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ראובן ויסקופרראובן ויסקופרראובן ויסקופרראובן ויסקופר' ' ' ' לפרופלפרופלפרופלפרופ        2013201320132013הפנימית לשנת הפנימית לשנת הפנימית לשנת הפנימית לשנת הענקת אות מפעל חיים בקידום הרפואה  הענקת אות מפעל חיים בקידום הרפואה  הענקת אות מפעל חיים בקידום הרפואה  הענקת אות מפעל חיים בקידום הרפואה   ויסקופרויסקופרויסקופרויסקופר' ' ' ' בשבחו של פרופבשבחו של פרופבשבחו של פרופבשבחו של פרופלכבוד הוא לי לעמוד בפניכם ולדבר בשמי ובשם חברי  לכבוד הוא לי לעמוד בפניכם ולדבר בשמי ובשם חברי  לכבוד הוא לי לעמוד בפניכם ולדבר בשמי ובשם חברי  לכבוד הוא לי לעמוד בפניכם ולדבר בשמי ובשם חברי           ,  ,  ,  ,  לדורותיהםלדורותיהםלדורותיהםלדורותיהם' ' ' ' בוגרי פנימית בבוגרי פנימית בבוגרי פנימית בבוגרי פנימית ב, , , , ר משעלר משעלר משעלר משעל""""דדדד((((אנו תלמידיו אנו תלמידיו אנו תלמידיו אנו תלמידיו  ,  ,  ,  ,  בפרשת דרכים זו שכל אחד מאיתנו היה בהבפרשת דרכים זו שכל אחד מאיתנו היה בהבפרשת דרכים זו שכל אחד מאיתנו היה בהבפרשת דרכים זו שכל אחד מאיתנו היה בה. . . . ומוחלטומוחלטומוחלטומוחלטוכאשר הבטנו קדימה ראינו עתיד שלא תמיד היה בהיר  וכאשר הבטנו קדימה ראינו עתיד שלא תמיד היה בהיר  וכאשר הבטנו קדימה ראינו עתיד שלא תמיד היה בהיר  וכאשר הבטנו קדימה ראינו עתיד שלא תמיד היה בהיר  השכלתנו הרפואית לאורך עשרות שנים  במחיצתו  השכלתנו הרפואית לאורך עשרות שנים  במחיצתו  השכלתנו הרפואית לאורך עשרות שנים  במחיצתו  השכלתנו הרפואית לאורך עשרות שנים  במחיצתו  רכשנו את  רכשנו את  רכשנו את  רכשנו את  , , , , ))))ר דב גביש ורבים אחריםר דב גביש ורבים אחריםר דב גביש ורבים אחריםר דב גביש ורבים אחרים""""דדדד, , , , ר דיקר  דרורר דיקר  דרורר דיקר  דרורר דיקר  דרור""""דדדד . . . . אפשרויותאפשרויותאפשרויותאפשרויותעומדות לפנינו לפחות שתי  עומדות לפנינו לפחות שתי  עומדות לפנינו לפחות שתי  עומדות לפנינו לפחות שתי  ,,,,בכל יום ובכל החלטהבכל יום ובכל החלטהבכל יום ובכל החלטהבכל יום ובכל החלטה להמתין לאן שתובילנו הדרך והשנייה  להמתין לאן שתובילנו הדרך והשנייה  להמתין לאן שתובילנו הדרך והשנייה  להמתין לאן שתובילנו הדרך והשנייה  , , , , האפשרות האחתהאפשרות האחתהאפשרות האחתהאפשרות האחת ....תניח אותנו ביד הגורל והשנייה תקבע את גורלנותניח אותנו ביד הגורל והשנייה תקבע את גורלנותניח אותנו ביד הגורל והשנייה תקבע את גורלנותניח אותנו ביד הגורל והשנייה תקבע את גורלנוהאחת  האחת  האחת  האחת  . . . . האחת פסיבית והשנייה אקטיביתהאחת פסיבית והשנייה אקטיביתהאחת פסיבית והשנייה אקטיביתהאחת פסיבית והשנייה אקטיבית. . . . לבחור דרךלבחור דרךלבחור דרךלבחור דרך
