האוניברסיטה העברית בירושלים

ממכתש ועלי עד ננוטכנולוגיה מוכוונת
סיפורו של בית הספר לרוקחות בירושלים
שישים שנה להיווסדו
אברהם רובינשטיין ונורית אשכנזי

עריכה לשונית :גבי רובינשטיין
עיצוב :סטודיו רמי וג'קי ()www.ramijaki.co.il
הפקה :דפוס האוזר

3

תוכן
הקדמה
1 .1ההתחלה :חזון ודבקות במטרה7...................................................
2 .2התרחבות וצמיחה25.......................................................................................
3 .3רוח בית הספר לרוקחות 37.....................................................................
4 .4היצירה האקדמית :המצאה ,מחקר ,יישום 45....................
5 .5בוגרי בית הספר מפלסים דרכם 67................................................
6 .6מחוץ למגדל השן האקדמי57...............................................................
7 .7פתיחות ופלורליזם 81.....................................................................................
8 .8דור העתיד 89............................................................................................................
נספחים94.....................................................................................................................

4

הקדמה
סיפורו של בית הספר לרוקחות בירושלים הוא
סיפור מרתק ומיוחד אשר איננו מאפיין הקמתן של
יחידות אקדמיות אחרות באוניברסיטאות בארץ .בית
הספר הוא תוצר של פעילות חוץ-אקדמית של ציבור
מקצועי שלם – הרוקחים בבתי המרקחת ובמוסדות
רפואה ציבוריים  -אשר שם לו למטרה להקים מוסד
חינוכי-מקצועי מהמדרגה העליונה ,שיכשיר דורות
של רוקחים לעתיד וישמש תשתית איתנה למקצוע
הרוקחות בארץ .כפי שמתואר בספר ,בזכות פעולתם
חסרת הלאות של קומץ "משוגעים לדבר" בארץ
ומחוצה לה (במיוחד בארצות הברית) הוקם ,בסופו
של דבר ,בית הספר .כיאה לחזונו של הציבור השותף
להקמתו ,הוא הוקם במסגרת האקדמית הגבוהה ביותר
האפשרית – האוניברסיטה העברית בירושלים.
במהלך איסוף החומר לכתיבתו של הספר מצאנו כי
הסתדרויות הרוקחים ,שיסודותיהם נעוצים בימיו
הראשונים של שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל,
עמדו מאחורי מאמצי ההקמה .אנשי ממסד הבריאות
בתחומי הרוקחות השונים סייעו למאמצים אלה .אחד
הממצאים המעניינים היה שרוקחים יהודים וערבים
כאחד היו פעילים כתף אל כתף ,החל מראשית המאה
העשרים ,בארגוני הרוקחים ,על גלגוליהם השונים.
אולי מבלי שהמייסדים התכוונו לכך ,עצם הקמתו
של בית הספר לרוקחות במסגרת הפקולטה לרפואה

של האוניברסיטה העברית בירושלים הכתיבה דפוסי
פעילות אקדמיים החותרים למצוינות .אלה הביאו
את בית הספר למקום שבו הוא נמצא כיום  -מוסד
חוקר מהידועים בבתי הספר לרוקחות מסוגו בעולם.
למרות זאת ,מעולם לא התנתק בית הספר מהעשייה
הרוקחית היומיומית ולא התבשם מאויר הפסגות של
מגדל השן האקדמי .אנשי הסגל שלו היו מעורבים
תדיר בסוגיות ארגוניות ,מקצועיות (ועדות משרד
הבריאות) וחינוכיות (לימודי המשך) שצצו חדשות
לבקרים.
בשישים שנות קיומו של בית הספר לרוקחות חל
מהפך של ממש במקצוע הרוקחות .החל מהופעתה
של הרוקחות הקלינית ,אשר הציבה את החולה,
במקום את רקיחת התרופה ,במרכז הבמה הרוקחית;
ועד השימוש באמצעי הולכת תרופות שבהם כלים
ביולוגים מולקולרים החליפו את המכתש והעלי.
בהתאם לכך ,השתנו הכישורים האקדמיים שאותם
אמורים להפגין הנקלטים החדשים לסגל בית הספר.
אכן ,האתגר המתמשך של המוסד הוא להכשיר בוגרים
אשר יעמדו באתגרי העתיד של המקצוע  -ליד מיטת
החולה ,בקהילה ובאקדמיה .השינוי הרציף בתכניות
הלימודים של בית הספר במהלך השנים ממחיש את
הנחישות לעמוד באתגרים שנכונו לו.
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מטרתו של הספר "סיפורו של בית הספר לרוקחות"
היא להביא באמצעות סיפורים אישיים ,ככל הניתן,
את סיפורו של בית הספר לרוקחות בירושלים .עשינו
זאת באמצעות הבאתם לדפוס של דבריהם של בוגרי
בית הספר .הם אלה המייצגים את המרקם של עלילתו.
החומרים לא היו מונחים לפתחנו .מטבע הדברים
הם היו סמויים מן העין ועמלנו רבות כדי לחשפם
באמצעות ראיונות ,מסמכי ארכיון ותמונות ישנות.
הזמן שעמד לרשותנו לביצוע המלאכה היה קצר מידי
ונראה כי על חומרים רבים לא הנחנו ידינו .על כך אנו
מצרים .עם זאת ,מלאכת כתיבת הספר הייתה חוויה
מרתקת ואנו מודים לכל מי שתרם מזמנו ומן הידע
האצור בזיכרונו ,מעצתו ,מן המסמכים הנמצאים
ברשותו וכן על הרצון הטוב ושיתוף הפעולה שזכינו לו.
תודה מיוחדת לפיליפ לזרוביץ ורוני כהן אשר ,כחברי
"ועדת הספר" ,נטלו חלק בהתוויית מבנהו.

אברי רובינשטיין ונורית אשכנזי
ירושלים ,מאי 2013
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פרק 1

ההתחלה:
חזון ודבקות במטרה
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ציוני דרך היסטוריים
בחמישה עשר בדצמבר  1920פנה מנהל הבריאות
( )Director of Healthבשלטונות המנדט הבריטי
אל נשיא "החברה הבינלאומית לרוקחים בירושלים"
והודיעו כי יש בכוונת הממשל הבריטי להקים בית ספר
ממשלתי לרוקחות בפלסטינה .הלימודים ("בסטנדרד
גבוה") יימשכו שלוש שנים ויכללו תקופת התמחות
בת חצי שנה בהנחיית רוקח מוסמך .עוד ציין מנהל
הבריאות כי עם הקמת בית ספר לרוקחות בפלסטינה,
יהיה זה סביר שיונהגו בחינות רישוי ברוקחות ,שאותן
יהיו מחויבים לעבור רוקחים שלא הוכשרו בארץ,
למעט בעלי דיפלומה אשר זכתה להכרה משותפת
על ידי שלטונות המנדט ורשויות הבריאות בארץ
שבה הרוקח הוכשר .1
כעבור למעלה מעשרים שנים ,באמצע שנות הארבעים
של המאה העשרים ,החל הרוקח יצחק ילין ,איש חזון
ומעש ,בהפצת רעיון הקמתו של בית הספר לרוקחים
בירושלים .קשריו עם אגודת שוחרי האוניברסיטה
העברית הביאו למגעים בין הנהלתה לבין הסתדרות
הרוקחים הארץ ישראלית (רא"י) והוקמה ועדה

 1מיכלין אמנון" ,מעשה רוקח" ,תשנ"ב ,הוצ' ארץ הצבי ,ע'
.47

מכתבו של מנהל הבריאות בשלטונות המנדט הבריטי אל נשיא החברה
הבינלאומית לרוקחים בירושלים
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לבדיקת הנושא שחבריה היו :יצחק ילין ,גריגורי
זולוטריוב ופרץ קרלן.
אולם ,לרוע המזל ,במהלכה של מלחמת העצמאות
נפטר יצחק ילין .בפני מדינת ישראל ,שאך זה נולדה,
עמדו אתגרים רבים ועצומים .בכורח הנסיבות הגשמת
יוזמתו של יצחק ילין להקמת בית הספר לרוקחות
בירושלים נדחתה לפי שעה.2

יצחק ילין נולד בירושלים בשנת  .1897עם פרוץ
מלחמת העולם הראשונה עבר עם משפחתו לביירות.
שם למד בקולג' האמריקאי והוסמך כרוקח ()1921
וככימאי ( .)1922חזר לארץ ישראל ופתח בית
מרקחת בתל אביב .היה פעיל כל חייו בחיי ציבור
הרוקחים .ממייסדי "הארגון הבינלאומי של רוקחי
ארץ ישראל" ,ממייסדי ויו"ר "ההסתדרות הרוקחית
של ארץ ישראל" ,ממייסדי ויו"ר "הסתדרות בעלי
בתי מרקחת בארץ ישראל" .ממייסדי עיתון 'הרוקח
העברי' ועורכו .ממייסדי חברת "גהה" להספקה
עצמית של תרופות לבתי מרקחת.3
יצחק ילין

