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 חברי וחברות חבר הנאמנים היקרים,
 אני שמח להציג בפניכם את הידיעון הראשון  של חבר הנאמנים. 

 בידיעון זה תוכלו להתעדכן בפעילות חבר הנאמנים, סיפורי הצלת חיים ומחקרים פורצי דרך בהדסה. 
בנוסף לכך, אני שמח לבשר לכם כי השקנו את דף הפייסבוק של  הדסה אינטרנשיונל ישראל בכתובת: 

 HADASSAH INTERNATIONAL ISRAELהדסה אינטרנשיונל ישראל / 
העוזרת האישית שלי, על הפקת הידיעון, הקמת דף הפייסבוק -בהזדמנות זו אני רוצה להודות לאיב

ואחזקתו. יש בכוונתנו להפיק בכל חודש ידיעון פנימי כדוגמת ידיעון זה. נשמח לקבל הערות 
 .hiioffice@hadassah.orgוהארות .לכתובת מייל: 

 91-פנינו מועדות קדימה לארגון האירוע השנתי הראשון )גאלה דינר( שיתקיים בהילטון תל אביב ב
 .  אני  מודה לכל אחת ואחד מכם על התגייסותכם למטרה חשובה זו של הצלת חיים. 5192בנובמבר 
 בברכה, 

 מאיר  מרק
 מנהל, הדסה אינטרנשיונל ישראל

5112יוני -1מספר ידיעון                   

סאלי אורן, נשיאת חבר הנאמנים של הדסה 

 אינטרנשיונל ישראל 

סאלי אורן, ילידת סן פרנסיסקו, הינה בוגרת תואר ראשון 

בלימודי המזרח ומחול מאת אוניברסיטת ברקלי. הגיעה 

, שם הכירה את בעלה לעתיד 9199לישראל בשנת 

מייקל אורן. סאלי לימדה מחול בירושלים וברחבי האזור 

שנים בנגב חזרה לירושלים,  2הדרומי של ישראל. לאחר 

שם עבדה ככותבת, עורכת וחוקרת במרכז לאמנות 

יהודית באוניברסיטה העברית. מאוחר יותר סאלי 

שימשה כעוזרת למנהל תגלית ישראל, שם שימשה 

כאשת קשר עבור כל הקהילות היהודיות שמחוץ לצפון אמריקה. בזמנה הפנוי לימדה 

 צ'י לחיילים שנפצעו ולחיילים ותיקים בירושלים.-טאי

, מתוקף 5111כאשר בעלה מייקל אורן נבחר לשמש כשגריר ישראל בארה"ב בשנת 

תפקידה כאשת השגריר סאלי היתה אחראית על ניהול לוח זמנים מגוון מבחינה 

חברתית, חינוכית ופילנתרופית. בנוסף לאירוח אירועים רבים ובעלי חשיבות בבית 

השגריר, היא יצגה את ישראל בקבלות פנים גדולות בשגרירויות זרות, בבית המשפט 

העליון, בקונגרס ובבית הלבן. היא התנדבה למען ארגונים ישראלים שונים כגון 

"ישראייד" המתמקד בסיוע הומניטרי, הצלה במקרי אסון ובריאות האשה, ודיברה 

הדסה ובתי הספר הפועלים בשיטת מונטסורי.  ,JFNA, operation embraceלמען 

המאגד בתוכו את נשותיהם של  19היא נבחרה לשמש כנשיאת המועדון הבינלאומי 

שגרירים, מחוקקים, חברי קבינט, שופטי בית המשפט העליון ועיתונאים בולטים. היא 

 הייתה הישראלית הראשונה שנבחרה אי פעם לתפקיד מסוג זה.

מאז שובה לישראל, סאלי נשארה מעורבת בסיוע הומניטרי בינלאומי ובנושאי בריאות 

וסקולרי החדש ע"ש לינדה ג'וי -האשה, ומכהנת במועצה המייעצת של המרכז הקרדיו

פולין בביה"ח הדסה. היא פעילה בהקמת בתי ספר להכשרת מורים בשיטת מונטסורי 

שבע" וחברה במועדון -בישראל, חברה במועצת המנהלים של להקת המחול "בת

הנשים הבינלאומי של ישראל. בנוסף הינה פעילה בארגון שמסייע לנפגעי טרור ובני 

 משפחותיהם, אליו התוודעה כאשר אחותה ג'ואן נהרגה בפיגוע בירושלים.

