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פרופ’ משה גרייף ז"ל  |  1948-2016

לארץ  ועלה  שברומניה  בבוקרשט   1948 בשנת  המדינה(  )כמו  נולד  גרייף  משה 
בשנת 1950, את ילדותו בארץ העביר בעיר עכו, אותה הוא זכר תמיד לטובה.

את לימודי הרפואה סיים בשנת 1973 בבית הספר לרפואה שבבולוניה איטליה, את 
שנת הסטאז’ ביצע בחריצות בבית החולים בנהריה.

רוזנברגר  אלכס  פרופ’  של  בניהולו  ברמב”ם  התמחה   1980 עד   1975 בשנים 
האולטרהסאונד  ביחידת  צעיר  כמומחה  לעבוד  עבר  ההתמחות  תום  לאחר  ז”ל. 
ב”שיבא” תחת ניהולו של פרופ’ יעקב יצחק. לאחר מספר שנים נסע ללונדון שם 
עסק במחקר באופן אינטנסיבי, ושם גם פרסם מספר מאמרים מכוננים בתחום 

התהודה המגנטית. 

בשנת 1989 קיבל הצעה שלא ניתן היה לסרב לה – לקבל את ניהול מחלקת  הדימות באיכילוב. בשנותיו 
וכלה בכמות הבדיקות, בגודל הצוות ובכמות  כמנהל חל מהפך בתחום הדימות החל בסוגי הבדיקות, 

המכשירים. “מכון הרנטגן” צמח והפך ל”אגף הדימות”

מסורת  את  הממשיך  –אסף,  בנים  שלושה  להם   ,1980 בשנת  יעל  אהובתו  לאשתו  נישא  גרייף  פרופ’ 
הרדיולוגיה, ומסיים התמחות ברדיולוגיה פולשנית השנה, נדב ויאיר ושלושה נכדים.

פרופ’ גרייף הצטיין באקדמיה – הוא היה פרופסור מן המנין בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, 
והיה יושב ראש החוג לדימות במשך שנים רבות. הוא כתב כ-112 מאמרים שזכו ליותר מ-2400 ציטוטים 
ועצבים,  שלד  שריר,  של  בעיקר  אולטרהסאונד  היו  שלו  העיקריים  הענין  תחומי  הרפואית.  בספרות 

ופיזיקה של תהודה מגנטית.  

פרופ’ גרייף שימש כיושב ראש איגוד הרדיולוגים במשך 12 שנים בהן מיסד את הכנס השנתי באילת 
ואת התחרות נושאת הפרסים למתמחים לזכרה של ד”ר מיכל מידן-אברהמי. אישיותו הנעימה, הידע 
והסמכות המקצועיים  תרמו משמעותית לטיפוח הקשרים המקצועיים עם איגודים רדיולוגים בחו”ל. יחד 
 .)AFIIM( עם ז’אן דני לרדו ורוברט סיגל הוא היה מהמייסדים של האגודה הישראלית-צרפתית לרדיולוגיה

פרופ’ גרייף תרם רבות לקבלת האיגוד הישראלי לרדיולוגיה כחלק מהאיגוד האירופאי. הוא היה הישראלי 
והוא   ,2007 בשנת  הצרפתית  הרדיולוגית  החברה  מטעם  זהב  ומדלית  כבוד  חברות  שקיבל  הראשון 
הישראלי היחיד שקיבל חברות כבוד מטעם  ה – European Society of Radiology בשנת 2012. בשנת 
2013, קיבל Honorary fellow מאת ה American college of Radiology, עד היום רק כ-200 איש קיבלו 
חברות זו ופרופ’ גרייף הינו הישראלי השלישי )לאחר פרופ’ שור בשנות ה-60 ופרופ’ שוורץ בשנות ה-70(