מחזון למציאות :הקמת בית הספר
לרוקחות בירושלים
עם גבור גלי העלייה ההמונית לישראל ,התרחבות
שירותי הבריאות והצורך ברוקחים ,התחדשה הפעילות
להקמת בית ספר אוניברסיטאי לרוקחות .בנובמבר
 1950הוקמה ועדה 4שמטרתה להכין את התשתית
להקמתו של בית הספר לרוקחות באוניברסיטה
העברית .6,5הוועדה המליצה להקים לאלתר בית
ספר לרוקחות שיהיה כפוף לפקולטה לרפואה של
האוניברסיטה העברית ואף קבעה עקרונות( :א) בית
הספר יהיה בעל יכולת אקדמית ללמד סטודנטים
לתארים ראשון ,שני ושלישי( ,ב) מספר הסטודנטים
לתואר בוגר במחזור שנתי יהיה ( ,25 -15ג) המרצים

 4חברי הועדה היו פרופ' פליקס ברגמן מהמחלקה לפרמקולוגיה
בבית הספר לרפואה ,ד"ר יצחק ניר (גרוספלד) ,מנהל המכון
לביקורת של חומרי רפואה במשרד הבריאות ,ד"ר דוד
זייצ'יק ,מהמחלקה לבוטניקה באוניברסיטה העברית,
ד"ר ב .נוימן ,מנהל המחלקה למקצועות רפואיים במשרד
הבריאות ,ד"ר גינטר פרידלנדר ,מייסד ובעל מפעל התרופות
'טבע' בירושלים (נציג הסקציה הפרמצבטית בהתאחדות
התעשיינים) ,ד"ר יהושע קולברג ,מהסתדרות הרוקחים,
ומגר' עקיבא כוסבינה (קוזוינר) ,מנהל אגף הרוקחות
במשרד הבריאות .בישיבת הוועדה המכוננת השתתף גם
ד"ר שלום שראל ,מהמחלקה לכימיה אורגנית באוניברסיטה
העברית.

 2מיכלין אמנון" ,מעשה רוקח" ,הוצ' ארץ הצבי ,תשנ"ב,
ע' .64 ,63

 5אשכנזי נורית ואשחר נעמי" ,אבא טבע" ,הוצ' קווים,2009 ,
ע' .242 -224

 3מיכלין אמנון ,שם ע' .56

 6שראל שלום" ,קורות חיי" ,ע' .157
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בבית הספר לרוקחות יהיו "תוצרת הארץ"( ,ד) לבית
הספר לרוקחות יהיה מבנה משלו אשר יכיל את כל
התשתיות הדרושות .ומהן אותן תשתיות? ספריה,
חדרי לימוד וקריאה ,אולמות הרצאה ,מעבדות הוראה
בכימיה ,רצפטורה רוקחית ,רוקחות תעשייתית,
ביולוגיה ,אנליזה כימית ,מיקרוביולוגיה ,פרמקוגנוזיה
וכן מינהלה (משרדי דיקן ,מזכירות) וגם בית מלאכה
לתחזוקה .תקציב ההקמה הוערך ב 574,000-דולר
והיה אמור לכסות גם מלגות לסטודנטים ואירוח

מרצים מחו"ל .ב 1953-אפשרה תרומה נכבדת של
הרוקח צ'ארלס קראון ,סגן נשיא עמיתי בית הספר
לרוקחות בארה"ב ,את הפתיחה המיוחלת של בית
הספר במסגרת הפקולטה לרפואה ,בניהולו של מגר'
עקיבא כוסבינה.7

 7אשכנזי נורית ואשחר נעמי" ,אבא טבע" ,הוצ' קווים,2009 ,
ע' 228

טקס חלוקת תעודות בוגר .עומדים :שמונת בוגרי המחזור הראשון של בית הספר לרוקחות

צ'ארלס קראון .תרומתו
אפשרה פתיחת בית
הספר לרוקחות בירושלים
ב1953-
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מגר' עקיבא כוסבינה

ד"ר פאול פרקש
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לימודי התואר הראשון התפרשו על פני ארבע שנים.
במשך שלושה סמסטרים למדו הסטודנטים מדעי
יסוד שכללו שיטות מעבדה כלליות ,אנטומיה ,מבוא
לפיזיולוגיה ,מיקרוביולוגיה ,בוטניקה מורחבת,
טכנולוגיה רוקחית ולטינית .חמשת הסמסטרים
הנותרים הוקדשו ללימודים ייעודיים :פרמקוגנוזיה
(היבטים בוטניים וכימיה של צמחי מרפא) ,כימיה
אנאורגאנית (כולל כימיה של קולואידים) ,כימיה
אורגנית לתלמידי רוקחות ,כימית פרפרטיבית,
טכנולוגיה רוקחית ,רצפטורה ואנליזה רוקחית,
תרופות אנטיביוטיות וכן תולדות הרוקחות ודיני
רוקחות .לבוגרים הענק תואר מוסמך לרוקחות
( )Magister Pharmaciaעם תזה (עבודת הגמר
בוצעה במהלך השנה הרביעית).

ועדת הקבלה
קבלה לבית הספר לרוקחות התבססה על ראיון
בוועדת קבלה ובחינות קונקורס .בשנים הראשונות
היא כללה חמישה חברים :שני נציגי הסתדרות
הרוקחים (ד"ר יהושע קולברג וד"ר יצחק קובלמן),
שני חברי סגל מבית הספר לרפואה ומזכיר בית הספר
לרוקחות (ד"ר פאול פרקש) .לעתים הצטרפה לוועדה
גם פסיכולוגית .מספר המועמדים שזומנו לוועדת
הקבלה היה כפול מהמקומות בפועל כדי לאפשר
בחירת המועמדים הטובים ביותר .כמו כן הוענקה
עדיפות לבני רוקחים.

פרופ' יהושע כצהנדלר נזכר" :אחת המועמדות
שנשאלה אם עישנה (ולא סיגריות) השיבה בחיוב.
הוחלט לקבלה ללמודי הרוקחות בנימוק שהיא
מעזה .העזה היא תכונה חיובית ורצויה".
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בית החולים "אביחיל" במגרש
הרוסים בירושלים .משנות
החמישים של המאה העשרים
 מקום משכנו של המכוןלביקורת ולתקנים של חומרי
רפואה של משרד הבריאות.
מעבדות
התקיימו
כאן
ההוראה הראשונות בכימיה
מיד לאחר היווסדו של בית
הספר לרוקחות.

התמחות (סטאז')
לימודי הסטאז' שנמשכו שנה ,החלו בחופשות
השנתיות :בין השנה השנייה לשלישית ,בין השנה
השלישית לרביעית והסתיימו בתקופת התמחות בת
ששה חודשים בתום הלימודים .ההתמחות הייתה
חייבת להתבצע בארבעה מקומות שונים :בבתי חולים,
בבתי מרקחת ,בתעשייה הרוקחית ובמכון לביקורת

ולתקנים של חומרי רפואה של משרד הבריאות.
רשימת בתי המרקחת שבהם הותר לבצע התמחות
נקבעה על ידי הסתדרות הרוקחים.
לימים השתנו התקנות וכיום הדרישה היא לחצי שנת
התמחות המתבצעת בתום תקופת הלימודים.
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סטודנטים שסיימו תרגיל
במעבדות מכון התקנים
צועדים לשיעור במתחם
בצריפי בית הספר .בחזית:
מחסומי טנקים ,שאריות
ממלחמת השחרור.