לסאלי ומיכאל יש שלושה ילדים: יואב הבכור, נשוי לירושלמית בשם איילה שרמן ויש 

שנים  3להם ילד בן שנה וחצי בשם אריאל, חזרו לאחרונה מסין לאחר שעבד במשך 

בחברת טקסטיל בשנגחאי. בתם האמצעית ליה, נשואה גם היא לירושלמי בשם יאיר 

חודשים. בנם הצעיר נועם סיים את שירותו כקצין ביחידה  3ושגל ויש להם ילדה בת 

שנתית של חדשנות -מובחרת בצה"ל ולאחר מכן עבר לאמסטרדם ללמוד בתכנית חד

 ויזמות.

ר חבר “ריק קפלן, יו

הנאמנים של הדסה 

אינטרנשיונל, מנכ"ל יבמ 

 ישראל

, בעל 9122ריק קפלן, יליד 

תואר ראשון בהנדסת מכונות 

( 9111מאוניברסיטת בראון )

ותואר שני במשפטים מבית 

הספר למשפטים 

באוניברסיטת קורנל )

 (. גר ברמת אביב.   9191

. 5195ריק קפלן מכהן כמנכ"ל יבמ ישראל מאז מאי 

במהלך כהונתו, ניצל קפלן את ניסיונו הבינלאומי הנרחב, 

מנת להביא לארץ את מיטב המומחים העולמיים של -על

יבמ בתחומים של טרנספורמציה לארגון המשולב 

גלובלית, תכנון מרכזי מחשוב ואספקת פתרונות, 

 המתקדמים 

ניתוח אנליטי, מחשוב ענן,  ,Big Dataמסוגם,  ליישומי 

 ואבטחה. Mobile -עולם ה

 Chief -לפני הצטרפותו ליבמ ישראל, כיהן ריק קפלן כ

Trust and Compliance Officer,  תפקיד בו הוביל צוות

של מומחים בתחום, הפועלים בשיתוף פעולה עם עובדי 

מנת -יבמ, שותפים עסקיים ולקוחות ברחבי העולם, על

להבטיח, כי יבמ מנהלת את עסקיה, תוך הקפדה על 

 יושרה וציות לדרישות החוק, בכל מקום בו היא פועלת.

קודם לכן כיהן קפלן כסגן נשיא ומשנה ליועץ המשפטי 

בחטיבת השירותים הגלובליים של יבמ, שם היה אחראי 

לניהול סיכונים, מו"מ עסקי בדרגים גבוהים ואספקת 

עובדי יבמ סביב  911,111-שירותים משפטיים ליותר מ

העולם, העוסקים בייעוץ, שילוב מערכות, שירותי תחזוקת 

כמו גם ליחידת מיקור החוץ לטרנספורמציה  –יישומים 

 עסקית.

לאורך שנים ארוכות הופקד ריק קפלן על ניהול השותפות 

 בין יבמ ובין משרד הביטחון בישראל. 

 הדסה אינטרנשיונל ישראל



 מצילים יותר תאומים

תארו לעצמכם את סערת הרגשות כשאתם מגלים שיוולדו לכם תאומים! שילוב של שמחה ופחד, חוסר ודאות 

והתרגשות. העלייה בגילן של רוב האמהות לעומת דורות קודמים, והשימוש בטיפולי פוריות, הובילו לעלייה דרמטית  

במספר התאומים הנולדים הן בארה"ב והן בישראל. אך הברכה הכפולה כרוכה גם בחשש מסיבוכים מסוימים. הסיבוך 

המדאיג ביותר מופיע רק אצל תאומים זהים, החולקים את אותה השיליה וגם את כלי הדם המספקים את הדם לכל 

עובר. הם נמצאים בסיכון לתסמונת העירוי בין תאומים, בה תאום אחד מקבל את כל זרם הדם. זהו אסון אשר עלול 

לגרום למותם של שני התאומים אלא אם כן מתבצעת התערבות מוקדמת. זרם קבוע של אמהות בהריון עם תאומים 

מגיע למשרדו של ד"ר יובל גיאלצ'ינסקי, שהקים את יחידת רפואת העובר בבית החולים הדסה עין כרם לפני ארבע 

שנים. למרכז הרפואי הדסה ציוד מתוחכם הכולל מכשיר אולטראסאונד מתקדם וציוד לייזר הדרוש לטיפול בבעיה. מאות ילדים וילדות חיים  

 היום תודות לטיפול מציל החיים שמספקת הדסה.

