המורכבות ובצל האיום 
בסיוע  אייל  שפרה  התנדבה  הצפוני,  הגבול  על  הביטחוני 
האחרונות  השנים  וב-20  בכלל  ולקהילה  בפרט  לקשישים 
בסניף  לקשישים  טלפונית  יועצת  בהתנדבות  שימשה  אף 

הביטוח הלאומי בעיר.  

שמונה  קריית  במרפאת  שנים  כ-12  מתנדבת  אייל  שפרה 
של שירותי בריאות כללית. צוות המרפאה מתאר אותה כאישה סבלנית ואדיבה המשרה אווירה 
וניסיון  רב על הקשר האישי  ועונה לכל שאלותיהם של המטופלים תוך דגש  נעימה במרפאה 
לסייע ככל שניתן למטופלים ולצוות במילוי עבודתו. את זמנה היא מחלקת בין טיפולה המסור 
בבעלה הסיעודי, בין התנדבותה במרפאה והתנדבותה בסניף הביטוח הלאומי בעיר, ברגישות 

ובצניעות רבה.

 

וסיוע  לקהילה  התנדבות  על  אייל  לשפרה  מוענק  מצטיינים"  למתנדבים  הבריאות  שר  "מגן 
לקשישים בעיר קריית שמונה, במסירות ובאהבה רבה לזולת.



נטע אמיר  
81 מקריית טבעון, מתנדבת מזה כ-15  נטע אמיר, בת 

שנים בעמותת "הוספיס טיפול בית בקריית טבעון".  

וחולים  סרטן  חולי  אמיר  נטע  מלווה  השנים,  במהלך 
במחלות קשות השוהים בהוספיס, בהתמודדותם היום 
יומית עם כל שלב של המחלה. נטע אמיר יוצרת קשר 
אישי עמוק עם החולים ובני משפחותיהם, תומכת בהם 
משענת  היא  אמיר  נטע   , ואכפתיות.  רבה  ברגישות 
מרחב  ליצור  ומצליחה  בהוספיס  לחולים  נפשית 
משותף המאופיין בהבנה ובקשר רגשי משמעותי, תוך 
שהיא משתמשת בהכשרתה בתחום הדמיון המודרך 

והטיפול בתנועה.

נטע אמיר מהווה אבן שואבת גם למתנדבים נוספים, 
אותם היא מדריכה ומעניקה להם כלים שרכשה במשך 

למתנדבים  סדנאות  מעבירה  היא  בהוספיס.  לשוהים  ולסייע  קשר  ליצור  שיוכלו  בכדי  השנים, 
לתמוך  שיכולה  משימה  לכל  ונרתמת  העשיר  בניסיונה  אותם  משתפת  מודרך,  דמיון  בנושא 
ולסייע לחולים למרות שהיא פעילה ומתנדבת בארגונים נוספים, ניגשת נטע אמיר בהתלהבות 

ובמשימתיות לכל חולה חדש, בנכונות רבה לעזור ובנתינה אינסופית.

 

"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" מוענק לנטע אמיר על דרך חיים של התנדבות ונתינה 
לזולת ועל היותה דוגמא ומופת לתפיסת עולם לפיה בכל גיל יכול אדם להתנדב ולתרום באופן 

פעיל לקהילה.



יצחק גרינברג
מפתח   70 בן  גרינברג,  יצחק 
תקווה, מתנדב מזה כ-16 שנים 
רבין,  ע"ש  הרפואיים   במרכזים 

בתי החולים בילינסון והשרון.

מקריירת  לגמלאות  פרש  מאז 
כסגן  תפקידו  וסיים  ההוראה 
מתנדב  יסודי,  ספר  בית  מנהל 
המרץ  במלוא  גרינברג  יצחק 
במספר מסגרות לרבות ביחידת 
תנועה מתנדבת במשטרה, בבית 
מיון  במחלקת  בילינסון  החולים 
באמצעות  השרון  חולים  ובבית 

לחולה(.   עמותת י.ע.ל )יד עזר

יצחק גרינברג דואג לעזור לחולים במיון, מסייע בביצוע בדיקות א.ק.ג., במענה טלפוני ובהכנת 
הניירת וקבלת החולים למחלקה. השעות הרבות בהן מתנדב יצחק גרינברג ותרומתו למערכת 
משפחותיהם,  ולבני  למטופלים  אמפתיה  מגלה  הוא  המיון:  בחדר  היטב  מורגשת  האישפוזית 
מסביר ומרגיע, מסייע בכל שניתן ובסבלנות רבה, בעידוד ובנתינה המאפיינת איש חינוך. יצחק 
בעשייה  זמנו  את  וממלא  חג  וערבי  שישי  ימי  לרבות  השבוע,  מימות  יום  כל  מתנדב  גרינברג 

התנדבותית למען הזולת.

ועשייה  נתינה  של  שנים  על  גרינברג  ליצחק  מוענק  מצטיינים"  למתנדבים  הבריאות  שר  "מגן 
למען האחר במאור פנים, בסבלנות ובמסירות מידי יום ביומו.



זואי גוטליב
זואי גוטליב, בת 23 מנווה דניאל, עלתה לישראל בשנת 2008 
הדסה  החולים  בבית  כשנתיים  מתנדבת  הברית,  מארצות 
אם  בבניין  וביקורים  התנדבויות  רכזת  בתפקיד  עין-כרם 

וילד.

זמן קצר לאחר שסיימה את שירותה הצבאי ביחידת 8200, 
בית  של  הילדים  במחלקות  להתנדב  גוטליב  זואי  החלה 
החולים הדסה עין-כרם. בהתאם להשקפת עולמה ורצונה 
העז להפוך לרופאה, שמה לה זואי גוטליב כמטרה להתנדב 

במקום בו תוכל להכיר מקרוב את המערכת האישפוזית.