מספר פרופ' אמנון הופמן בוגר מחזור  1977ויו"ר
ועדת הסטאז'" :בסיום לימודי החלטתי לעשות
את הסטאז' באילת והסתבר לי שהתקן הבודד
בבית המרקחת של קופ"ח כללית שם כבר נתפס
על ידי בת מחזורי ,רחל וינברג .כדי לפתור את
הבעיה ,נסענו שנינו להתראיין אצל מגר' נמט -
הרוקח הראשי של קופ'"ח .הוא התבונן בנו ושאל:

"אתם זוג?" מיד השבנו בחיוב משום ששנינו רצינו
להתקבל לסטאז' באילת וכך היה .הפכנו לזוג
בתקופת ההתמחות באילת ,נישאנו בסיום התואר
השני ושם משפחתה של רחל הפך מוינברג להופמן.
מאז שאני יו"ר ועדת הסטאז'  ,אני ממליץ לתלמידי
השנה הרביעית לבחור באילת .לדאבוני רק סטודנט
אחד שגר בסביבות אילת מימש המלצתי עד כה".8

 8מתוך ראיון עם פרופ' הופמן31.1.13 ,
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כיתות הלימוד והמעבדות
בשני העשורים הראשונים לקיומו ,התקיימו הלימודים
והמחקר של בית הספר לרוקחות בקמפוס מגרש
הרוסים שבמרכז העיר .קמפוס זה נבלע בקרית עיריית
ירושלים החדשה שנחנכה ב.1993-
מיד עם היווסדו של בית הספר העמיד ד"ר יצחק ניר
(גרוספלד) ,שהיה מנהל המכון לביקורת ולתקנים
של חומרי רפואה של משרד הבריאות ,את מעבדות
המכון ששכנו בבית החולים לשעבר "אביחיל" במגרש
הרוסים (מקודם בית החולים הרוסי) לרשות בית הספר
עד שהסתיימה התקנת המעבדות בבניין הקונסוליה
הרוסית לשעבר .באותם ימים התקיימו ההרצאות בשני
צריפים 9שעמדו בחצר האחורית של בנין ברגהיים.
מיד עם היווסדו של בית הספר לרוקחות ,היה ברור
שהשהות בקמפוס מגרש הרוסים הינה ארעית ושיש
צורך להעתיקו למקום שבו ניתן יהיה לפתח אותו
בהתאם לשאיפות מייסדיו .הנהלת האוניברסיטה
החליטה שהמקום ההולם הוא בסמוך לפקולטה
לרפואה בקמפוס עין כרם של בית החולים "הדסה".
עמותת ידידי בית הספר לרוקחות בארה"ב ,אשר
פעילותה הנמרצת סייעה בהקמתו של בית הספר
במגרש הרוסים ,התגייסה למשימה מסוף שנות
 9מתוך ראיונות עם ד"ר הרי בן שלום ,30.1.13 ,ועם פרופ'
אברי רובינשטיין 17.2.13

החמישים של המאה העשרים ועד תחילת שנות
השבעים בה .בניצוחו של ד"ר יהושע קולברג ,יו"ר
התאחדות הרוקחים ,מייסד מפעל התרופות "תרו"
וחבר נשיאות אגודת שוחרי האוניברסיטה ,גויסו
סכומים נכבדים אשר הביאו לחנוכתו של מבנה
מודרני ומרווח ב ,1972-מקום משכנו הנוכחי של
בית הספר.
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הקונסוליה הרוסית
(מעבדות הוראה ברוקחות
וכימיה)

מכון
התקנים

ככר
העירייה

כניסה ראשית
רוקחות

גן דניאל

רחוב יפו

15

חצר קמפוס מגרש הרוסים של בית הספר לרוקחות
ובניין מעבדות ההוראה בבניין הקונסוליה הרוסית
לשעבר .קומה שנייה  -מעבדות מחקר בכימיה.

הבניין המשופץ של עיריית ירושלים כיום במתחם ככר ספרא .השלט הכחול המציין את
מיקומן של מעבדות בית הספר הותקן על ידי עיריית ירושלים ביוזמתם של מגר' אמנון
מיכלין ,ד"ר אריה גולדשמיט ,מגר' יזהר גת ,מגר' חיים דגן ופרופ' גרשון גולומב.
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ד"ר אברהם קרייזר ,מנהל בית הספר לרוקחות
ודיקן משנה בפקולטה לרפואה בשנים
 .1988-1971מרצה למנהל רוקחי באוניברסיטת
לונג -איילנד ,בניו יורק ומאוחר יותר מנהל רשת
בתי המרקחת של רשת .Macy’s
כשכיהן בתפקיד נשיא הסתדרות הרוקחים
היהודיים בארה"ב פנה אליו ד"ר יהושע קולברג
בבקשה להשתלב במאמצים להקים את בית
הספר לרוקחות בקמפוס עין כרם .בהנהגתו של
ד"ר אברהם קרייזר

טכס נטיעת עץ בחורשה
האמורה להקיף את הבניין
החדש של בית הספר
לרוקחות בקמפוס עין כרם.
עומדים (מימין לשמאל):
ד"ר יהושע קולברג,
ד"ר ישבעם שני,
ד"ר יורם גיבנט,
פרופ' מקס דונברו,
יושבים (מימין לשמאל):
פרופ' רפאל משולם,
ד"ר אברהם קרייזר,
פרופ' רות סגל,
פרופ' יצחק ניר.

ד"ר קרייזר הוקמה בארה"ב קרן שהצליחה לגייס

למעלה משלושה מליון דולר לטובת בית הספר
הצעיר .ב 1970-עלה ד"ר קרייזר עם משפחתו
לישראל וב 1971-נתמנה ,על פי בקשתו של
אברהם הרמן ,נשיא האוניברסיטה ,למנהל בית
הספר .בימיו עבר בית הספר לרוקחות ממגרש
הרוסים לעין כרם ושולש מספר תלמידי הרוקחות
בבית הספר .ב 1982-הוענק לו תואר דוקטור
לשם כבוד מאוניברסיטת לונג איילנד וב1995-
התמנה לחבר הנאמנים של האוניברסיטה
העברית .היה בין מייסדי 'ארגון הרוקחות בישראל'
וכיהן כנשיאו הראשון.
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חנוכת בית הספר לרוקחות החדש בקמפוס עין כרם ב.1972-
שני מימין  -פרופ' אלברט סייבין; רביעי מימין  -ד"ר אברהם קרייזר; שישי מימין  -פרופ' נתן גולדבלום ,סגן
נשיא למחקר ופיתוח באוניברסיטה העברית; נושא דברים – ד"ר אברהם הרמן ,נשיא האוניברסיטה העברית;
מימינו  -פרופ' מיכאל רבין ,רקטור האוניברסיטה העברית; שני משמאל – ד"ר אליהו אילת ,נשיא האוניברסיטה
שקדם ושגריר ישראל בארה"ב באותה תקופה.
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מבנה ארגוני

המחלקה לכימיה תרופתית

במשך שנים רבות התנהלו ההוראה והמחקר של בית
הספר באמצעות מחלקות שבראשן עמדו מנהלי
מחלקות ובאמצעות ועדות בין-מחלקתיות כגון ועדת
הוראה ,ועדת לימודים מתקדמים ,וועדת סטאז'.
קליטות אנשי סגל חדשים היו מחלקתיות ,בהתאם
לרקע האקדמי של המועמדים ולהתמחותם .בדרך
כלל הוקפד על איזון בין המחלקות השונות באשר
למספר חברי הסגל .עם הקמתו כלל בית הספר ארבע
מחלקות :כימיה תרופתית ,פרמקולוגיה ,רוקחות
ופרמוקוגנוזיה .בשנת  ,1966עם הצטרפותו של ד"ר
רפאל משולם לסגל בית הספר ,נוספה המחלקה
לחומרי טבע .במשך כשלושים שנה מנהלי המחלקות
וגם מנהל בית הספר מונו לתפקידם .בתחילת שנות
השמונים של המאה העשרים הוחלפה השיטה ומנהלי
המחלקות נבחרו לתקופה מוגבלת של שלוש שנים
(מאוחר יותר ,לארבע) .שיטה זו יושמה ב 1994-גם
על תפקיד מנהל בית הספר ,עת פרופ' מיכאל פרידמן
נבחר למנהל המוסד על ידי כל חברי הסגל .כשש
שנים לפני כן ,ב ,1988-בוטל התואר "דיקן משנה"
(רפואה) שניתן למנהל בית הספר לרוקחות.

ב 1956-מונה ד"ר שלום שראל (מייסד החברה
הישראלית לכימיה במתכונתה המודרנית וברבות
הימים בעל אות יקיר החברה) לראש המחלקה לכימיה
תרופתית בבית הספר לרוקחות.
ללא שהות מיותרת החל לשקוד על גיבוש תכניות
אקדמיות להוראה ומחקר ,אשר התבססו על תכניות
דומות במוסדות אקדמיים אירופאים שבהם ביקר.
פעילותו הנמרצת אפשרה לו ,כבר ב ,1957-להציג
את פירות מחקריה של המחלקה בכינוס השנתי של
"הסתדרות הכימאים בישראל" ולפרסמם בכתב העת
"בולטין המועצה המדעית לישראל".10
במשך השנים סופחו למחלקה שתי מעבדות מחקר
שפעלו עצמאית בבית הספר :המעבדה לכימיה
אורגנית סינתטית של ד"ר אברהם קלמוס והמעבדה
לכימותרפיה של ד"ר שמואל הלוי.