פרופ’ גרייף היה איש אשכולות – מעבר להיותו מנהל מחלקה, פרופסור באוניברסיטה, רדיולוג בעל שם 
עולמי ואבא מסור, הוא היה גם צייר מוכשר שאיוריו קישטו מדי שנה את החוברת של הכנס הרדיולוגי 
יפה, תמיד עם המלצה על הספר האחרון שקרא. הוא אהב חדשנות  נלהב של ספרות  השנתי, קורא 
וגאדג’טים ואסף שעונים ועטים. אבל מעל הכל היה איש שאוהב אנשים ותמיד מצא נושא שיחה עם 
ומעל הכל חיוך תמידי, חוש הומור שופע  זה רעיון חדש למאמר.  ואם  זה כדורגל  – אם  האדם שמולו 
והמשיך לתכנן  ואופטימיות. גם בשנותיו האחרונות כשהתמודד עם מחלה קשה שמר על אופטימיות 

תוכניות לעתיד.

מוטיבציה  חדשנות,  של  לחיקוי  מודל  היווה  שעבורם  רדיולוגים  של  דור  אחריו  השאיר  גרייף  פרופ’ 
ושאפתנות מחד ושל אהבת האדם והצניעות מאידך, יהי זכרו ברוך.

 לזכרולזכרה

מיכל  מידן - אברהמי ז״ל  |  י"ב  באדר  תשנ"ז  -  כ"ב  בניסן  תשכ"ה

קשה לדבר על מיכל, הרופאה הצעירה, בלשון עבר. דמותה נשקפת אלי מכל 

מעיינת.  אני  בהם  מהתיקים,  ברבים  תשובות  על  מתנוססת  וחתימתה  פינה 
נוכחותה כה מוחשית ועומדת בסתירה לעובדות. לכל אורך לימודיה בבית ספר 
האם  עבורה,  המתאים  במקצוע  בחרה  באמת  האם  מיכל  התלבטה  לרפואה, 
היכולת  חוסר  כי  העובדה,  לנוכח  האנושי,  והסבל  האונים  אין  מול  לעמוד  תוכל 
טענה  מיכל  ולנחם.  לרפא  יכול  הוא  בהן  הפעמים  על  עולה  לעזור  הרופא  של 
שהתגלגלה אל לימודי הרפואה סתם כך, במקרה, ולא הייתה בטוחה בעיסוקה. 
התלבטות זו לא הפריעה לה להיות תלמידה מצטיינת במשך כל שנות לימודיה. 
הרבה אנשי מקצוע פגשתי במהלך שנות עבודתי כרופאה. מיכל הייתה בעיני המתאימה ביותר. מטבעם 
אותם  הופכת  ההתלבטות  ואולי  וביכולתם  בכישוריהם  מפקפקים  השליחות  אנשי  דווקא  דברים,  של 

למתאימים כל כך לעיסוקם.

כפתרון  האשפוז.  במחלקות  החולים  סבל  עם  להתמודד  תוכל  שלא  מיכל  הבינה  הלימודים,  סיום  עם 
אחרון, לפני ההחלטה לפנות למחקר רפואי או עזיבת המקצוע, פנתה מיכל לתחום הדימות. כך נכנסה 
יום אחד לחדרי אישה צעירה, יפיפייה, עטופה ברעמת תלתלים אדמוניים, עם עיניים חומות גדולות וחיוך 
רחב וכובש, לא הייתה מתאימה ממיכל להגדרה "תוכה כברה." מאותה דקת היכרות ראשונה, היה ברור 

לי, שאני לא נפרדת ממנה ושאעשה כל שביכולתי כדי לקלוט אותה במחלקתי.

לשמחתי, לאחר תקופת לבטים בחרה מיכל להתחיל התמחות במחלקה לדימות בבית החולים ע"ש א. 
וולפסון. אותה שלהבת שנוצרה בהיכרותנו הראשונה התפתחה ללהבה גדולה של ידידות, עבודה פורייה 
רופאים צעירים, שואפי-ידע,  ומשותפת, משולבת קשר אישי עמוק. מיכל הצטרפה לקבוצת  מעניינת 
רוצים  ונוקבות, הם  ועוד. הם שואלים שאלות קשות  עוד  המכריחים אותנו הרופאים הבכירים ללמדם 
לדעת ולא תמיד יכולים אנו למלא את כל ציפיותיהם. במחלקה, כתוצאה מהתגבשות קבוצת רופאים זו, 
קיימת אווירת לימוד מפרה ומלאת אתגר ועניין. מקומה של מיכל בקבוצה היה מרכזי ובולט והיא הייתה 
מושא לחיקוי. בקרב החבורה היו יחסי רעות נפלאים. מיכל בלטה בנכונותה לעזור לכל אחד מחבריה, 
לפרגון  וזכתה  קנאה  למושא  מיכל  הייתה  לא  למרות הצלחתה,  אלו,  תכונות  ובחוסר התנשאות. בשל 

