פרופ' יצחק בליקשטיין ,מורי ורבי,
איציק יקירי,
אני נושא כאן דברים בפורום מצומצם ,באופן הזוי ,בשל המגפה הפוקדת אותנו ,אבל
איתי יחד ,עומדים עוד עשרות רבות של חבריך לעבודה בבי"ח קפלן .עשרות רופאים
בעבר ובהווה – תלמידך ,עמיתך ; עשרות אחיות ,מיילדות ,עובדות משק ומנהל,
ואפילו בנות שירות לאומי רבות שעבדו איתך בשנות השירות שלהן .בנוסף עומדים
כאן כל עמיתך ,תלמידך וחבריך  -הרבים מהארץ ומכל העולם – איתם היה לך קשר
הדוק ורציף.
לו היינו בימים כתיקונם ,בית העלמין היה מלא מפה לפה.

איציק החל את דרכו האקדמית בפקולטה לכימיה באוניברסיטה העברית ,וכעבור שנה
עבר לפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב אותה סיים ב –  .1981כבר תוך כדי
הלימודים יצא להשתלמויות בשוויץ ובהולנד – סימן לבאות.
את שנת הסטאז' עבר בבי"ח הלל יפה בחדרה ,ולקפלן הגיע בשנת  1983להתמחות,
ונשאר בקפלן עד היום –  37שנים.
המסלול המקצועי של איציק לאורך השנים התקדם בכמה מישורים במקביל:
א .בראש ובראשונה איציק היה קלינאי ,שהקדיש את מרבית זמנו לטיפול בנשים
הרות ,ביולדות ,ובעיקר באלה עם ההריונות מרובי העוברים ,ה –  Babyשל
איציק.
ב .שנית – איציק היה מורה בנשמתו.
במהלך העבודה כל מפגש ,כל דיון ,אפילו סתם התייעצות לגבי מטופלת –
הפכו מיד לשיעור ,עם משנתו הסדורה.
הוראת סטודנטים לרפואה בשנים הקליניות – בהם זכה לתואר מורה מצטיין,
 4פעמים.
לימד וריכז את הקורס בגינקולוגיה ומיילדות ,לרופאים בוגרי חו"ל לקראת
מבחני רישוי.

בבית הספר לאחיות הקדיש שעות רבות של הוראה ,לקראת תואר ראשון
בסיעוד ,ולאחר מכן בקורס העל בסיסי – במיילדות.
הרצאות בלימודי המשך בתל-אביב ,חיפה ובאר-שבע.
בשנת  1994הקים וריכז את הקורסים למתמחים לקראת בחינות שלב-א'
ושלב-ב' –  19קורסים ברצף .עשרות רבות של רופאים למדו תחת שרביטו
בקורסים אלה.
חנך והדריך  14עבודת גמר של סטודנטים לקבלת תואר .MD
חנך והדריך עוד  9סטודנטים נוספים לקבלת תארים –  MAו – .pHD

ג .ולבסוף – המסלול המחקרי – אקדמי.
ב –  2002מונה להיות פרופסור חבר בגינקולוגיה ומיילדות בפקולטה לרפואה
של האוניברסיטה העברית.
בנוסף עוד  46מינויים שונים באוניברסיטאות ברחבי העולם כפרופסור אורח,
ומומחה חיצוני.
הוא פרסם עד היום -
 5ספרים.
 73פרקים בספרים
 271מאמרים.
Editorials - 19
 20מכתבים למערכת.
היה שותף למערכת ולוועדה המייעצת של  9כתבי עת מדעיים .מתוכם היה
גאה להיות העורך הראשי של ה The Israel Journal of Obstetrics and -
 ,Gynecologyאז זכיתי אני להיות עורך המשנה של העיתון ולעבוד לצדו.

איציק נשא  500הרצאות בכנסים בינלאומיים ,בכל רחבי העולם!
 46כנסים בהם היה יושב ראש הכנס ,או חבר בוועדה המארגנת.
הוא זכה בתארי הצטיינות ופרסים רבים  ,על עבודתו ,על היותו מורה ועל
הפרסומים השונים להם היה שותף.

ובנימה אישית –
איציק,
היית לי למורה ,לחונך ,ואני מרשה לעצמי לאמור שגם חבר.
מעבר להדרכה וההנחיה שזכיתי ממך ,כל שיחה שלנו תמיד הייתה מלווה ,בסיפור
מהחיים (ידעת לספר סיפור) ,מלווה בבדיחה ,הלצה או חידוד.
במקביל לכל הצד המקצועי השכלת וידעת לחיות את החיים ,במיוחד הרבית מאד
לנסוע בכל העולם ולשלוח תמונות מאין ספור מקומות יפים.
כשהייתי זקוק חיברת אותי לחבריך ממקומות שונים בעולם .ידעתי שאני יכול
לפנות אליך לחיבור מקצועי בכל מקום בעולם – תמיד תהייה לך תשובה את מי
אפשר לפגוש ולשתף פעולה.
מעבר ומעל לכל  -גאוותך הגדולה ביותר הייתה משפחתך.
בכל הדיונים והוויכוחים המקצועיים שהיו לנו ,תמיד ידענו שיש רק רופאה אחת
בעולם ,שאתה מעריך וסומך עליה יותר מכל אחד אחר – ד"ר דורית בליקשטיין.
בתחילת דרכי במחלקה היו לנו ,בין היתר ,גם דיונים משפטיים רבים (בשל הייחוס
המשפחתי שלי) .סיפרת לי על חוות הדעת שכתבת לבתי המשפט ,תמיד מטעם
ההגנה ,עת הגנת על רופאים בתביעות רשלנות.
עד היום אני זוכר את הניצוץ בעיניים שלך שסיפרת לי שנגה ,התקבלה ללימודי
המשפטים.
לפני  4חודשים ,זכיתי לסגור את המעגל ולהיות החונך של אופיר במהלך הסבב
בגינקולוגיה ,הבטחתי לך אופיר ,שמצד אחד נחבק אותך בשל הבריאות
המתדרדרת של אבא ,ומצד שני לא נעשה לך שום הנחה בדרישות ובמטלות –
ואכן סיימת את הסבב בהצטיינות.
לפני חצי שנה בחרת בי לשתף בדבר מחלתך ,טרם היכנסך לניתוח.
איחלתי לך בליבי שהכל יעבור בשלום ושתחלים מהר ,אפילו קבענו לשוב ולשוחח
כעבור כמה ימים ,לכשתחלים מהניתוח – שיחה שלצערי מעולם לא התקיימה.

בחודשים האחרונים נאבקת במחלה בכל כוחותיך ,וסירבת שנראה אותך במצבך
הקשה .ידעתי שאתה מבקש לשמור על כבודך ,ורק התפללתי מרחוק שתמצא
מזור לכאביך.
אתמול הגיעה השיחה מאופיר לבשר על לכתך.
אני מבקש להודות לך בשמי ובשל כל חברי מבית חולים קפלן – על כל אשר זכינו
לו ממך.
ולבסוף ,אני מבקש את סליחתך אם אי פעם פגעתי בך או בכבודך.
נומה בשלום על משכבך,
יהי זכרך ברוך.