ד"ר אברהם קלמוס
 10שלום שראל" ,קורות חיי" ע' 195 - 161
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סגל המחלקה לכימיה ב1956-
סגל אקדמי:
			
סגל מנהלי:
			
			

11

ד"ר שלום שראל (מנהל)
ד"ר אריה פולס (מרצה)
לאה בכר (מזכירה)
שרה רייכנשטיין (טכנאית)
קרלו פנקי (טכנאי)

אברהם פרידלנדר
דוקטורנטים:
עדו לוין
			
יהודה ינוקא
			
אלי ברויאר
			
תלמידת מוסמך :עליזה גרינברגר

 11אלי ברויאר ,באירוע לכבוד פרופ' שלום שראל ,עם הגיעו
לגבורות .בית בלגיה ,נובמבר .2008

תלמיד המחקר יהושע כצהנדלר במעבדתו במגרש הרוסים.1958 ,
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ד"ר דוד זייצ'ק במעבדתו

במשך כל שנות קיומו של בית הספר לרוקחות הייתה
המחלקה לכימיה ציר מרכזי לפעילותו המחקרית
והיא גם הכתיבה ,במשך שנים רבות ,את סדר היום
בהוראה .מחקרים משותפים של חוקרי המחלקה
לכימיה עם חוקרי המחלקות לרוקחות ופרמקולוגיה
הניבו פריצות דרך בתחומי מערכת העצבים המרכזית,
סרטן ,אפילפסיה ,סכרת והולכת תרופות .מקצת
המחקרים יוזכרו בפרקים הבאים.

המחלקה לפרמקוגנוזיה
המחלקה לפרמקוגנוזיה נוהלה על ידי ד"ר דוד זייצ'ק,
מומחה בעל שם בתחום הבוטניקה וצמחי המרפא.
נוסף לתפקידו בבית הספר לרוקחות ,היה ד"ר זייצ'יק
היו"ר הראשון של האגודה הישראלית לאסטרונומיה
וניהל את הפלנטריום בבניין קנדה בגבעת רם .לאחר
פרישתו בשנת  1972והמעבר לקמפוס עין כרם
הצטרפו החוקרים שעבדו איתו ,ביניהם ד"ר רות
סגל ,למעבדה לכימיה של חומרי טבע.
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המעבדה לחומרי טבע

המחלקה לרוקחות

המחלקה הוקמה על ידי פרופ' רפאל משולם ,מומחה
בינלאומי בכימיה והפרמקולוגיה של קנאבינואידים.
לימים היה רקטור האוניברסיטה העברית ,חבר
האקדמיה הישראלית למדעים ( ,)1994וכן חתן פרס
ישראל ( ,)2000פרס א.מ.ת )2012( .ופרס רוטשילד
(.)2012

עם פתיחתו של בית הספר לרוקחות גויסה הגב' אירנה
רייק ,רוקחת ראשית בבית המרקחת של "הדסה" לרכז
את ההוראה בטכנולוגיה רוקחית .היא הכשירה דורות
רבים של רוקחים עד לפרישתה בסוף שנות השבעים
של המאה העשרים.

ד"ר משולם הגיע לבית הספר לרוקחות ממכון ויצמן
בשנת  1966לאחר שהוזמן על ידי ד"ר אברהם קלמוס,
מנהל בית הספר לרוקחות ,להצטרף לסגל בית הספר
ולהקים את המעבדה לחומרי טבע במסגרתו (על פועלו
והישגיו של פרופ' רפי משולם  -ראה בהמשך).

ד"ר רפאל משולם

באמצע שנות השישים של המאה העשרים ,הגיע ד"ר
מקס דונברו ,כימאי פיסיקלי בהכשרתו ,מאוניברסיטת
לונדון לירושלים .הוא נטל על עצמו את ניהול המחלקה
לרוקחות וחולל את המהפכה האקדמית של החינוך
הרוקחי בישראל .מאותה תקופה ואילך ניתן היה
ללמוד לתואר שלישי במדעי הרוקחות ולבצע עבודות
מחקר מנגנוניות אשר העלו את השאלה "למה" .זו
הייתה תקופה של פריצות דרך במדעי הרוקחות
בעולם כולו (בתחילת אותו עשור ניתן היה ,לראשונה,
להירשם ללימודי תואר שלישי ברוקחות פיסיקלית
באוניברסיטת וויסקונסין בארה"ב ,במעבדתו של
פרופ' טאקרו היגוצ'י) .מקס דונברו הניח את היסוד
למחקר בתחום נשאי התרופות (,)drug delivery
תחום מחקר אשר עליו נבנתה תהילתה הבינלאומית
של המחלקה לרוקחות בשלושת העשורים הבאים.
כעשר שנים לאחר היווסדו של בית הספר לרוקחות
בירושלים ,נוסדה למעשה המחלקה לרוקחות.

גב' אירנה רייק

פרופ' מקס דונברו
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המחלקה לפרמקולוגיה

פרופ' פליקס גד זולמן

מקס דונברו ,חווה חבלי קליטה לא פשוטים שנבעו
מהלם תרבותי כתוצאה מהמפגש עם הצברים
ה"עוקצניים" ומהמפגש עם השפה העברית .מספר
ד"ר הרי בן שלום ,בוגר מחזור  1961והדוקטורנט
הראשון של המחלקה לרוקחות (יחד עם ד"ר אמה
עזז)" :התעקשותו של דונברו להרצות בעברית
הולידה מצבים קומיים .פעם ,בהרצותו על wetting
 agentsתרגם את המונח לעברית :סוכנים מרטיבים.
כל הכיתה פרצה בצחוק היסטרי".12
ועוד הוא נזכר" :בנוסף להיותו צייר חובב היה מקס
דונברו שחקן ואשתו זמרת ופורטת על גיטרה .הם
נהגו להופיע בתיאטרון האנגלי ששכן בסמטת בהארי
בסמוך לרחוב יפו בירושלים .באחד הערבים הגעתי
לתיאטרון כדי לחזות בהצגת 'המלך אובו' יחד עם
תמי בינו ,שעמדה גם היא להתחיל את הדוקטוראט
בהדרכתו .דונברו שהיה גבוה ,רזה ,עם זקנקן מסודר,
היה המלך ולבש מכנסי טייטס ורודים .תמי נדהמה:
"אצלו אעשה את הדוקטורט?".

 12מתוך ראיון עם ד"ר הרי בן שלום.30.1.13 ,

המייחד את המחלקה לפרמקולוגיה בבית הספר
לרוקחות הוא שמבחינת הוראה היא יחידה פקולטטית
אשר נוסף להוראת הפרמקולוגיה לתלמידי רוקחות
היא מספקת שירותי הוראה גם לתלמידי בית הספר
לרפואה ,רפואת שיניים ,בית הספר לסיעוד וברבות
הימים גם לתלמידי בית הספר לווטרינריה.
פרופ' פליקס גד זולמן ניהל את המחלקה לפרמקולוגיה
מאז הקמתה בשנת  1953ועד שפרש לגמלאות בשנת
 .1976נוסף להיותו בעל תוארי דוקטור לרפואה
ודוקטור לווטרינריה ,היה פרופ' זולמן מוסיקאי
מוכשר ,בעל חיבה יתרה לשירת מקהלה .הוא ניצח
על מקהלת חובבים ירושלמית אשר החל מסוף שנות
הארבעים של המאה העשרים הופיעה בכנסיית אבו
גוש .הופעות אלו היו הבסיס לפסטיבל המוסיקה
הידוע באבו גוש.
המחלקה לפרמקולוגיה שימושית בראשותו הייתה
אחת משתי מחלקות לפרמקולוגיה בפקולטה לרפואה.
עם פרישתו אוחדו שתי המחלקות לאחת ,בבית הספר
לרוקחות ,תחת ניצוחו של פרופסור פליקס ברגמן.
לאחר פרישתו של האחרון החליף אותו פרופ' יהודה
גוטמן.
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היחידה לפרמקולוגיה של התא
היחידה הוקמה על ידי פרופ' שבתאי דיקשטיין
ב ,1978-עם איחודן של המחלקה לפרמקולוגיה של
בית הספר לרפואה והמחלקה לפרמקולוגיה שימושית
של בית הספר לרוקחות .היא פעלה כיחידה נפרדת,
בניהולו ,עד לפרישתו לגמלאות בשנת  .1998פרופ'
דיקשטיין עסק במחקר של הטיפול המקומי בעין
ובעור.

מבנה המחלקות של בית הספר לרוקחות בוטל בשנת
 2009עת אוחדה פעילותן המחקרית תחת קורת הגג
של המכון למחקר תרופתי ופעילות ההוראה שלהן
מוזגה בתוך החוג למדעי התרופה .השינויים המבניים
שחלו בית הספר לרוקחות מתוארים בהמשך.