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העתיד שלכם  העתיד שלכם  העתיד שלכם  העתיד שלכם  : ": ": ": "רוברט קיוסאקי אמררוברט קיוסאקי אמררוברט קיוסאקי אמררוברט קיוסאקי אמר. . . . רבה את גורלנורבה את גורלנורבה את גורלנורבה את גורלנוויסקופר מזן המנהיגים שקבע את גורלו ובמידה  ויסקופר מזן המנהיגים שקבע את גורלו ובמידה  ויסקופר מזן המנהיגים שקבע את גורלו ובמידה  ויסקופר מזן המנהיגים שקבע את גורלו ובמידה  ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ ". ". ". ". לא מחרלא מחרלא מחרלא מחר, , , , י מה שאתם עושים היום ועכשיוי מה שאתם עושים היום ועכשיוי מה שאתם עושים היום ועכשיוי מה שאתם עושים היום ועכשיו""""נקבע ענקבע ענקבע ענקבע ע :  :  :  :  עם אלו של מרטין לותר קינג עם אלו של מרטין לותר קינג עם אלו של מרטין לותר קינג עם אלו של מרטין לותר קינג , , , , אנא חברו את דבריואנא חברו את דבריואנא חברו את דבריואנא חברו את דבריו אינכם חייבים  אינכם חייבים  אינכם חייבים  אינכם חייבים  , , , , עשו את הצעד הראשון מתוך אמונהעשו את הצעד הראשון מתוך אמונהעשו את הצעד הראשון מתוך אמונהעשו את הצעד הראשון מתוך אמונה"""" עשו רק את הצעד  עשו רק את הצעד  עשו רק את הצעד  עשו רק את הצעד  , , , , לראות את כל גרם המדרגותלראות את כל גרם המדרגותלראות את כל גרם המדרגותלראות את כל גרם המדרגות ". ". ". ". הראשוןהראשוןהראשוןהראשון ....אותנו אחריו באמונה בלתי מתפשרתאותנו אחריו באמונה בלתי מתפשרתאותנו אחריו באמונה בלתי מתפשרתאותנו אחריו באמונה בלתי מתפשרתולהבדיל גם זיהה את הדרך ובחר בה תוך שהוא מושך  ולהבדיל גם זיהה את הדרך ובחר בה תוך שהוא מושך  ולהבדיל גם זיהה את הדרך ובחר בה תוך שהוא מושך  ולהבדיל גם זיהה את הדרך ובחר בה תוך שהוא מושך  ,  ,  ,  ,  הוא הביט קדימההוא הביט קדימההוא הביט קדימההוא הביט קדימה. . . . ויסקופרויסקופרויסקופרויסקופר' ' ' ' וזה בדיוק מה שעשה פרופוזה בדיוק מה שעשה פרופוזה בדיוק מה שעשה פרופוזה בדיוק מה שעשה פרופ ....דםדםדםדם    - - - - מחלות לב וכלימחלות לב וכלימחלות לב וכלימחלות לב וכליויסקופר משמש כיום כנשיא הפורום למניעת  ויסקופר משמש כיום כנשיא הפורום למניעת  ויסקופר משמש כיום כנשיא הפורום למניעת  ויסקופר משמש כיום כנשיא הפורום למניעת  ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ         הולנד לירושלים          הולנד לירושלים          הולנד לירושלים          הולנד לירושלים          , , , , מאמסטרדםמאמסטרדםמאמסטרדםמאמסטרדם1966196619661966- - - - הוא הגיע בהוא הגיע בהוא הגיע בהוא הגיע ב ואת  ואת  ואת  ואת  ' ' ' ' מחלקה נפרולוגית ואחר כך את מחלקה פנימית במחלקה נפרולוגית ואחר כך את מחלקה פנימית במחלקה נפרולוגית ואחר כך את מחלקה פנימית במחלקה נפרולוגית ואחר כך את מחלקה פנימית בלאחר התמחות בנפרולוגיה עבר לאשקלון לנהל  לאחר התמחות בנפרולוגיה עבר לאשקלון לנהל  לאחר התמחות בנפרולוגיה עבר לאשקלון לנהל  לאחר התמחות בנפרולוגיה עבר לאשקלון לנהל      1975197519751975----ובובובוב . . . . מהתחומים שבהם היינו רוצים לראות רופא למופתמהתחומים שבהם היינו רוצים לראות רופא למופתמהתחומים שבהם היינו רוצים לראות רופא למופתמהתחומים שבהם היינו רוצים לראות רופא למופתתרומתו הרבה לרפואה בישראל נושקת לכל אחד  תרומתו הרבה לרפואה בישראל נושקת לכל אחד  תרומתו הרבה לרפואה בישראל נושקת לכל אחד  תרומתו הרבה לרפואה בישראל נושקת לכל אחד  ....