אינסופי. היא בתורה השיבה אהבה לכל הסובבים אותה.

היא  הדבר.  ופשוט  קל  היה  תמיד  כשלא  גם  עליה,  שהוטלה  עבודה  כל  מיכל  עשתה  צעירה,  כרופאה 
היו מלאים תמיד ברשימות של חולים שעליה לברר מה עלה  כיסיה  העמיקה בכל בדיקה שפיענחה. 
בגורלם. היא חשה מחויבות עמוקה לוודא כי הערכתה הנה מדויקת ומושלמת ולא בטעות יסודה. לא 
שקטה ולא נרגעה עד שוידאה כי הגיעה לאבחנה ולא חסכה מזמנה כדי להגיע לחקר האמת. מיכל לא 
היססה מעולם לשאול שאלות נוקבות, לעיתים אפילו קשות מבחינה מקצועית.לא היה קיים מבחינתה 
החלקי, הכל היה צריך להיות מדויק, קפדני ושלם. למרות הקשיים של מיכל להתמודד עם סבל החולים 
נעימה  הייתה  תמיד  היא  אהדה.  ומלאה  אישית  אנושית,  הייתה  אליהם  התייחסותה  המשפחות,  וכאב 
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וקשובה תוך התעלמות מקשייה שלה. בתחום היחיד בו התקשתה לעסוק היה בתחום הפולשני. היחס 
למקצוע זה היה דו ערכי, מיכל הוקסמה מהמקצוע, אך ידענו שהיא לא תוכל לעמוד בהיבטים הטכניים 
בחודשים  האפשרי.  ביותר  המוקדם  במועד  א,'  שלב  במבחן  עמדה  מיכל  להכאיב.  בצורך  הכרוכים 

האחרונים, הייתה כבר עסוקה בלימוד לקראת מבחן שלב ב,' אליו הייתה אמורה לגשת בסתיו הקרוב.

במשך כל שלושת השנים בהם הייתה מיכל במחלקתי טענה, שהיא שלמה עם עצמה ומצאה את מקומה 
בעולם הרפואה. לדבריה, אילולא הייתה מגיעה לתחום הדימות לא הייתה ממשיכה לעסוק ברפואה.

בסמוך לתחילת התמחותה פגשה מיכל את שי ויחד החליטו לבנות את ביתם. הם נישאו לפני כשנתיים 
והיו שמחים ומאושרים בזוגיותם. כך יצא שבשלוש השנים האחרונות לחייה הגשימה מיכל את שאיפותיה 
הן בחייה האישיים והן בתחום המקצועי. ביליתי עם מיכל שעות רבות ביום, בהן היה לנו קשר מקצועי 
מאד.  עד  מיכל  את  אהבתי  במיוחד.  עמוק  אנושי  אישי  חברי,  קשר  בינינו  נוצר  במקביל  ופורה.  מעניין 
למרות הבדלי הגיל והמעמד שבנינו, נקשרנו האחת אל רעותה. הערכתי אותה מאד מבחינה מקצועית 

ועוד יותר אהבתי את אישיותה.

אני מבכה את מותה וכואבת את האובדן.יהיה  זכרה  ברוך!

 ד"ר רמה כץ - מנהלת מחלקת דימות, בי"ח וולפסון
)פורסם בביטאון ההסתדרות הרפואית בישראל – מרץ  7991(

מידי שנה מוענקת מילגת נסיעה ל- RSNA למתמחה הזוכה שהציג עבודה מדעית
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