פרופ' שבתאי דיקשטיין
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מיום היווסדו של בית הספר לרוקחות התנהלו
מחלקות הכימיה והפרמקולוגיה כיחידות אקדמיות
לכל דבר ,כמקובל באוניברסיטה העברית .לעומת
זאת ,למרות תרומתו רבת הערך של פרופ' מקס
דונברו לתחום מדעי הרוקחות בישראל ,המחלקה
לרוקחות סבלה ממחסור כרוני באנשי מקצוע בעלי
אורינטציה אקדמית .בשנות השמונים ותחילת שנות
התשעים של המאה העשרים חל השינוי המיוחל עם
הגעתם של אנשי סגל חדשים ,רוקחים בהכשרתם,
בוגרי בית הספר לרוקחות ,אשר נקלטו על בסיס
הישגיהם האקדמיים .לאחר השלמת לימודי הדוקטור
שלהם בירושלים נסעו להשתלמויות בתר-דוקטורט
בקבוצות מחקר מובילות ברחבי העולם .עם תום
השתלמותם נקלטו במחלקה לרוקחות ,שינו את פניה
והפיצו את שמעה ברחבי העולם .דפוסים שהיו קיימים
זה מכבר (מתקופת ייסוד בית הספר בשנות החמישים)
במחלקה לכימיה והמחלקה לפרמקולוגיה ,נאלצו
להמתין דור שלם עד יישומם במחלקה לרוקחות.
קליטתו של פרופסור מיכאל פרידמן ,אשר נבחר
לנהל את המחלקה לרוקחות לאחר פרופ' דונברו
ב ,1981-הייתה הסנונית הראשונה לבשר את המהפך.
אחריו נקלטו שמעון בניטה ,אלקה טויטו ,מאיר ביאלר
ושמעונה יוסלסון ואחר כך ,כמעט בבת אחת ,גרשון
גולומב ,אברי רובינשטיין ,אמנון הופמן ,רוני כהן
ולבסוף עבדאללה חג' -יחיא .קליטות של בוגרי בית
הספר לרוקחות התרחשו גם במחלקה לכימיה :מוריס
סרבניק ואבי דומב.

עד יוני  1997הגיע מספר הבוגרים לכאלף תשע מאות,
שיעור הנשים היה כשישים אחוזים .1במהלך שלושים
שנות קיומו של בית הספר לרוקחות בירושלים השתנו
ללא הכר דפוסי הקבלה של הסטודנטים .ציוני בגרות
ובחינות פסיכומטריות החליפו את ועדת הקבלה
ובחינות קונקורס .רף הקבלה הגבוה הביא לכך

Jashovam Shani., "Self - Study Report on The Hebrew
University School of Pharmacy for the Visiting
Assessment Committee", Jerusalem March 1998.

1

היחס שבין הנרשמים
(עקום עליון) למתקבלים
(עקום תחתון)לבית הספר
לרוקחות בירושלים בשנים
.1997 - 1953
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ששיעור הקבלה עמד על כעשרה אחוזים .התחרות
החריפה התבטאה בהישגים האקדמיים המצוינים
של הבוגרים.

מאלפיים רוקחים) .אולם מספר חברי הסגל פחת
משלושים ושבעה בשנת  1982לשלושים ושניים בשנת
 ,1997דבר שהטיל עומס רב על סגל ההוראה.

מחקר והוראה רב-תחומיים

התפלגות מספר תלמידי בית
הספר לרוקחות לפי תארים
בשנים . 1998 - 1958

מאז  1997עמד מספר המסיימים תואר בוגר על
מאה ועשרים בוגרים בממוצע והיה המקור העיקרי
לכוח אדם מקצועי בתחום הרוקחות בישראל (מקור
נוסף היה גלי העלייה הגדולים ממדינות חבר העמים
לשעבר .בין  1990ל 1997 -הגיעו ממדינות אלו למעלה

עם התפתחותו של בית הספר מצאו עצמם אנשי
הסגל מעורבים בשיתופי פעולה בינלאומיים ,הוזמנו
להרצאות והתארחו במוסדות מחקר מוליכים.
השינויים הארגוניים שחלו בו ,בחירתם של מנהלי
מחלקות צעירים ורוחות חדשות שהחלו לנשוב -
כל אלה הביאו בראשית שנות השמונים לשינויים
בדפוסי המחקר שבאו לידי ביטוי במיוחד בשיתוף
הפעולה הבין-תחומי בין כותלי בית הספר ומחוצה לו.
שיתופים אלה הביאו להישגים האקדמיים המרשימים
של המוסד.
אומר פרופ' אמריטוס רפי משולם" :מיקומו של בית
הספר לרוקחות  -בתוך הפקולטה לרפואה ,היה מקום
נוח למחקרי בחומרי טבע משום שפעלו בו ובסביבתו
חוקרים מתחומים שונים כמו :פרמקולוגים כימאים ,ביו
כימאים ,פתולוגים ואנשי רפואת שיניים .מאז ,1982
המועד שבו נכנס לתפקידו הדור החדש של מנהלי
מחלקות (פרופ' אלי ברויאר בכימיה ,פרופ' מיכאל
פרידמן ברוקחות ופרופ' מרטה רוזין בפרמקולוגיה)
השתנתה האווירה ונוצרו שיתופי פעולה בתוך בית
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הספר ומחוצה לו .בעקבות כך עלתה רמת המחקר.
זאת הייתה התפתחות שהתבקשה משום שלא ניתן
היה לעשות הפרדה ברורה בין התחומים המדעיים".
ומוסיף פרופ' משולם" :החלוקה הישנה בין התחומים
מעידה על מגבלותינו המקצועיות ללמוד ולהבין כמה
תחומי מדעים .לו העץ ,ענפיו ועליו היו מסוגלים
לחשוב ,הם לא היו יודעים להבדיל היכן בתוכם חלקה
של הכימיה ,והיכן חלקה של הביולוגיה".2
מספרת פרופ' אמריטוס מרתה ויינשטוק  -רוזין
מומחית לפסיכופרמקולוגיה ,מפתחת תרופת האקסלון
לטיפול במחלת האלצהיימר" :בלימודי באנגליה כללה
תכנית הלימודים יריעה רחבה מאוד של תחומים אשר
העניקו לי בסיס איתן בכל הקשור להבנת תהליכים
והכרת דרכי הפעולה של מולקולות פעילות והפיכתן
לתרופות .הפרמקולוגיה מבוססת על מספר תחומים
מדעיים אשר יש להבין את כולם כדי לשלוט בתהליך
פיתוח תרופות .את פיתוח ה rivastigmine-ביצעתי
יחד עם הכימאים פרופ' מיכאל חורב ופרופ' זאב תא-
שמע שמעבדות המחקר שלהם היו במחלקה לכימיה
תרופתית בקומה שמתחתנו".3
מגר' זבולון תומר בוגר מחזור  ,1960תעשיין תרופות,
מייסד ובעלים של חברת "אוניפארם" מתייחס אף
הוא לנקודה זו" :אני חייב לבית הספר לרוקחות

הרבה תודות .קיבלתי בלימודי השכלה מקצועית
רב-תחומית שאפשרה לי להתפתח בהמשך דרכי
בחברת "פלנטקס" .ההשכלה הכימית והמקצועות
הנלווים ,פרמקולוגיה ורוקחות היו הבסיס להצלחתי.
המורים היו נהדרים ,במיוחד ד"ר אריה פולס שהיה
מורה משכמו ומעלה" .עדויות דומות ניתן לשמוע
מדורות רבים של בוגרים כגון ד"ר סאלים חדד ,בוגר
מחזור  ,1985מנהל שירותי הרוקחות ובית המרקחת
של בית החולים רמב"ם בחיפה  4וד"ר יוסי לומניצקי
בוגר מחזור  ,1979מנהל מערך הרוקחות ב"מכבי
שרותי בריאות" ,ובעבר ראש ענף ציוד רפואי בחיל
הרפואה .5שניהם שותפים להכרה שלהשכלה הרב-
תחומית שהקנו להם לימודי הרוקחות בירושלים,
היה תפקיד מכריע בהצלחתם המקצועית בהמשך
הדרך.
בשנות השמונים והתשעים נחנכו שלושה מרכזי
מחקר בבית הספר לרוקחות שייעודם לתמוך ולקדם
מחקרים מקוריים ,לקיים כנסים מדעיים ולעודד
פרסומים באמצעות מלגות מחקר ומלגות נסיעה
לסטודנטים.
המרכז ע"ש דוד ר .בלום נחנך באוקטובר  1991על
ידי תורמים מקנדה וארה"ב כהוקרה לדוד בלום על
פעילותו בתחום הרוקחות .נוסף למענקי מחקר ומלגות

 2מתוך ראיון עם פרופ' רפי משולם17.1.13 ,

 4מתוך ראיון עם ד"ר סלים חדד10.1.13 ,

 . 3מתוך ראיון עם פרופ' מרטה ויינשטוק-רוזין6.1.13 ,

 5מתוך ראיון עם ד"ר יוסי לומניצקי15.1.1 ,
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נסיעה ,הוא מעניק בכל שנה 'פרס מצוינות' על מאמר
מדעי מצטיין.
המרכז ע"ש אלכס גראס לתכנון וסינתזה של תרופות
נחנך בשנת  1993בתרומתם של ידידי האוניברסיטה
העברית בארה"ב ,הוקרה למר אלכס גראס ,יו"ר הוועד
המנהל של האוניברסיטה העברית ,על תרומותיו
הקבועות לאוניברסיטה .המרכז עוגן במחלקה לכימיה
תרופתית ויעדיו היו לגרות ,לתמוך ולקדם פעילות
מחקרית של תרופות חדשות ,בדגש על תכנון ממוחשב
של מולקולות חדשות .המרכז אף תומך ברכישת
ציוד מחקרי חדיש.
המרכז ע"ש אדולף וקלרה ברטלר למחקר רפואי נחנך
בשנת  1984כקרן ייעודית לתמיכה במחקריו של
פרופ' משולם בתחום צמחי מרפא .כיום המרכז תומך
במחקרים שהדגש בהם הוא מחקר פרמקולוגי.