היחידה ליתר לחץ דםהיחידה ליתר לחץ דםהיחידה ליתר לחץ דםהיחידה ליתר לחץ דם . . . . ביותרביותרביותרביותרועד פרסים ומענקים עם הוראה ושרות ברמה הגבוהה  ועד פרסים ומענקים עם הוראה ושרות ברמה הגבוהה  ועד פרסים ומענקים עם הוראה ושרות ברמה הגבוהה  ועד פרסים ומענקים עם הוראה ושרות ברמה הגבוהה  דרך יכולת לשתף פעולה עם עמיתים וכוח ארגוני דרך יכולת לשתף פעולה עם עמיתים וכוח ארגוני דרך יכולת לשתף פעולה עם עמיתים וכוח ארגוני דרך יכולת לשתף פעולה עם עמיתים וכוח ארגוני , , , , החל מתרומה מקצועית וסמכות מדעיתהחל מתרומה מקצועית וסמכות מדעיתהחל מתרומה מקצועית וסמכות מדעיתהחל מתרומה מקצועית וסמכות מדעית



ד"תשע/חשון/ז"כ

3

----The Ashkelon Hypertension PreventionThe Ashkelon Hypertension PreventionThe Ashkelon Hypertension PreventionThe Ashkelon Hypertension Preventionand control program (AHDP)and control program (AHDP)and control program (AHDP)and control program (AHDP)Cardiovascular Risk Factor Control in the Cardiovascular Risk Factor Control in the Cardiovascular Risk Factor Control in the Cardiovascular Risk Factor Control in the community community community community CINDICINDICINDICINDIהפרויקטים המיוחדיםהפרויקטים המיוחדיםהפרויקטים המיוחדיםהפרויקטים המיוחדים (WHO) (WHO) (WHO) (WHO) Israeli Blood Pressure Control &follow up ProgramIsraeli Blood Pressure Control &follow up ProgramIsraeli Blood Pressure Control &follow up ProgramIsraeli Blood Pressure Control &follow up ProgramIBPC  IBPC  IBPC  IBPC  www.www.www.www.2222life.co.illife.co.illife.co.illife.co.ilר העמותה לאורחות חיים בריאיםר העמותה לאורחות חיים בריאיםר העמותה לאורחות חיים בריאיםר העמותה לאורחות חיים בריאים""""יויויויו                2009200920092009----1983198319831983הפורום הישראלי למניעת מחלות לב וכלי דםהפורום הישראלי למניעת מחלות לב וכלי דםהפורום הישראלי למניעת מחלות לב וכלי דםהפורום הישראלי למניעת מחלות לב וכלי דם דדדד""""מזכיר החברה הישראלית לילמזכיר החברה הישראלית לילמזכיר החברה הישראלית לילמזכיר החברה הישראלית ליל                2001200120012001----1999199919991999 ISHISHISHISHהאירופאית ליתר לחץ דם האירופאית ליתר לחץ דם האירופאית ליתר לחץ דם האירופאית ליתר לחץ דם מומחה ביתר לחץ דם מטעם החברה  מומחה ביתר לחץ דם מטעם החברה  מומחה ביתר לחץ דם מטעם החברה  מומחה ביתר לחץ דם מטעם החברה                  2000200020002000דצמבר דצמבר דצמבר דצמבר  נשיא החברה הישראלית ליתר לחץ דםנשיא החברה הישראלית ליתר לחץ דםנשיא החברה הישראלית ליתר לחץ דםנשיא החברה הישראלית ליתר לחץ דם                2003200320032003----2001200120012001 ר הפורום הישראלי למניעת מחלות  ר הפורום הישראלי למניעת מחלות  ר הפורום הישראלי למניעת מחלות  ר הפורום הישראלי למניעת מחלות  """"יויויויו                2002200220022002 לב וכלי דםלב וכלי דםלב וכלי דםלב וכלי דם                 חבר המועצה לקביעת אסטרטגיות  חבר המועצה לקביעת אסטרטגיות  חבר המועצה לקביעת אסטרטגיות  חבר המועצה לקביעת אסטרטגיות                  ISHISHISHISH        2000200020002000----2008200820082008הבינלאומית ליתר לחץ דם הבינלאומית ליתר לחץ דם הבינלאומית ליתר לחץ דם הבינלאומית ליתר לחץ דם חבר המועצה המדעית של החברה  חבר המועצה המדעית של החברה  חבר המועצה המדעית של החברה  חבר המועצה המדעית של החברה                  2008200820082008----2000200020002000 ,  ,  ,  ,  מניעת מחלות לב וכלי דםמניעת מחלות לב וכלי דםמניעת מחלות לב וכלי דםמניעת מחלות לב וכלי דם                         ISHISHISHISHהחברה הבינלאומית ליתר לחץ דם החברה הבינלאומית ליתר לחץ דם החברה הבינלאומית ליתר לחץ דם החברה הבינלאומית ליתר לחץ דם                 
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ורנלים  ורנלים  ורנלים  ורנלים  ''''מאמרים שחלקם פורסמו בטובי הגמאמרים שחלקם פורסמו בטובי הגמאמרים שחלקם פורסמו בטובי הגמאמרים שחלקם פורסמו בטובי הג    138138138138כתב כתב כתב כתב  בקניונים  בקניונים  בקניונים  בקניונים  , , , , יםיםיםים""""במתנסבמתנסבמתנסבמתנס, , , , במפעליםבמפעליםבמפעליםבמפעלים, , , , בכנסים מדעיים בכנסים מדעיים בכנסים מדעיים בכנסים מדעיים העביר מאות קורסים במניעת מחלות לב וכלי דםהעביר מאות קורסים במניעת מחלות לב וכלי דםהעביר מאות קורסים במניעת מחלות לב וכלי דםהעביר מאות קורסים במניעת מחלות לב וכלי דםנתן מאות הרצאות מדעיות ומוזמנות  נתן מאות הרצאות מדעיות ומוזמנות  נתן מאות הרצאות מדעיות ומוזמנות  נתן מאות הרצאות מדעיות ומוזמנות  הרפואייםהרפואייםהרפואייםהרפואיים והכל לטובת הקהילהוהכל לטובת הקהילהוהכל לטובת הקהילהוהכל לטובת הקהילהכתב ספרים וחוברות ועשרות מאמרי אינטרנטכתב ספרים וחוברות ועשרות מאמרי אינטרנטכתב ספרים וחוברות ועשרות מאמרי אינטרנטכתב ספרים וחוברות ועשרות מאמרי אינטרנטולפעמים לשניים שלושה שרצו לשמוע ולא התייאשולפעמים לשניים שלושה שרצו לשמוע ולא התייאשולפעמים לשניים שלושה שרצו לשמוע ולא התייאשולפעמים לשניים שלושה שרצו לשמוע ולא התייאשלפעמים לעשרות אנשים  לפעמים לעשרות אנשים  לפעמים לעשרות אנשים  לפעמים לעשרות אנשים  . . . . ואפילו בכנסת וברחובואפילו בכנסת וברחובואפילו בכנסת