גוטליב  זואי  גבוהה, מרכזת  ומוטיבציה  יעילות  רב,  בכשרון 
הילדים.  למחלקות  המגיעים  המתנדבים  פעילות  את 

במסגרת פעילותה ההתנדבותית היא אחראית על הגדרת אמות מידה והטמעת נהלי עבודה בין 
הצוותים השונים, תיאום מתנדבים, מיפוי העמותות השונות המציעות את עזרתן לחולים וסיוע 
למנהלת המחלקה לפיתוח וקידום מקצועי של ההתנדבות בבית החולים לשם מתן שירות טוב 
יותר למטופלים. זואי גוטליב מבצעת את תפקידה בנועם הליכות, במרץ ומתוך אידיאל עמוק 
של עזרת לזולת. היא נתברכה בכושר ניתוח וארגון המאפשרים לה להוביל אדמיניסטרטיבית 

פעילויות התנדבותיות בבית החולים למען המאושפזים.

 

"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" מוענק לזואי גוטליב על מצוינות ומסירות התנדבותית 
ועל עשייה נמרצת ומלאת אהבה למען הזולת.



יורם כהן 
יורם כהן, בן 76 מאזור, מתנדב כ-37 שנים למען הקהילה, 
בתחום בריאות הנפש ובתחום הצלת חיי ילדים חולי לב.

יזם  1981, עת שימש כנשיא מועדון רוטרי חולון,  בשנת 
הנפש  בריאות  לקידום  העמותה  הקמת  את  כהן  יורם 
 1989 יחד עם המרפאה לבריאות הנפש. בשנת  בחולון 
ייסד, בשיתוף עם אגף הרווחה, את הקמת סניף חולון 
של עמותת אנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש. 
ובהמשך  בחולון  הסניף  יו"ר  שימש  שנים  ארבע  במשך 
נבחר ליו"ר אנוש, תפקיד בו כיהן כ-13 שנים. בתקופה 
שזכתה  אנוש,  עמותת  של  לצרופה  כהן  יורם  יזם  זו 
להתפתח ולגדול ולקיים פעילויות רבות למען הקהילה, 
לארגון הגג האירופי לארגוני בריאות הנפש ואף נבחר 
לנשיא הארגון ולפורום העולמי לבריאות הנפש שם הוא 

מכהן כמזכיר הפורום.

בנוסף להתנדבותו הענפה בתחום בריאות הנפש, מכהן יורם כהן מאז 2002 כיו"ר עמותת "הצל 
ילדים חולי לב המגיעים  חיי  ומטרתו להציל  בינלאומי שמרכזו בישראל  ילד", פרויקט  לבו של 
לטיפול במרכז הרפואי וולפסון ממדינות מתפתחות. עד כה ניצלו חייהם של למעלה מ-4,000 

ילדים ללא הבדל דת, גזע, מגדר או מצב כללי.

"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" מוענק ליורם כהן על מפעל חיים של התנדבות ועל 
יוזמות ומנהיגות להרחבת והעצמת ההתנדבות למען פגועי נפש ולמען ילדים חולי לב. 



טל לוי
טל לוי, בת 53 מקיבוץ כברי, מתנדבת מזה שנים למען פגועי נפש במרפאה לבריאות הנפש בעכו, 

כמטפלת באמנות.

לטיפול  בתוכנית  סטודנטית  בהיותה  עוד  החל  הנפש  בריאות  תחום  עם  לוי  טל  של  היכרותה 
באמנות במכללת תל-חי, כאשר החלה את עבודת הפרקטיקום שלה במרפאה לבריאות הנפש 
בכרמיאל. משסיימה חובותיה האקדמיים, ביקשה להמשיך ולפעול בהתנדבות למען המטופלים 
להתנדב  המשיכה  לוי  טל  שנים.  בת  היכרות  של  אישי  קשר  יצרה  חלקם  שעם  במרפאה, 

וכשזו  בכרמיאל  במרפאה 
לעשייה  המשיכה  נסגרה, 
במרפאה  ההתנדבותית 

לבריאות הנפש בעכו.

"חדר  הקימה  לוי  טל 
אמנות" במרפאה שבו היא 
הנפש  בפגועי  מטפלת 
להתמודד  להם  ומסייעת 
בסובלנות  מחלתם.  עם 
ובמסירות,  בהכלה  רבה, 
ליצור  לוי  טל  הצליחה 

הצליחה  התנדבותה  במסגרת  באמנות.  לטיפול  קבוצות  יצרה  ואף  נוספת  טיפולית  מסגרת 
להשיג תרומות, לרכוש רהיטים, ציוד וחומרים המשמשים אותה בעבודתה עם מטופלי המרפאה 

והצליחה להתחבר אליהם ואל עולמם, בהתמדה וברגישות.

 

"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" מוענק לטל לוי על יוזמה ייחודית ויצירתית, על פעילות 
התנדבותית מתמדת של סיוע למטופלים במרפאה לבריאות הנפש באמצעות טיפול באמנות. 



יוסי לוי
יוסי לוי, בן 79 מנס-ציונה, עלה 
לישראל בגיל 8 מתימן, מתנדב 
בקהילה בתחום בריאות הנפש 

כ-34 שנים.

בתו,  של  אבחונה  בעקבות 
כבר  נפש  כנפגעת  ז"ל,  יפעת 
זיהה  לחייה,  העשרה  בשנות 
מקום  בהקמת  צורך  לוי  יוסי 
אנשים  של  לשיקומם  מתאים 

העמותה  אנוש,  עמותת  של  פעילותה  את  היטב  שהכיר  לוי,  יוסי  בתו.  של  לזה  דומים  במצבים 
הישראלית לבריאות הנפש, עשה מאמצים רבים לפתוח סניף של העמותה בעיר נס-ציונה. לאחר 
שנתיים של פעילות ללא ליאות, נפתח הסניף ויוסי לוי מונה ליו"ר ההנהגה המתנדבת של הסניף. 

שני היעדים הראשונים שהציב לעצמו יוסי לוי היו גיוס מתנדבים וגיוס תרומות וכך היה. הפעילות 
הורחבה ומתנדבים נוספים הצטרפו לסניף שהעניק שירות ומענה לנפגעי הנפש בעיר. בהמשך 
תהליך  של  בסופו  המקומי.  הסניף  לפעילות  קבע  למבנה  שטח  להקצאת  העירייה  נעתרה  אף 
שזכה  אנוש  עמותת  של  והמרווח  הקבוע  הסניף  ב-2007  נחנך  לוי,  יוסי  רבות  עמל  עליו  ארוך 
ביתר  להתנדב  לוי  יוסי  המשיך  בתו,  את  שאבד  למרות  יפעת".  "בית  לשם  המתנדבים  בהצעת 

שאת ולהשקיע מרצו בקידום פעילות הסניף.

 

"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" מוענק ליוסי לוי על מפעל חייו להקמת בית לעמותת 
אנוש בנס ציונה ועל התנדבות רבת שנים למען פגועי הנפש בעיר.



לורנט לוי 
 2005 בשנת  לישראל  עלה  מירושלים,   52 בן  לוי,  לורנט 
מצרפת, ומאז 2007 מקיים מפעל התנדבותי של עזרה לזולת 

בתחום שיפור הראייה והשמיעה.

מצליח  עסקים  איש  בהשכלתו,  אופטומטריסט  לוי,  לורנט 
ופילנטרופ, פתח את חנות האופטיקה הראשונה שלו בעיר 
ובאהבתו  רב  בכשרון  מ"ר.   26 של  בשטח  שבצרפת  בולון 
למקצוע, הצליח לצמוח והקים את רשת "אופטיקל סנטר", 
בלגיה  צרפת,  ברחבי  אופטיקה  חנויות  כ-260  המונה 
ולוקסמבורג. עם עלייתו לישראל, עת השתקע עם משפחתו 
בירושלים, חש שברצונו לסייע לקהילה ולתרום מההצלחה 

שהתברך בה למען נזקקים, קשישים ומעוטי יכולת.

לורנט לוי הקים ב-2007 את עמותת "משכן הראייה אופטיקל סנטר" שמטרתה לאפשר ולסייע 
לכל ילד ואזרח ותיק בירושלים לראות ולשמוע בצורה תקינה ואיכותית. מאז הקמתה ועד היום 
סמלי  במחיר  משקפיים  זוגות  ל-200,000  קרוב  סנטר  אופטיקל  הראייה  משכן  עמותת  חילקה 
עד אפסי. העמותה מבצעת ללא עלות אלפי בדיקות ראייה ושמיעה לתושבי העיר, לקשישים 
לסייע  אבות  לבתי  קבע  דרך  מגיעים  העמותה  מטעם  מתנדבים  אופטומטריסטים  ולחיילים. 
ומעניקה  עלות  במחיר  שמיעה  מכשירי  אלפי  העמותה  חילקה  בנוסף,  משקפיים.  בהתאמת 

שירות לתושביה הנזקקים של העיר בכל עת, לרבות סיוע לניצולי שואה, נכים ונתמכי רווחה.

 

"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" מוענק ללורנט לוי ולעמותת "משכן הראייה אופטיקל 
סנטר" על עשייה חברתית ראויה לשבח ועל נתינה רחבת היקף למען תושבים נזקקים בירושלים.



רחל מושקוביץ 
מתנדבת  מפתח-תקווה,   82 בת  מושקוביץ,  רחל 
כ-39 שנים במרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, 

בית החולים איכילוב.

למטופלים  וסיוע  בליווי  מתנדבת  מושקוביץ  רחל 
חייה,  מימי  מחצית  כמעט  איכילוב  החולים  בבית 
קרוב לארבעה עשורים, ארבע פעמים בשבוע, במשך 
היא  וזמנה  מרצה  מירב  את  יום.  בכל  רבות  שעות 
מפנה לסיוע לזולת, לצד היותה אם לשלושה, סבתא 

ל-16 נכדים וסבתא רבא ל-25 נינים, כן ירבו.

בה  )מלר"ד(,  דחופה  לרפואה  המחלקה  צוות 
האחרונות,  השנים  ב-24  מושקוביץ  רחל  מתנדבת 
באחריות  ומשימה  מטלה  כל  עושה  היא  כי  מעיד 

רבה, בנועם הליכות ובחריצות. רחל מושקוביץ מגלה יוזמה ומחשבה יצירתית לשיפור עבודת 
המחלקה ולזכותה נזקף רעיון השימוש בסדי קרטון לקיבוע ראשוני של שברים, מהלך שחסך 
משאבים כספיים רבים למרכז הרפואי. במהלך השנים הדריכה רחל מושקוביץ עשרות מתנדבים 
נוספים והיא משמשת עבורם דמות מופת לחיקוי, המעניקה למטופלים במרכז הרפואי עזרה, 

טיפול, תמיכה וסיוע במסירות ראויה לשבח.

"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" מוענק לרחל מושקוביץ על מפעל חיים של התנדבות, 
על מסירות יוצאת דופן והתמדה בנתינה ועזרה לזולת.



עמותת "אור מנחם" ע"ש סא"ל מנחם זהבי ז"ל
 2003 בשנת  הוקמה  מנחם"  "אור  עמותת 
של  בקשת  מתנדבים  מאות  ומפעילה 
החולים  בבתי  הילדים  במחלקות  פעילויות 

ברחבי הארץ.