כדי לעסוק במחקר רוקחי מודרני היה צורך לפתח
תחום אשר לא היה קיים בבית הספר עם היווסדו
והוא פרמקוקינטיקה .אמנם בסוף שנות השישים
ובשנות השבעים לימד הד"ר אפרים מנצל (אשר לימים
התמנה לתפקיד ראש אגף הרוקחות במשרד הבריאות)
קורס בשם "ביורוקחות" לתלמידי בוגר ,אך היה חסר
איש סגל אשר יעסוק במחקר פרמקוקינטי שיאפשר
את פיתוחו של תחום חשוב זה בירושלים .המצב
השתנה עם קליטתו של ד"ר מאיר ביאלר ,דוקטורנט
של פרופ' משולם ,אשר התמחה בפרמקוקינטיקה
באוניברסיטאות פלורידה וקנטקי שבארה"ב .מעתה
ניתן היה לשלב היבטים ביורוקחיים במחקר הכימי-
פיסיקלי שהתנהל עד אז במחלקה לרוקחות .בה
בעת ,התמורות בעולם הרוקחות המערבי ,שהתחוללו
בראשית שנות השבעים  -ועיקרן מעבר מהתמקדות
בתרופה להתמקדות בחולה  -זכו לתהודה גם
בירושלים.

מטכנולוגיה רוקחית לרוקחות קלינית
בשנותיו הראשונות של בית הספר לרוקחות התמקדו
תכניות ההוראה שלו בכימיה תרופתית ,פרמקוגנוזיה
וטכנולוגיה רוקחית שמצידה התמקדה בתורת
הרקיחה (רצפטורה) .המהפך במחלקה לרוקחות
בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים הביא
להתפתחות חשובה במחקר בנשאי תרופות מודרניים
(.)drug delivery

ראשיתה של הרוקחות הקלינית
בירושלים
ב ,1976-שבה לארץ ד"ר שמעונה יוסלסון ,בוגרת
מחזור  1972ובעלת תואר  Pharm.D.מאוניברסיטת
מישיגן .היא שמה לה למטרה להקים בבית הספר
לרוקחות תוכנית לימודים ברוקחות קלינית לתואר

29

מוסמך .היוזמה לתואר החדש נהגתה על ידי פרופ'
מקס דונברו (מנהל המחלקה לרוקחות) ,אברהם
קרייזר (מנהל בית הספר) ,ד"ר אפרים מנצל וד"ר
אדוארד (אדי) סופרסטיין .התוכנית הייתה מיועדת
"להכשיר רוקחים להשתלב בצוות הקליני בבתי
החולים ,מרפאות ובמערכת הרפואה בארץ" .6
תפקידו של הרוקח הקליני הוגדר על ידם כ"אחראי
על אספקת מידע תרופתי ,שימוש נכון ויעיל של
תרופות ומניעת תופעות לוואי" .תכנית הלימודים
כללה את הקורסים הבאים :פתולוגיה ,תהליכי מחלה,
סדנא ברוקחות קלינית ,פרמקוקינטיקה מתקדמת
וניתוח מידע תרופתי .התכנית אכן אושרה והתנהלה
בהצלחה בראשותה של ד"ר יוסלסון במשך עשר
שנים שבמהלכן התקיימו ארבעה מחזורים  -חמישה
תלמידים בכל מחזור בן שנתיים.
ב 1985-הציע מנהל בית הספר לרוקחות דאז ,פרופ'
מיכאל פרידמן ,לד"ר אמנון הופמן אשר עמד לפני
השתלמות בתר-דוקטורט בארה"ב להשתלם ברוקחות
קלינית ,ולפתוח מחדש את התוכנית .בשנת 1989
חזר ד"ר הופמן מלימודיו באוניברסיטת  SUNYאשר
בבופאלו ניו-יורק והקים בשנת  1990את התוכנית
ללמודי תואר שני ברוקחות קלינית שאותה הוא
מנהל עד היום .המחזורים הראשונים היו בני חמישה
תלמידים בכל שנה .ב 1995-הצטרף לתכנית ד"ר

 6דונברו מקס ,הרוקח העברי1976 ,32-30 ,

עבדאללה חאג'-יחיא ,בעל תוארי דוקטור ברוקחות
וד"ר ברפואה ,אשר שב מהשתלמות בתר-דוקטורט
בבית הספר לרוקחות הידוע של אוניברסיטת סן-
פרנציסקו .או אז הורחבו המחזורים לשמונה תלמידי
מוסמך בשנה .עד שנת  2008הכשירה התכנית כמאה
ועשרים מוסמכים ברוקחות קלינית ,ובאותה שנה
שודרגה לתכנית לימודים לתואר דוקטור ברוקחות
קלינית (.)Pharm.D.

נקודת המפנה  -ועדת לוי
בשנת  1997החליטה ועדת הפיתוח בראשותו של
מנהל בית הספר פרופ' יהושע כצהנדלר לנטר את
פעילות ההוראה בבית הספר ולהמליץ על תכניות
פיתוח לעתיד .הניטור הופקד ,בברכתו של נשיא
האוניברסיטה פרופ' חנוך גוטפרוינד ,בידי ועדה
חיצונית בת ארבעה חברים בראשותו של פרופ' גרהרד
לוי מבית הספר לרוקחות של אוניברסיטת בופאלו
בניו יורק ,שהיה בשעתו אחד המוליכים בתחומו
בארה"ב ("ועדת לוי") .7
 7חברים נוספים בוועדה :פרופ' אלן קוני מהמחלקה
לכימיה ביולוגית ופרמקוגנוזיה מבית הספר לרוקחות
של אוניברסיטת רטגרס ,ניו ג'רסי ,פרופ' אלברט סולווויי
מהמחלקה לכימיה תרופתית בבית הספר לרוקחות של
אוניברסיטת קולומבוס ,אוהיו ופרופ' ג'ון פיינברג מהיחידה
לפרמקולוגיה של הפקולטה לרפואה בטכניון בישראל.
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הוועדה בדקה את פעילותו של בית הספר בעשור
שקדם לעבודתה על פי פרמטרים כמו שיפור ביצועי
הסטודנטים ,מענקי מחקר ותפוקה מחקרית ,מגמות
גידול במספר הסטודנטים וקיומם של קורסים ותכניות
לימודים ייעודיים למקצוע הרוקחות .בהמלצותיה
היא התייחסה למגמות עתידיות של מקצוע הרוקחות
והתפתחותו במאה העשרים ואחת ולצורך הגובר
בידע רוקחי ופרמקולוגי בפיתוח תרופות חדשות
ושימושן הרציונאלי .אולם עיקר המלצותיה התייחסו
לצורך בשילוב הרוקחים במערכות בריאות ובנחיצות
היותם מקור מידע תרופתי ובעלי יכולת כלכלית
לבצע חישובי עלות-תועלת של טיפול תרופתי וניהול
כלכלי של מערכות בריאות.
מבחינה מנהלתית המליצה הוועדה לחזק את מעמדו
העצמאי של בית הספר לרוקחות .בעוד שמבחינה
אקדמית הוא ימשיך להיות כפוף לפקולטה לרפואה
ויחלק את תשתיות הציוד וההוראה אתה ,את תקציבו
ינהל מול הנהלת האוניברסיטה.8
עם אישורן של המלצות הוועדה על ידי הרקטור
הוקמה ועדת יישום שכללה נציגים של בית הספר
לרוקחות והפקולטות לרפואה ולמדעי הטבע והיא
שינתה את תכנית הלמודים .הדבר בא לידי ביטוי
בצמצום ניכר במשקלם של לימודי הכימיה והרחבה
של לימודי הפרמקולוגיה ותכנית משופרת ברוקחות

Jashovam Shani., ibid, p. 61.