וברחובואפילו בכנסת וברחוב רת מקבלי  רת מקבלי  רת מקבלי  רת מקבלי  ווזכות לשבת בשורה אחת עם שוזכות לשבת בשורה אחת עם שוזכות לשבת בשורה אחת עם שוזכות לשבת בשורה אחת עם שאם יש דוגמא לרופא במניעת מחלות לב וכלי דםאם יש דוגמא לרופא במניעת מחלות לב וכלי דםאם יש דוגמא לרופא במניעת מחלות לב וכלי דםאם יש דוגמא לרופא במניעת מחלות לב וכלי דם. . . . הקהילה ולמען המטופליםהקהילה ולמען המטופליםהקהילה ולמען המטופליםהקהילה ולמען המטופליםמהאנרגיות הבלתי נגמרות שלו לעשות למען  מהאנרגיות הבלתי נגמרות שלו לעשות למען  מהאנרגיות הבלתי נגמרות שלו לעשות למען  מהאנרגיות הבלתי נגמרות שלו לעשות למען  בכל שלב התפעמנו מחדש  בכל שלב התפעמנו מחדש  בכל שלב התפעמנו מחדש  בכל שלב התפעמנו מחדש  . . . . העשורים האחרוניםהעשורים האחרוניםהעשורים האחרוניםהעשורים האחרוניםתלמידיו ומוקיריו מלווים אותו בשלושת  תלמידיו ומוקיריו מלווים אותו בשלושת  תלמידיו ומוקיריו מלווים אותו בשלושת  תלמידיו ומוקיריו מלווים אותו בשלושת  , , , , אנואנואנואנו ,  ,  ,  ,  יהודה שיינפלדיהודה שיינפלדיהודה שיינפלדיהודה שיינפלד' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ::::הפרס הנערצים עלינו הפרס הנערצים עלינו הפרס הנערצים עלינו הפרס הנערצים עלינו  תלמה רוזנטל תלמה רוזנטל תלמה רוזנטל תלמה רוזנטל ' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ, , , , שמעון גליקשמעון גליקשמעון גליקשמעון גליק' ' ' ' פרופפרופפרופפרופ רלד ברוקרלד ברוקרלד ברוקרלד ברוק''''גגגג' ' ' ' ופרופופרופופרופופרופ ....ויסקופר הוא אות ומופת לכךויסקופר הוא אות ומופת לכךויסקופר הוא אות ומופת לכךויסקופר הוא אות ומופת לכך' ' ' ' הרי פרופהרי פרופהרי פרופהרי פרופ        
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....כל השניםכל השניםכל השניםכל השניםתודה לכן על שאפשרתן לנו ליהנות מיכולותיו  תודה לכן על שאפשרתן לנו ליהנות מיכולותיו  תודה לכן על שאפשרתן לנו ליהנות מיכולותיו  תודה לכן על שאפשרתן לנו ליהנות מיכולותיו  מלווה בבנות מיכל וגליתמלווה בבנות מיכל וגליתמלווה בבנות מיכל וגליתמלווה בבנות מיכל וגליתבהתמדה ובתמיכה בלתי מסויגת מרים אשתו  בהתמדה ובתמיכה בלתי מסויגת מרים אשתו  בהתמדה ובתמיכה בלתי מסויגת מרים אשתו  בהתמדה ובתמיכה בלתי מסויגת מרים אשתו  ,  ,  ,  ,  לאורך עשרות שנים לוותה אותו באצילות לאורך עשרות שנים לוותה אותו באצילות לאורך עשרות שנים לוותה אותו באצילות לאורך עשרות שנים לוותה אותו באצילות . . . . שאיתושאיתושאיתושאיתוואי אפשר בלי האישה ואי אפשר בלי האישה ואי אפשר בלי האישה ואי אפשר בלי האישה  ....עשייה מבורכתעשייה מבורכתעשייה מבורכתעשייה מבורכתבריאות ואריכות ימים של  בריאות ואריכות ימים של  בריאות ואריכות ימים של  בריאות ואריכות ימים של      ויסקופרויסקופרויסקופרויסקופר' ' ' ' ולך פרופולך פרופולך פרופולך פרופ ....