כ-600  פעילים  מנחם"  "אור  בעמותת 
מתנדבים בתפקידים שונים, בגילאים שונים 
של  בהנהגתם  האוכלוסייה  שכבות  ומכל 
רחל  הרבנית  ורעייתו,  שוורץ  מנשה  הרב 
העמותה  מתנדבי  של  העשייה  מרכז  שוורץ. 
הוא בסיוע לילדים חולים בהתמודדותם עם 
החולים.  משפחות  על  הקלה  לצד  המחלה 

יוצרים סביבה תומכת, מלווים את החולים מרגע הגעתם לבית החולים,  "אור מנחם"  מתנדבי 
מקיימים סדנאות תמיכה, פרויקטים של חניכה לילדים, בבית החולים ובשהותם בבית ובנוסף, 

נעתרים לבקשות הצוות הרפואי לפי צו השעה.

מלבד התמיכה בחולים ובמשפחות בבית החולים, מקיימים מתנדבי עמותת "אור מנחם" פעילויות 
של ימי כיף ומחנות נופש לחולים ומשפחותיהם, הגשמת משאלות וחגיגות ימי הולדת, ביקורי 
ואף חלוקת מחשבים  ולעודד אותם  אמנים ומפורסמים המגיעים לצד מיטות החולים, לשמח 

ומשחקים למחלקות בבתי החולים.

 

"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" מוענק לעמותת "אור מנחם" על עשייה התנדבותית 
לילדים חולים  והסיוע הניתן  נפרד מהטיפול  ברוכה של מאות מתנדבים, המהווה חלק בלתי 

במערכת האשפוזית.



עמותת אמ"ן – אגודה למיאלומה נפוצה

פועלת  נפוצה,  למיאלומה  אגודה  אמ"ן,  עמותת 
בישראל,  כ-13 שנים לטובת חולי מיאלומה  מזה 
תמיכה בהם, ליווי בשלבי המחלה, שיפור מצבם 

ועידוד חקר המחלה להארכת חייהם.

קומץ  ידי  על  ב-2005  נוסדה  אמ"ן  עמותת 
לקחת  שהחליטו  משפחה  ובני  חולים  מתנדבים, 
חולי  כלל  של  במצבם  שינוי  ולחולל  אחריות 
המייסדים  בראש  בישראל.  הנפוצה  המיאלומה 
לעולמה  שהלכה  ז"ל  אזולאי  פאולה  הגב'  עמדה 
המיאלומה  אותה  הכריעה  שאשתקד  לאחר 
חולי  כ-3500  בישראל  חיים  כיום  הנפוצה. 

מיאלומה נפוצה ובכל שנה מאובחנים כ-350 חולים חדשים. הודות לפעילות המתנדבים בעמותת אמ"ן, לכל 
אחד מהחולים יש מקור מידע מהימן ורחב על המחלה, תמיכה רגשית  בהתמודדות עם המחלה וקהילה של 

אנשים, שהמיאלומה הנפוצה נגעה בחייהם ויכולים להעניק מניסיונם והידע שצברו.

כנסים  ניהול  שעות,   24 לתמיכה  חם"  "קו  לקיום  הפועלים  מתנדבים  כ-30  אמ"ן  בעמותת  פעילים  כיום 
ומפגשים, חיזוק הקשר עם המרכזים הרפואיים ועם עמותות וארגונים מקבילים ברחבי העולם. התמיכה 
ובעזרתם  לגיוס כספים  ורוסית. מתנדבי העמותה פועלים  והמידע מוצעים לקהל הרחב בעברית, ערבית 
מממנת העמותה טיפולים שונים לחולים שקשורים בפגיעה המשנית כתוצאה מהמחלה. בנוסף, הצליחה 
עמותת אמ"ן לממן רכישת מכשירים לגילוי ורידים למחלקות ההמטולוגיות, מכשיר המקל על סבלם של 

חולי מיאלומה נפוצה.

 

"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" מוענק לעמותת אמ"ן – אגודה למיאלומה נפוצה ולמתנדביה, על 
תרומה ייחודית לקידום המודעות למחלה חשוכת המרפא ועל התמיכה והסיוע הרב המוענקים לחולים 

במחלה ולבני משפחתם.



המרכז לסיוע הוליסטי ע"ש יורי שטרן
נוסד  שטרן  יורי  ע"ש  הוליסטי  לסיוע  המרכז 
בשנת 2007 לזכרו של חבר הכנסת לשעבר יורי 
שטרן ז"ל, שנפטר ממחלת הסרטן ומאז פועלים 
המתנדבים בו להענקת טיפולי רפואה משלימה 
וסיוע הוליסטי לחולי סרטן ולבני משפחותיהם.

מעניק  שטרן  יורי  ע"ש  הוליסטי  לסיוע  המרכז 
מדי שנה כ-11,000 טיפולים ברפואה משלימה 
למעלה  משפחותיהם.  ובני  סרטן  חולי  לאלפי 
מ-150 מטפלים מוסמכים מעניקים בהתנדבות 
טיפולים הניתנים בארבע מחלקות אונקולוגיות 
שערי  הרפואי  במרכז  לילדים  החולים  ובבית 
סמלי  בתשלום  טיפולי  ניתנים  בנוסף,  צדק. 

וסדנאות,  חוגים  מקיימים  המתנדבים  בירושלים.  הוליסטי  לסיוע  המרכז  של  הקהילתית  בקליניקה 
הרצאות העשרה מגוונות וקבוצות תמיכה לחולי סרטן ולבני משפחתם.

