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פרס המורה המצטיין לשנת 2022 
פרופ׳ ליאורה קורנרייך

פרופ’ לאורה קורנרייך נולדה בתל אביב, היא נשואה לאבי ,אם לשלושה ילדים וסבתא 
ל -5 נכדים. 

לפקולטה  נישואיה עברה  ולאחר  ב-1973  בטכניון  הרפואה  לימודי  את  החלה  היא 
לרפואה ע"ש סאקלר בת"א שם סיימה את לימודיה בשנת 1979.

בשנת 1981 החלה את התמחותה ברדיולוגיה במחלקתו של פרופ' לרנר בבילינסון. 

לאחר רוטציה ברדיולוגית ילדים ביחידתו של פרופ' גרינבאום,מיסד תחום רדיולוגית הילדים בישראל, מצאה 
את שאהבה נפשה, והשתלבה ביחידה. בשנת  1985 הצטרפה ליחידה רדיולוגית הילדים  בבלינסון כרופאה 

בכירה.

The Hospital of Sick Kids Hospital בטורונטו להשתלמות אצל פרופ' אלן דנמן. עם  ל-  בשנת 1986 נסעה 
חזרתה הקימה את שרות ה- CT לילדים במכון מור.

פרופ' קונרייך הקפידה להמשיך להתעדכן ולפתח תחומים חדשים במקצוע בכל נסיעה. 

)מייסד הנוירורדיולוגיה הפדיאטרית(   Derek Harwood Nash לאחר השתלמות מקצועית  בטורונטו אצל
Walter Kucharzyk ו Susan Blaser נחנך שרות ה-MRI בילדים.

ב-1989 החלה, לראשונה בארץ, ליישם את ההתמקצעות בנוירורדיולוגיה פדיאטרית.

במשך שנים רבות, תפקדה פרופ’ קרונרייך כנוירורדיולוגית הילדים היחידה בישראל, גידלה וחינכה דורות 
של מתמחים וטכנאים בנושאים מגוונים כולל: יסודות ה-MRI, אינדיקציות להדמיה נתקדנת בילדים ומחלות 

ילדים.   

עם הקמת בית החולים לילדים -שניידר לפני כ 30- שנה, עברו פרופ’ גרינבאום ופרופ’ קורנרייך למחלקה 
החדשה לדימות ילדים שהוקמה שם. לאורך כל השנים, סירבה פרופ’ קורנרייך בעקביות לקבל תפקיד ניהולי 
שהוצע לה מתוך רצון אמיתי להתמסר הצורה מלאה לעבודה קלינית ,אקדמית והוראתית ,שהייתה חשובה 

לה מכל.

ותקצר  בפרט  הילדים  דימות  ואת  ככלל  הדימות  מקצוע  את  לקדם  מטרה  לעצמה  שמה  קורנרייך  פרופ’ 
היריעה מלמנות את פעילותה החינוכית בלימוד, הכשרה, הדרכה וחניכה  של דורות של רדיולוגים וטכנאים 

כאחד . 

פעילותיה בתחום ההוראה מגוונות ורבות:

מספר  וריכזה  ונוירולוגיה  צוואר  ראש  בדימות  המשך:  לימודי  במסגרת  מרצה   קורנרייך  פרופ,   1989 מאז 
במסגרת  אביב,  תל  ,באוניברסיטת  לרפואה  הספר  בבית  מרצה  קורנרייך  פרופ’  המשך.  בלימודי  קורסים 
לימודי אנטומיה, אנדוקרינולוגיה, רפואת שיניים והקרלרקשיפ בדימות. בשנים 2008-2020 כהנה כאחראית 
על בית ספר ללימודי המשך ברדיולוגיה באוניברסיטת תל אביב. במהלך 2002-2009 ריכזה את נושא הדימות 
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בקורס מבוא לרפואה קלינית  במסלול ניו יורק. בשנים 2005-2020 כיהנה כאחראית על תחום הרדיולוגיה 
הפדיאטרית בבחינות ההתמחות. בשנים 2008-2012  כהנה כראשת החוג לדימות  באוניברסיטת תל אביב. 
בשנים אלו, קידמה את נושא ביצוע קלרקשיפ חובה בדימות  במהלך לימודי הרפואה. כמו כן דאגה לשלב 
בקורס  ומשמעות  תוכן  יצקה  קורנרייך  פרופ’  ומאורגנת.  סדורה  הצורה  האנטומיה  בהוראת  הדימות  את 
המבוא לדימות קלינית ויצרה במקביל תכנית הוראה חדשה בדימות במבואות לרפואה קלינית  במסלולים ה 
- 4 וה 6- שנתיים. בשנים 2011-2019 שימשה כחברת וועד פעילה באיגוד הרדיולוגים. פרופ’ קורנרייך עמדה 
בראש ועדת הסילבוס להתמחות ברדיולוגיה. היא הובילה את יצירת הסילבוס החדש להתמחות ברדיולוגיה 
מפעילותה  כחלק  בהמשך  פדיאטרית.  ברדיולוגיה  עמיתים  להתמחות  מפורט  סילבוס  גם  כמו  אבחנתית, 
הענפה, הגדירה פרופ’ קורנרייך את הקריטריונים להכרת מחלקה לצורך התמחות ברדיולוגיה אבחנתית. 
הינה  קונרייך  2015 פרופ’  הר”י. משנת  ועדת ההתמחות של  2011-2019 כהנה בתפקיד חברת  בין השנים 
אחראית על תכנית השתלמות עמיתים בדימות פדיאטרי בבי”ח שניידר ,עד כה נמנים כ-20 בוגרים לתכנית 
זו. פעילותה האקדמית של פרופ’ קורנרייך ענפה וכוללת שתופי פעולה בארץ ובחו”ל, רשימת הפרסומים 

הכוללת כ 100- מאמרים, 40 תיאורי מקרה, ו-2 פרקים בספרים.

והמגוונת של פרופ’ קורנרייך בלטו המקצועיות חסרת הפשרות, השאיפה  לכל אורך הקריירה המרשימה 
לשלמות וההתמדה.

מעל הכל פרופ’ קורנרייך הייתה ועודנה המורה האולטימטיבית, המנטורית, והדוגמא לכולנו - תלמידיה. 

ובטיצ’ינג שהיא  והעדין הינם סמני ההיכר שלה בהרצאות  והרוגע שכה אופייניים לה, הדיבור הרך  השקט 
מעבירה. דורות של רופאים ורדיולוגים גדלו על ברכיה והיא מהווה  עבור כולנו נביעה יציבה של ידע וחוכמה.

אין ראויה מפרופ’ קורנרייך לפרס המורה המצטיין אותו מעניק מידי שנה האגוד הרדיולוגי הישראלי.  