8

קלינית (פרמקותרפיה) שבה נוטלים חלק רופאים
מבית החולים האוניברסיטאי "הדסה".

המכון למדעי התרופה של בית הספר
לרוקחות
ביוזמתו של פרופ' ישראל רינגל ,מנהל בית הספר
לרוקחות ,הוקמה ב 2007-ועדת היגוי שמטרתה הייתה
לקדם את בית הספר לרוקחות כמרכז לפיתוח תרופות,
לחזק את מערך ההוראה הפרה-קליני (כלומר ,מדעי
הרוקחות שאינם קשורים ברוקחות קלינית ,תחום שבו
הצטיין בית הספר לרוקחות מאז ייסודו) ולקדם את
תדמית בית הספר בארץ ובעולם  .10 ,9הוועדה המליצה
על מהפך של ממש במבנה ובפעילות הפרה-קלינית
של בית הספר לרוקחות והמלצותיה הסתכמו בארבע
החלטות חשובות( :א) הפרדה בין הפעילות ההוראתית

 9מרכוס חנה ,ראיון עם פרופ' ישראל רינגל מנהל בית הספר
לרוקחות PharmaLine ,רבעון מקצועי לרוקחים דצמבר
2007 - 29
http://www.pharmaline.co.il/images/covers/
pharmaline_29.pdf
 10חברי הועדה :פרופ' שמעון בניטה (יו"ר) ,פרופ' ישראל רינגל,
פרופ' דן גיבסון ,פרופ' רוני כהן ,פרופ' אבי דומב ,פרופ' אמנון
הופמן ,פרופ' מיכה פרידמן ,פרופ' אסתר שוהמי ,פרופ'
עמוס פנט (נציג הפקולטה לרפואה) והגב' סוזי זליגמן,
המנהלת האדמיניסטרטיבית של בית הספר.
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והמחקרית :ההוראה תנוהל במסגרת חוגים ואילו
המחקר יתנהל במסגרת על-תחומית" :המכון למדעי
התרופה של בית הספר לרוקחות"; (ב) הפרדה בין
ההוראה הפרה-קלינית (רוקחות ,כימיה ופרמקולוגיה)
וההוראה הקלינית( ,ג) יצירת חוג חדש" ,החוג למדעי
התרופה" המאגד בתוכו את כל ההוראה שניתנה בעבר
במסגרת מחלקתית :ברוקחות ,בכימיה ובפרמקולוגיה;
אלה הפכו למסלולים בתוך החוג החדש; (ד) יצירת חוג
לרוקחות קלינית (היה בעבר מסלול בתוך המחלקה
לרוקחות) .כמו כן הוחלט להקים מסלול מצוינות
במסגרת החוג למדעי התרופה.
לאחר דיונים סוערים בכמה ישיבות של מועצת המורים
אושרו השינויים ברוב קולות והוקמה ועדת יישום
( )2008בראשותו של פרופ' אברי רובינשטיין ,11אשר
קבעה מסמרות ביחס למבנה החדש של בית הספר,
מערך ההוראה ,תקציב בית הספר וחלוקתו ,מבנה
מכון המחקר ומוקדי המחקר שבו ,הכנת תכנית אב
לשטחים ותשתיות ,מדיניות קליטה פרה-קלינית,
סגל מנהלי ועובדי מעבדה ,רוקחות קלינית ותכנית
ה.Pharm.D.-

 11חברי הועדה :פרופ' אברי רובינשטיין (יו"ר) ,פרופ' ישראל
רינגל ,פרופ' מיכה פרידמן ,פרופ' יהושע כצהנדלר ,פרופ'
דני גיבסון ,פרופ' רוני כהן ,ד"ר רמי יקא ומר אלדד יפה,
המנהל האדמיניסטרטיבי של בית הספר לרוקחות.

על פי התכנית הארגונית החדשה שלוש השנים
הראשונות וחלק מהשנה הרביעית ,המרכיבות את
הפרק הפרה-קליני של ההוראה ,מנוהלות על ידי החוג
למדעי התרופה .לפרק זה הוספו קורסים כמו תרופות
ביולוגיות ושיטות מתן וביות תרופות .הקורסים
ברוקחות קלינית ניתנים החל מהשנה השלישית
ובמהלך השנה הרביעית .ללימודי הרוקחות הקלינית
הוספו קורסים כמו :אפידמיולוגיה ,מבוא לכלכלת
תרופות ושימת דגש על לימוד עצמי באמצעות גישה
למאגרי מידע והשגת מידע ממקורות עצמאיים.
עם סיומה של הרפורמה נעלמה המחלקה המסורתית
כיחידה אדמיניסטרטיבית .השימוש במושגים 'רוקחות',
'כימיה' ו'פרמקולוגיה' נעשה לצורך הגדרת תחום
פעילות החוקרים ותחום ההוראה העיקרי שלהם

פרופ' ישראל רינגל ,מנהל בית
הספר לרוקחות ,מציג את
המכון למדעי התרופה באירוע
החגיגי לכבוד השקתו במלון
ענבל בירושלים.2009 ,
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בלבד' .רוקחות' עצמה פוצלה ל'מדעי הרוקחות'
ול'רוקחות קלינית'.
כדי לנצל את הפוטנציאל המחקרי המגוון של חבריו,
המכון מעודד התארגנות במרכזי (מוקדי) מחקר רב-
תחומיים ,שאליהם יכולים להצטרף חברים אשר אינם
חברי סגל בבית הספר לרוקחות (למשל רופאים).

המרכז למחקר רוקחי וטיפול
תרופתי לילדים
בכל שנה מתים בעולם קרוב לתשעה מיליון ילדים
מתחת לגיל חמש .רבים מתים כתוצאה מטיפול
תרופתי בלתי יעיל ובלתי בטוח .מעטים התכשירים
שפותחו במיוחד עבור ילדים .תרופות רבות משווקות
כ .of label-השפעתן על ילדים לא נחקרה והן לא
עברו תהליכי רישוי הולמים .מצב זה משך את תשומת
ליבן של הרשויות והEuropean Medicines-
 Agencyכמו גם  FDAהצהירו על מחויבותם לשפר
את הבטיחות ,יעילות וזמינות של תרופות המיועדות
לילדים .שני מכונים באירופה ואחד בארה"ב עוסקים
כיום בפיתוח רוקחי של תרופות לילדים ,אולם אף
באחד משלושת המרכזים לא קיים ריכוז מיומנויות
של חוקרים רב-תחומיים ,המשלימים זה את זה כמו
ה .IDR-על כן על פי הצעתו של פרופ' בניטה הוחלט

להקים מוקד מחקר ( )Hubשיתמקד בפיתוחים
יחודויים לילדים בלבד .מטרותיו של המרכז הן:
(א) זיהוי בעיות רפואיות הדורשות פיתוח תרופות
ופורמולציות לילדים בתחומים :סרטן ,סוכרת ,דלקת,
אלרגיות ,התמכרות לסמים ,השמנת יתר ,מחלות
זיהומיות ואיידס( ,ב) חקר הטיפול במחלות אלה
בהקשר של אוכלוסיית הילדים( ,ג) פיתוח תרופות
וכלי הולכה מתאימים לאוכלוסיית הילדים( ,ד) פיתוח
כלים קלינים שיפחיתו את הצורך בניסויים קליניים
באוכלוסייה זו.

מסלול ההסבה
ביוזמתו של פרופ' גרשון גולומב ,מנהל בית הספר,
נפתחה בעת כהונתו בשנת  2002תכנית הסבה ללימודי
רוקחות המיועדת לסטודנטים במדעי החיים ממוסדות
אקדמיים מוכרים בארץ .משך הלימודים בה הוא
שלוש שנים (כולל תקופת התמחות כמקובל) .מטרתה
של התכנית היא למשוך סטודנטים ברמה גבוהה,
המעוניינים להסב את מקצועם לרוקחות ובכך למלא
את החסר כתוצאה מנשירה טבעית המתחוללת במהלך
הלימודים התובעניים בבית הספר.
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בית הספר
לרוקחות

הוראה

החוג לרוקחית
קלינית קהילתית

מחקר

המכון למדעי
התרופה

החוג למדעי
התרופה

המבנה האקדמי של בית הספר לרוקחות לאחר הרפורמה

מנהל ביה" ס
והמכון
ועדת תכנון
ופיתוח

המדור ללמודי
המשך

יו"ר ועדת הוראה וסגן
מנהל בית הספר

החוג לרקוחות
קלינית

החוג למדעי
התרופה

הנהלת המכון
למדעי התרופה

מנהל
אדמיניסטרטיבי

מוקדי מחקר

מזכירות בית הספר,
החוגים והמכון

לימודי בוגר פרה-
קליני

לימודי בוגר
קליני

תארים מתקדמים

Pharm.D.