ייחודי המשלב התנדבות מקצועית למען  יורי שטרן פועל על-פי מודל  המרכז לסיוע הוליסטי ע"ש 
מוכיחים  מחקרים  משלימה.  ברפואה  מוסמכים  מטפלים  של  מתמדת  והכשרה  גיוס  לצד  החולים 
ועיסויים בתקופת המחלה  כי טיפולים ברפואה משלימה תומכת כגון שיאצו, רפלקסולוגיה, דיקור 
ולאחריה, מועילים לגוף ולנפש ומקלים על ההתמודדות עם מחלת הסרטן ומכלול תופעות הלוואי 
מזור  שטרן  יורי  ע"ש  הוליסטי  לסיוע  המרכז  מתנדבי  מעניקים  זו  הנחה  בסיס  על  אליה.  הקשורים 

והקלה פיזית ונפשית לחולים ולסביבתם הקרובה.

 

"מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" מוענק למרכז לסיוע הוליסטי ע"ש יורי שטרן על פעילות מקיפה 
ונפש המסייעים לחולי הסרטן  גוף  וטיפולי  של מתנדביו ליצירת קהילה תומכת, מעגלי תמיכה מגוונים 

בהתמודדותם על המחלה.



רצים עם רמי
ומאז   2013 בשנת  הוקם  רמי"  עם  "רצים  מיזם 
והליכה  ריצה  קבוצות  מתנדביו  מקיימים 
של  רקע  על  טראומה  פוסט  עם  למתמודדים  

אירוע מלחמה או טרור.

ספורטיבי  שיקומי  ריצה  מיזם  הינו  רמי"  עם  "רצים 
המבוסס על רעיון חדשני ומודל ייחודי פרי פיתוחו 
המתמודד  רמי  התכנית.  מייסד  יולזרי,  רמי  של 
לבנון  ממלחמת  טראומה  פוסט  עם  אחרים  כרבים 
הראשונה חבר לעמותת נט"ל – נפגעי טראומה על 

רקע לאומי ויחד הצליחו ליצור קבוצות תמיכה המסייעות לנפגעי פוסט טראומה להתמודד איתה, באמצעות 
ריצה ופעילות ספורטיבית. קבוצות הריצה של מיזם "רצים עם רמי" משלבות שלושה גורמים המהווים את הכח 
המרפא: חברה, ריצה וקבוצה. הקבוצות מעצימות את תחושת השייכות החיובית ונשענות על הכוח המרפא 

של הקבוצה.

ריצה כמו פוסט טראומה היא עניין של מרחקים ארוכים ולטווח ארוך, היא מחקה את התחושה הפיזית של 
מצב מעורר פחד או חרדה, אך העיסוק בה יוצר זיכרון חיובי, של תחושת הישג, גאווה ושיפור הדימוי העצמי. 

טראומה  פוסט  נפגעי  רובם  נוספים,  ומתנדבים  קבועים  מתנדבים  מ-30  למעלה  מונות  הריצה  קבוצות 
נמצאים  הטראומה  ונפגעי  המתנדבים  ריצה.  לקבוצות  מעבר  הרבה  היא  הקבוצות  פעילות  בעצמם. 
בזה בשעות משבר  זה  נעזרים  וחולקים את רגשותיהם,  על בסיס שבועי, משוחחים  רציף  ביניהם בקשר 
במהלך  חברתיות  פעילויות  ומקיימות  חברתיות  שווים  כקבוצות  משמשות  הקבוצות  אירועים.  סביב  או 
השנה. המתנדבים בקבוצה מגיעים בהתמדה ובעקביות ומקדישים מזמנם לאימון ולאחריו בתמיכה וסיוע 

לחבריהם.

יצירתית  נט"ל על התנדבות  "מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים" מוענק ל"רצים עם רמי" בעמותת 
בטיפול בנפגעי פוסט טראומה ועל קיום הערך של "כל ישראל ערבים זה לזה" הלכה למעשה.



אות הוקרה לארגון מקדם התנדבות
המרכז לבריאות הנפש באר-שבע

שנת  מאז  משלב  בבאר-שבע  הנפש  לבריאות  המרכז 
לכלל  והשיקומי  הטיפולי  במערך  מתנדבים   2000
האוכלוסייה תוך שימת דגש על גיוס מתנדבים נוספים, 

הכשרתם ועידוד ההתנדבות כתפיסת עולם.

משולבים  הגילאים  שכבות  מכל  מתנדבים  כ-160 
בבאר- הנפש  לבריאות  המרכז  של  יומית  יום  בעשייה 
מכל  הזהב,  גיל  ועד  צבא  טרום  מגיל  מתנדבים  שבע. 
לצוותים  מסייעים  הישראלית  החברה  של  המגזרים 
הנפש  לבריאות  המרכז  פעילויות.  במגוון  המטפלים 

בבאר-שבע מפעיל משאבים רבים בהנעת המתנדבים, שיבוצם לעשייה בעלת משמעות ולפי כישוריהם ותחומי 
העניין של כל אחד מהם.

עשייתם הברוכה של המתנדבים מתבטאת בפעילות עשירה ומגוונת במחלקות השונות: סיוע לצוות הרפואי, 
הפעלת  למשפחות,  ותמיכה  ייעוץ  למטופלים,  אישית  חונכות  שיקומיות,  ולמסגרות  לפעילויות  מטופלים  ליווי 
מקיימים  בנוסף,  המטופלים.  עם  יחד  המרכז  של  שוטפת  ותחזוקה  המטופלים  לרווחת  בגדים  וחנות  מספרה 
המתנדבים פעילויות העשרה רבות וחוגים למען המטופלים בתחומי ספורט, מוסיקה, אמנות, כישורי חיים ופנאי. 
המתנדבים מקיימים גם ימי פעילות שנתיים בנושאים שונים, ימי אמנים, ימי ספורט, מסיבות ואירועים חברתיים.