 סיפורי הצלת חיים במרכז הרפואי  הדסה

 ארי בינה

למאי, כאשר היה שקוע  91-ארי בינה היה בדרכו הביתה מבית ספרו בגוש עציון ב

במחשבות על התוכנית המוסיקלית אותה הוא הולך לארגן לזכר חברו שנפטר מסרטן. 

הוא סטודנט בישיבת הר עציון אשר משלבת לימודי יהדות ותורה יחד עם שירות צבאי. 

כאשר ארי הסתכל והרים את מבטו הוא ראה סוברו שחורה חוצה את הכביש המהיר 

ונוסעת בפראות לעברו. ארי סבל מפציעות ראש ורגל שבורה. אמבולנס של מד"א הביא 

אותו אל ביה"ח הדסה עין כרם.     מאוחר יותר הטרוריסט החשוד, אדם מחברון, נעצר. 

עפ"י הדיווחים הוא יצא "לצוד יהודים" וראה את ארי ועוד שלושה בני נוער נוספים בתחנת 

                                                           האוטובוס. ארי היה זה שנפצע בחומרה המירבית ביותר מבין הנפגעים באירוע.                                                         

למאי, סבו וסבתו של ארי, הרב אהרון והרבנית מלכה בינה,  93-בדיוק בלילה שלפני, ב

שניהם מחנכים יהודים ידועים, נכחו בפגישת חבר הנאמנים של הדסה אינטרנשיונל 

ישראל ברמת אביב. מלכה היא חברה חדשה בחבר הנאמנים. הדובר באותו הערב היה 

פרופ' יורם וייס, מנהל ביה"ח הדסה עין כרם. הוא הציג בפני הנוכחים שני פרויקטים 

בני הזוג בינה ופרופ' וייס לא נפגשו לפני  .PETאפשריים שחבר הנאמנים יגייס תרומות עתידיות עבורם: יחידות טיפול נמרץ ומכשיר סורק 

                           ערב זה. פרופ' וייס העמיד את כרטיס הביקור שלו בפני הנוכחים ודאג לכך שהם ידעו שהוא תמיד זמין עבורם.                             

למאי, פרופ' וייס קיבל הודעת טקסט על חולה שנפצע קשה ונמצא בדרכו אל מרכז הטראומה לרפואת חירום בביה"ח. לאחר מכן קיבל  91-ב

שיחת טלפון מהזוג שפגש ערב קודם לכן: הבחור הצעיר היה נכדם ארי. שיחת טלפון נוספת התקבלה ממאיר מרק, דירקטור הדסה  

                                                                                          הרב של הדסה.                                                                                                                   –אינטרנשיונל ישראל, ומהרב משה קליין 

גילתה פגיעת ראש חמורה עם  CTפרופ' וייס הבטיח דיווח מיידי. הוא מומחה בטיפול נמרץ והצטרף לצוות הרפואי שטיפל בארי. בדיקת 

                                                                          מספר שטפי דם. ארי עבר ניתוח מח ולאחר מכן טופל ע"י צוות אורתופדי שטיפל ברגלו השבורה.                                          

ארי הועבר ליחידה לטיפול נמרץ. "איזו רוח לוחמת" אמרה אחת מאחיות היחידה, "הוא כמעט הכריח את עצמו להתעורר והיה מוכן למשוך 

                                                                                                    את צינורות ההנשמה החוצה".                                                                                                    

החשש העיקרי והראשון של ארי היה שהוא לא יוכל לשרת בצה"ל ביחידה המובחרת אליה כבר התקבל. מדובר על יחידת "תלפיות", תוכנית  

גבוה ונותנת להם להתמודד עם בעיות קשות. הוא רצה לוודא שהוא עדיין חכם  IQצעירים גאונים בעלי  31-911צבאית אשר מגייסת בין 