הפעלת מספר כה רב של מתנדבים, כחמישית מכלל העוסקים במלאכה, היא תוצר של תפיסה חברתית רחבה 
ועשייה ארוכת שנים בקרב מעצבי המדיניות בבית החולים. שילוב המתנדבים בפעילויות של חונכות אישית, 
הוראה, ייעוץ ותמיכה מחד ועשייה תומכת בתחומים של ארגון, לוגיסטיקה, תפעול ותחזוקה. לכל מתנדב תפקיד 
המהווה מרכיב חיוני במערך האישפוזי והשיקומי של המטופלים. סוד כוחו של המרכז לבריאות הנפש בבאר-
שבע בהנעת מתנדבים לפעולה הוא יצירת תחושת ההכרה בחשיבותה של העשייה לתהליך הטיפולי לקראת 

שיקום המטופלים, החלמתם ושילובם בקהילה.

"אות הוקרה מטעם שר הבריאות לארגון מקדם התנדבות" מוענק למרכז הרפואי לבריאות הנפש 
בבאר-שבע על פעילות רחבת הקף של הפעלת מתנדבים המסייעים בשיקומם של המאושפזים 
החולים  בבית  המטופלים  למען  במסירות  בהתמדה  מבוצעת  המתנדבים  פעילות  החולים.  בבית 

ולקראת שילובם בקהילה. 



אות מפעל חיים לעוסקים במקצועות הבריאות
ד"ר לובה זוק

ד"ר לובה זוק, בת 79 מרמת השרון, סיימה את לימודי 
לישראל  עלתה  משם  אפריקה,  בדרום  הפיזיותרפיה 

בשנת 1975. 

במחלקת  כפיזיותרפיסטית  השתלבה  זוק  לובה  ד"ר 
בירושלים  חולים"  "ביקור  בית-החולים  של  הילדים 
מקום  צרעה,  בקיבוץ  כפיזיותרפיסטית  ועבדה 
מגוריה. בהמשך, עברה המשפחה לתל-אביב וד"ר זוק 
בית  של  הילד,  להתפתחות  המרכז  לצוות  הצטרפה 
החולים איכילוב ועיריית תל-אביב. במקביל השתלבה 
בבית- לפיזיותרפיה  בית-הספר  של  ההוראה  בסגל 

החולים שיב"א, המסונף לאוניברסיטת תל-אביב.

משנת 1985 ניהלה ד"ר לובה זוק את תכנית הלימודים 
הילדים,  בתחום  לפיזיותרפיה  בחוג  האקדמית 

זוק את תחום  ד"ר  ניהלה   2009 עד   1992 בין השנים  אוניברסיטת תל-אביב.  ומוסמך של  בוגר  לתארים 
הפיזיותרפיה של התפתחות הילד במחוז מרכז בקופת חולים מאוחדת והמשיכה לעבוד כפיזיותרפיסטית 

בצוות המכון להתפתחות הילד בכפר-סבא, עד סוף שנת 2017.

זוק לשלב את הפעילות האקדמית הענפה, עם העשייה  לובה  ד"ר  במהלך כל שנות עבודתה, הקפידה 
הקלינית והשכילה לחלוק את הידע והניסיון שרכשה עם דורות ההמשך של מקצוע הפיזיותרפיה בישראל. 
ד"ר לובה זוק הטמיעה סטנדרטים לטיפול ואיבחון ופיתחה מבחן ייחודי סטנדרטי להערכת תפקוד מוטורי 

בקרב ילדים הנושא את שמה, מבחן הנמצא בשימוש קליני נרחב בישראל. 

זוק  "אות מפעל חיים מטעם שר הבריאות לעוסקים במקצועות הבריאות" מוענק לד"ר לובה 
על היותה מחלוצי העוסקים בתחום הפיזיותרפיה ההתפתחותית בישראל, על עשייה קלינית 
פיזיותרפיסטים  דורות של  ועל הכשרת  יותר מארבעה עשורים  פני  ואקדמית המתפרשת על 

בישראל. 



אות מפעל חיים לעוסקים במקצועות הבריאות
ד"ר חזי לוי

חי  רמלה,  העיר  יליד  מרעות,   63 בן  לוי,  חזי  ד"ר 
מדינת  של  הבריאות  שירותי  מערך  את  ונושם 

ישראל במשך 45 שנים. 

כיום מנהל המרכז הרפואי  לוי,  דרכו של ד"ר חזי 
ברזילי, בתחום הרפואה – מתחילה עת סיים חוק 
והתקבל  ברמלה  התיכון  בבית-הספר  לימודיו 
ללימודי העתודה בבית-הספר לרפואה בירושלים. 
עת פרצה מלחמת יום הכיפורים, גויס מיד לצה"ל 

ולאחר קורס מזורז, שירת כחובש בחצי האי סיני. שבע שנים מאוחר יותר, סיים כמומחה בכירורגיה כללית 
והמשיך למגוון תפקידים במערך הרפואה הצה"לי. מהיותו רופא גדודי בלבנון, רופא חטיבתי, מפקד קורס 
קציני רפואה ועד שירותו כקצין רפואה ראשי בצה"ל. ד"ר חזי לוי התמודד בהצלחה מול אתגרים תוך שהוא 
מצעיד את תחום הרפואה בצה"ל לשיפורים משמעותיים. במקביל לשירותו הצבאי, היה ד"ר חזי לוי חניך 

במכללה לביטחון לאומי, סיים תואר שני במדעי המדינה ובטחון לאומי מטעם אוניברסיטת חיפה.

ד"ר חזי לוי לקח חלק משמעותי בהרכבת והובלת משלחות סיוע רפואיות והומניטריות של צה"ל למוקדי 
הקים  יצוקה",  "עופרת  מבצע  בשלהי  וקניה.  קוסובו  רואנדה,  כגון  למקומות  העולם,  ברחבי  טבע  אסונות 
מרפאה במעבר ארז, שהעניקה שירותים רפואיים דחופים כשירות הומניטרי חיוני לתושבי עזה. המרפאה 

זכתה לסיקור חיובי ביותר בתקשורת העולמית.

ניהולו התקדם  ניהול המרכז הרפואי ברזילי באשקלון. בתקופת  לוי את  ב-2012 קיבל על עצמו ד"ר חזי 
גויסו רופאים חדשים, שופרה הטכנולוגיה  ופעילות,  נוספו תחומי טיפול  בית החולים כמעט בכל תחום: 
בית-החולים,  כהרחבת  הישגים  נזקפים  והנהגתו  פעילותו  לזכות  המטופל.  ובטיחות  באיכות  ותהליכים 
לוי להעצים את  חזי  ד"ר  ניתוח חדשים. בכהונתו הצליח  ועשרות חדרי  מיון ממוגן  בניינים, חדר  הוספת 

הקשר בין בית החולים לקהילה ולקדם עשייה התנדבותית, חינוכית וקהילתית.

"אות מפעל חיים מטעם שר הבריאות לעוסקים במקצועות הבריאות" מוענק לד"ר חזי לוי על 
עשייה יוצאת דופן לקידום מערך שירותי הבריאות בישראל, על מגוון תפקידים שביצע בהצלחה 

יתרה, כחייל וכאזרח למען הקהילה ולשיפור תחום הרפואה בישראל.



זוהר חלה
ד”ר ברוך מבורך

דוד שפורר
ארגון “לב מלכה”

ארגון רופאי שיניים מתנדבים בישראל
חונכים במרכז ההידרותרפי מבית חינוך

שער הנגב
יחידת חיל האויר שט”ל 121

תעודת הוקרה
דוריס מיינצר ז”ל

אות מופת
ד”ר אריה גולדשמיד

פרופ’ עדי שני
אות מפעל חיים

פרופ’ טיבריו אלכסנדר שוורץ ז”ל

שנת התשס"ח

תקוה אוחנה
בנצי גרובר

בטי ואדי וולף
ד”ר בתיה טליס
מיכאל מסינגר

אורלי סגל
ד”ר אופיר פרומוביץ

ד”ר קוגן גודליה
חניתה רודני
מכון פוע”ה

מתנדבי אגודת “עלי-שיח”
אהרון טלקר

אות מופת
פרופ’ אשר אור-נוי

אילנה בן-שחר
אות מפעל חיים

פרופ’ תיאודור נחנזון

שנת התשס"ט
אורי אבוטבול
חנה אברוצקי
תמר ברנפלד

כמאל דהאמשה
שולה טנאי

מריאן זגנרייך ורפאל מידן
משה פרנק

מלכה קויפמן
אגודת “רפואה ושמחה”

פרחי ליצנות רפואית
פרחי מד”א

תעודת הוקרה
יפה פרץ ז”ל

נימה עמית
אות מפעל חיים

ד”ר מרדכי ורון

שנת התש"ע
סוזי אבן

פואד חג’אב
מוטי ציליבון

ד”ר ג’אמס קריקון
דניאל שבוטיה

ד”ר עמיחי שיינפלד
ארגון בטרם לבטיחות ילדים

הצלה גוש דן
הוועד למלחמה באיידס

עמותת חיבוק ראשון
עמותת ער”ן

עמותת “שמחה לילד”
ציון לשבח על מעשה מופת למען הזולת

מנשה כליפא
אות מפעל חיים

פרופ’ מאיר ג’לדטי
פרופ’ משה מני

שנת התשע"א

אתי דהן
פנינה דרימר

רעות ורטהיים
שמעון מתתיהו

האלה עבד אלקדר
הרב משה שלזינגר
עמותת אי.סי.בי.בי

עמותת חברים לרפואה
עמותת יסמין אלנגב לבריאות האשה

מרכז מידע לבריאות האשה
נשות גור היכלי ענ”ג

“סתם” בני נוער מתנדבים
ציון לשבח על מעשה מופת למען הזולת

רוני סופר
אלעד ריבן ז”ל

אות מפעל חיים
ד”ר משה רוטשילד
פרופ’ צבי בנטואיץ

שנת התשע"ב
אבו ציאם סארה

בערלה דב יעקובוביץ
גילה סדוסבקי

טלי פורת
יורם זפרני

מרדכי אשרף
עטרה חיימוביץ

עזרא נדב – רונן יפתח
ארגון “בוני עולם”

ביה”ס אורט חיל האויר בתל נוף
ארגון “יד על הלב”