מספיק בכדי להתאים לתוכנית. השבוע, ארי עבר החדרה של תאי גזע ע"מ לרפא את השבר בירך שלו. "לארי היה שבר מאוד מורכב בירך", 

אומר ראש מחלקת אורתופדיה פרופ' אירי ליברגל. "נאלצנו לבצע השתלת עצם מסובכת תוך כדי החדרת תאי גזע בכדי לשפר את 

ההחלמה". הוא יעזוב לשיקום במהלך הימים הקרובים. הסבתא מלכה בינה אומרת "בתי וילדיה נמצאים בביה"ח הדסה. טופלתי במרפאות  

החוץ של הדסה ונכד נוסף גם הוא טופל במרפאות אלו. אז אפילו לפני ארי, אנחנו יודעים ממקור ראשון על  המצוינות של הדסה. עכשיו, 

יותר מתמיד, אני יכולה להעריך את חשיבותו של ביה"ח הדסה עבור כולנו. בינתיים, חדרו של ארי במחלקה האורתופדית בקומה החמישית 

רב של בניין שרה ווטסמן דוידסון במגדל ביה"ח הדסה מלא בצלילי מוזיקה של רוק ים תיכוני ושירים ליריים. הוריו, משה ורנה, וסבו וסבתו, ה

                                            והרבנית בינה, נמצאים לעיתים קרובות.                                                                                          

 בשבוע שעבר הסופר דניאל סילבה הגיע לבקרו. "ארי הוא השם המתאים ביותר לגיבור" אמר.

 ארי בינה והסופר דניאל סילבה )מהאתר(



 ח הדסה“מחקרים בביה

 פריצת דרך בירושלים

הניסוי הקליני הראשון בעולם לטרשת נפוצה עם השתלת 

 תאי גזע ישירות לנוזל השדרה

לאחרונה, במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה עין כרם, 

זריקה עם תאי  )MS(עם טרשת נפוצה  13קיבלה אשה בת 

הגזע שלה עצמה, ישירות אל תוך נוזל השדרה שלה. היא 

חולי טרשת נפוצה המשתתפים במחקר  19הראשונה מבין 

רפואי גדול, אקראי, כפול וסמוי אשר עשוי להפוך תוצאות ניסויי מעבדה וניסויים 

חדשניים לתקוותם של שניים וחצי מיליון אנשים הסובלים מההפרעה החיסונית 

הקשה הזו. מדובר על שלב של המחלה בו המטופלים מתקשים ללכת, אבל אינם 

מרותקים לכיסא גלגלים. עבורה, כמו רוב חולי הטרשת הנפוצה האחרים, פתרונות 

תרופתיים לא עבדו.                                                                               

מאות מטופלים בארץ ובחו"ל מחכים מזה שלוש שנים לאישור הניסוי הקליני על ידי 

משרד הבריאות. ארבעת המטופלים הראשונים, שלוש נשים וגבר אחד, ממקומות 

שונים בארץ, כבר עברו סינון והשתתפותם אושרה. בנוסף, מטופלים ספורים עברו 

את ההליך הראשוני בו מחלצים ומעבדים תאי גזע.                                     

"אנחנו מאמינים שלכל הפחות, הטיפול הזה יחזק תאי עצב פגועים, ובמקרה הטוב 

יעזור להחליף את ציפוי המיאלין של תאי עצב", אומר פרופסור דימטריוס קרוסיס, 

ראש מרכז הטרשת הנפוצה בהדסה.                                                          

מחקר זה הוא היחיד בעולם שעושה שימוש בהזרקה מבעד לקרום מערכת 

העצבים, כלומר ישירות לתוך נוזל השדרה. הערכת ההצלחה בשחזור הנוירונים 

וחידוש המיאלין של העצבים האופטיים תתבצע באמצעות שיטות חדשניות 

בדיקות ויזואליות וטומוגרפיה  ,dMRI -ו MRIומתקדמות למעקב התקדמות, כולל 

 אופטית קוהרנטית )בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת ברלין(.

 רמז לטיפול באבדן שיער פתאומי 

alopecia areata 

זהו מצב שיכול לפגוע 

בילדים, בני נוער או 

מבוגרים. פתאום יש 

נשירת שיער, כתמים של 

מיליון  2.3התקרחות או ראש קירח לגמרי. 