עמותת “טנא” בריאות
ציון לשבח על מעשה מופת למען הזולת

צליל צנזור
אירנה שסטופלוב צנזור

אות מפעל חיים
פרופ’ לני בלידן

פרופ’ שאול שאשא

שנת התשע"ג

פריש רחל
מנדלבאום מרב
הרב יעקב רוז’ה

גולדמן שרה
בן נעים ויקטור
גרינברג אסתר

רוט אברהם יהודה
רוזנבאום מלכה וצבי
ניזאר אלחורי ג’ונתן

עמותת “חסדי שבתאי”
מרכז טנ”א – לטיפול בנפגעי אלימות מינית

עמותת “רכאן” לחולי סרטן
מועדונית “יום טוב” שעל יד “קרן עזרה לזולת 

קריית גת”
ציון לשבח על מעשה מופת למען הזולת

בן ציון אריה חפץ
ניסן שרון

אות מפעל חיים
שרשבסקי יחיאל

שנת התשע"ד

שלומית בן ארי
ציפי מן  

נורמן טויל
אברהם יוסף סלומה

אכרם עכאווי
לידיה קריאני

ד”ר פרנסין רובינסון
לובה שיפר

אבישי שפירא
מתנדבי המרכז לחסרי מעמד

עמותת פ.ל.א
תעודת הוקרה

ד”ר שולמית כצמן ז”ל
אות מפעל חיים
פרופ’ פנחס נמט

שנת התשע"ו

ד”ר דליה אלקס
הרב אברהם ישעיהו הבר

פרופ’ נחום הלפרין 
אבשלום כהן 

לאה לוי
שחר שרבני 

אלירן קרן
יונה שוורץ

תלמידי בתי הספר היסודיים יבניאלי )חינוך 
רגיל( והנרייטה סאלד )חינוך מיוחד(

אגודת רפואה וחיים 
בית קפה בכיוון הרוח

מנהיגות נשים אום אל פאחם בעיני נשיה
עמותת תקוה ומרפא

אות לארגון מקדם התנדבות
המרכז לבריאות הנפש  “גהה”

אות מפעל חיים
פרופ’ אריה דורסט

רות גסנר שחל

שנת התשע"ז

ד”ר עבד אלכרים אבו סנינה
גב’ אסתר אברהם
מר אברהם אזרזר

גב’ תלמה ברוך
הרב יצחק גולדקנופף

ד”ר משה ווסטרייך
מר יצחק כבדיאל
הרב יוסף מרגלית

ד”ר לאה קנטי 
מר הדר רון 

ד”ר אילון שני
הקו המאחד

כפר נהר הירדן
עמותת שמעיה

מכון תורת המשפחה
אות לארגון מקדם התנדבות

בית החולים לוינשטיין
אות מפעל חיים

פרופ’ אליעזר שלו 
פרופ’ רן טור-כספא

ארגון מתנדבי זיהוי קורבנות אסון )זק”א(
מדריכות הנקה במרכז הרפואי שערי צדק

מילב”ת - המרכז הישראלי לאביזרי עזר לנכה
אגודת על”ה – עזר לילד הנכה

מתנדבי ער”ן – בשפה הרוסית והאמהרית
מתנדבי אגודת ש”י – “בית הגלגלים”

עבדאללה אזברגה
הינדה בריקלין גרוס ז”ל

ד”ר יצחק גליק
יוסי פורר

תעודת הוקרה
דרור בר ז”ל

ברוך שרוני ז”ל
אות מפעל חיים
פרופ’ חיים דורון

ד”ר יונס אבו-רביעה

שנת התשס"ד

ארגון יד להחלמה
בן דרור דבורה

האגודה לסוכרת נעורים בישראל
המרכז לעזרת הזולת

וענונו אליה
ד”ר טליאס דרוין

טלמור אהובה
פרופ’ כצנלסון דניאל

לניאדו גיטה
נוער מתנדב למען נוער – ברה”נ

סונין יאיר
ד”ר שיינהורן מרטין

אות מפעל חיים
דה-פז משה ז”ל

פרופ’ זייצוב רינה ז”ל
פרופ’ דן מיכאלי ז”ל

פרופ’ מרטינוביץ אורי
פרופ’ רובינזון אליעזר

גב’ שטיינר פרוייד יהודית

שנת התשס"ה

אבו-פריח עזיזה
אורט “חמניות”

ברונר אלי
חסדי נעמי

יובל רקנאטי יהודית
חנה לאור
מידד גיסין

אביבה מנדלאוי
“נחמו עמי”

נשות נס-ציונה
עמותת סהר

ישראל שי )שינפלד(
תעודת הוקרה

ירדנה בר-נוי ז”ל
מיכה דוידוב

מתנדבי חו”ל במסגרת מד”א
אות מופת

פרופ’ מיה הרץ
פרופ’ יהודה דנון

שנת התשס"ז

סימה אביב
אליזבט ועדי אברהם

ז’ק בנהמו
חוה וטרמן

שנת התש"ס

אורי אורן
ברכה זיסר

אסיה מנוחין
עודד סתר
מינה צור

יוסף קורץ
ננסי קרוליין

חיה ומנדל שובר
קבוצת “לילך”

עמותת “מרפא לנפש”
אות מפעל חיים

פרופ’ יעקב מנצ’ל

שנת התשס"א

עבריה אורון
ישראל אלדר

יפה אליהו
מירי ארנטל
חיים ארנטל

ד”ר רפי בהם
טרודי בירגר

חולדה גורביץ
אליהו וויליאמס
טוביה לוונשטיין

מרים עקפה
גרגורי פילקובסקי

חנה שרעבי
תעודת הוקרה

אנוש
האגודה למלחמה בסרטן

יד שרה
יע”ל

מגן דוד אדום בישראל
מתנדבי הצלה

עזר מציון
עזרה למרפא

עמך
רחשי לב

אות מפעל חיים
פרופ’ ברוך פדה ז”ל

שנת התשס"ב

ליאורה אביגדורי
מטילדה אונגר
אברהם אזרזר

איריס לנגר
משה פפו

שמואל פרסבורגר ז”ל
חיים קליין

אירנה רחמימוב ז”ל
פרופ’ אלי שליאחוב

ישיבת הסדר קרית שמונה
מנזר הנזירות הרחמניות

ארגון נוער - מד”א
אות מפעל חיים

פרופ’ וצלב אינסלר
פרופ’ אליהו להמן
פרופ’ מרדכי שני
פרופ’ צבי שפירר

שנת התשס"ג

“אחת מתשע”
עמותת אלצהיימר ומחלות דומות בישראל

מקבלי מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים לאורך השנים