גברים, נשים וילדים סובלים ממצב זה.  –אמריקאים 

אלופציה אראטה נחשבת מחלת עור בתיווך תאי 

החיסון, בה הגוף תוקף את זקיקי השיער שלו עצמו. 

עד כה, אין טיפול מאושר בידי רשות המזון 

עבור המחלה,  )FDA(והתרופות האמריקאית 

-למרות שכיחותה הגבוהה והשפעותיה הפסיכו

 חברתיות ההרסניות.

רופא העור וראש המחלקה בהדסה ד"ר אברהם 

זלוטוגורסקי וד"ר יובל רמות, וראש מחלקת ילדים 

בהר הצופים ד"ר יעקב ברקון, בשיתוף פעולה עם 

עמיתים במרכז הרפואי האוניברסיטאי קולומביה 

מדווחים שהתרופה  ,NIH-בניו יורק ובמכון ה

הניבה תוצאות מבטיחות  )Baricitinib(בריציטיניב 

מאוד עבור טיפול במחלה. בריציטיניב משמשת 

לרוב לטיפול בסרטן ומחלות דלקתיות כמו דלקת 

 פרקים שגרונית.

 מרים מחלימה מניתוח לב

לינא מנצור ברחה יחד עם בעלה ושלושת ילדיה מהמדינה האסלאמית. בריחתה של המשפחה הנוצרית 

מצפון עיראק הייתה מסובכת, אף יותר מבריחתן של משפחות אחרות: מרים הפעוטה נולדה עם חור בלב 

והיה לה צורך דחוף בניתוח. הסיכויים להשיג ניתוח בידי מומחה היו נמוכים מלכתחילה, אך כשהפכו 

לפליטים עניים בחלק הכורדי של עיראק, הסיכויים ירדו כמעט לאפס. או לפחות כך הם חשבו. תודות 

חודשים, טסו תחילה לירדן  99להתערבות של אגודה נוצרית מירושלים בשם "שבת אחים", לינא ומרים, בת 

חודשים, אך  9ואז הגיעו במכונית דרך גשר אלנבי לירושלים. היה רצוי שמרים תעבור את הניתוח בגיל 

הניתוח נדחה זמן כה רב והדבר הוביל לכך שהריאות שלה נפגעו. צוות הדסה הצליח לחזק אותה כדי 

שתוכל לעמוד בניתוח ארוך ומורכב. לא רק שיש לה חור בלב, הלב שלה ממוצב הפוך, יש לה עורקים ממוזגים שיש להפריד, וסיבוכים  

בארץ וגם במרכז האזורי בטקסס בו  –חזה ד"ר אלדד ארז אמר שרק לעיתים נדירות מאוד ראה חולי לב כה מסובכים -אחרים. מנתח לב

עבד במשך שנים. מרים מחלימה, ובקרוב יהיה מצבה טוב מספיק בשביל ביקור של הליצן של הדסה, שמצפה לראות שוב חיוך על פניה  

 היפות של הילדה הקטנה.
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אינטרנשיונל ישראל 
התקיים באדיבות עוה"ד 

דפנה וגדעון פישר בביתם 
שבתל אביב. פרט לחברי 

חבר הנאמנים נכחו במפגש 
מליסה קפלן מנכ"לית 

הדסה אינטרנשיונל, מוישה 
סנדלר נשיא הדסה 

אינטרנשיונל וחברי הנהלה 
של הדסה אינטרנשיונל 
ישראל ממדינות שונות 

 בעולם.

במסגרת ערב זה  שכלל  
קוקטייל קבלת פנים 

מיוחד ,הציג פרופ' רם וייס, 
מנה"ל ביה"ח הדסה עין 

כרם, את חזון המרכז 
אוניברסיטאי -הרפואי

הדסה , נתונים סטטיסטיים 
פרויקטים חשובים  5-ו

וחיוניים לגיוס כספים. חברי 
חבר הנאמנים והאורחים 

נהנו מהרצאת אורח  
מאלפת של העיתונאי ברוך 

קרא. את הערב הפיקה 
 בהתנדבות ליאור קורן.
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