המבנה הארגוני של בית הספר לרוקחות לאחר הרפורמה
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תכנית הדוקטור ברוקחות קלינית
()Pharm.D.
ביוני  2003אושרה רשמית במועצה להשכלה גבוהה
תכנית לתואר מוסמך ברוקחות קלינית M.Sc.Clin.
) )Pharmבמעמד של תוכנית ביניים עד לאישור
תכנית לימודים רחבה יותר אשר תקנה את התואר
דוקטור ברוקחות קלינית ( .)Pharm.D.תכנית
ה Pharm.D.-אושרה על ידי המועצה להשכלה
גבוהה ב .2012-היא מתפרשת על פני שלוש שנים
ומתקבלים אליה בוגרי רוקחות בלבד .זוהי תכנית
יחידה מסוגה בארץ.
במאי  2012הוענקו חמישה עשר תוארי Pharm.D.
הראשונים של בית הספר לרוקחות בירושלים .האירוע
היה גולת הכותרת של מאמצים מפרכים שנמשכו
במשך יותר משני עשורים בהובלתו של פרופ' אמנון
הופמן והיו שותפים לה ד"ר עבדאללה חאג'-יחיא,
פרופ' שמעונה יוסלסון  -סופרסטיין ועמם צוות
סטודנטים "משוגעים לדבר".

פרופ' אמנון הופמן'' :מחקרים הראו ששימוש
לא נאות בתרופות הוא גורם התמותה החמישי
בארה''ב'' ,יותר אנשים מתים משגיאות רפואיות
מאשר מתאונות דרכים ,סרטן השד או איידס.
מעורבות גדולה יותר של רוקחים בהדרכת
המטופלים בשימוש נכון ,אחראי וזהיר בתרופות
יכולה למנוע רבים ממקרי המוות .המחקרים
השונים שיזמנו בבית הספר ,הראו באופן חד
משמעי שהטיפול התרופתי כפי שניתן היום
מצריך מעורבות של רוקח קליני''.

מסלול המצוינות של החוג למדעי
התרופה
מסלול זה הוא אחד החידושים שהונהגו בארגון
החדש של בית הספר לרוקחות .החוג מאפשר מיזוג
של לימודי הבוגר ולימודי המוסמך .זהו מסלול רב-
תחומי בעל דגש מוגבר על מקצועות הבסיס כגון
כימיה וביולוגיה .מנהלו כיום הוא ד"ר בועז תירוש
ומסייעת לו ד"ר רחל תא-שמע אשר ליוותה את תהליך
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ההקמה של מסלול המצוינות מראשיתו .מתקבלים
אליו עד עשרה תלמידים בעלי חתך קבלה גבוה מזה
הנדרש לבית הספר לרוקחות .הלימודים במסלול
נמשכים חמש שנים וכוללים פרויקט בוגר מורחב,

שעות העשרה וכן עבודת מחקר (תזה) .החוג מקנה
תואר בוגר בתום ארבע שנים (כולל סטאז') ותואר
מוסמך בתום שנה נוספת אחת ,מותנה בהתקדמות
התלמיד במחקרו.

תלמידי המחזור הרביעי של תכנית הדוקטור ברוקחות קלינית
מימין לשמאל ,עומדים :פרופ' שמעונה יוסלסון-סופרסטיין ,פרופ' אמנון הופמן ,יעל צנציפר ,ד"ר שרה אייל,
יפעת דודיק ,שירן פרנקל ,טארק ערטול ,עלי ג'אברין; יושבים :ורוניקה מכלביץ יחזקאל ,סבטלנה קירז'נר,
אריג' מטר ,סוהיר בשארה ,חנין קב
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רוח בית הספר לרוקחות
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הלימודים בבית הספר לרוקחות ,שלא כמו בחוגי
לימוד אחרים באוניברסיטה ,בנויים על מערכת שעות
משותפת לכל התלמידים המתקיימת בכיתות לימוד
קבועות ,מספר רב של שיעורים בשבוע במערכת
שעות דחוסה ומבחנים משותפים  -כל אלה יצרו הווי
של בית ספר ,פשוטו כמשמעו .בכתה הייתה היכרות
קרובה בין התלמידים ומעורבות בחיים האישיים,
חוברו בדיחות וחיקויים של תלמידים ובעיקר של
מורים .נוצרה אווירה סטודנטיאלית ייחודית שהייתה
אופיינית לבית הספר לרוקחות בירושלים .הגיבוש
החברתי בא לידי ביטוי במסיבות לציון אירועים וחגים.
בשנות השישים של המאה העשרים התפרסמו מסיבות

הפורים המשותפות לתלמידים ולמרצים ,שבהן כיכבו
פרופ' דונברו ואשתו במערכונים ארוכים (באנגלית)
ובפרקי נגינה בגיטרה.
באותן שנים הקימו חיים דגן והרי בן שלום חוג
לפעילות תרבותית שעסק בין השאר בטיולי שבת
בכל רחבי ירושלים ומחוצה לה .החוג היה מיועד לכל
הסטודנטים לרוקחות ,ובעיקר לסטודנטיות .1חוברו
שירים וישבעם מישקנסקי (לימים ,פרופ' ישבעם
שני) תיעד.

1

מתוך ראיון עם ד"ר הרי בן שלום .30.1.13
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הדרך ארוכה היא ורבה רבה
הדרך ארוכה היא קצת יותר מדי.
האורך של הדרך היא שנים ארבע
ולעבור בדרך חבריא לא כדאי.
והרוקח המסכן בדרך זו צועד
הללו הללויה הללו...
והוא לומד את פייזר
ואת רמינגטון לומד
הללו.......
אחד למד היסטוריה השני ספרות
והוא התחיל אתנו אך מזמן גמר.
אבל אנו בחרנו דווקא ברוקחות
לכן נלך בדרך עד סופה המר.
והרוקח המסכן לבד לבד צועד
הללו....
וכשנדפק הוא בבחינה נגש לעוד מועד
הללו......
יצאנו אל הדרך המונים גדולים
יצאנו אל הדרך בקולות שירה.
אבל כעת זרועה הדרך חללים
ורק קבוצה קטנה של צועדים נותרה.
והרוקח המסכן לבד לבד צועד
הללו....
והוא בוכה ומיילל כשאין לו עוד מועד
2
הללו......
שירי סיירים חתומים על ידי חברי חוג הסיירים

3

2

למנגינת "זמר נודד" ,להקת בצל ירוק.

3

אלבום תמונות בית הספר לרוקחות בירושלים.
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(אמצע שנות השישים של המאה העשרים)

ב 1989-התקיימה סדרת משחקי כדורגל בין נבחרת
מורי בית הספר לרוקחות ונבחרת הסטודנטים .באחד
המשחקים נצחה נבחרת הסטודנטים והוחלט ,בו
במקום ,לחזק את נבחרת המורים במיטב השחקנים
מנבחרת הסטודנטים .ואכן ,במשחק הגומלין שנערך,
מיד אחר כך ,ניצחה הנבחרת המשולבת.
מספר ד"ר אברהם קרייזר מנהל בית הספר -1971
" :1989המשחקים היו לאחר שעות הלימודים .לא היו
לנו נעליים מתאימות ולא היה מגרש .שחקנו במגרש
עזוב מתחת למעונות הסטודנטים בקריית יובל ונבחרת
המורים תמיד הפסידה .לפעמים השתתפתי כשחקן
ולפעמים כשופט ואז הייתי זוכה למטר גידופים על
השיפוט .בישיבות הפקולטה נהגתי להודיע שהמורים
שוב הפסידו לתלמידים".4

בין סטודנטים למוריהם
רבים מתלמידי הבוגר של בית הספר השתלבו בעבודה
במעבדות המחקר של אנשי הסגל במחלקות השונות.
העבודה במעבדות חשפה אותם לפן נוסף ומרתק
במקצוע הרוקחות  -מחקר רוקחי אקדמי .חלק ניכר
מהסטודנטים שהשתלבו בעבודת המחקר המשיכו,
לאחר תום לימודיהם לתואר הראשון ,בלימודים
חוג סיירים  .1970בתמונה ,יפה רוהר ,מירי לובובסקי ,חנה ברנשטיין
והדוקטורנטים שלמה חורי והרי בן שלום.
4

מתוך ראיון עם ד"ר קרייזר.28.4.13 ,

40

פרק  - 3רוח בית הספר לרוקחות

ליגת הכדורגל.1989 ,
עומדים:
שני מימין  -פרופ' בוריס יגן,
מימינו  -פרופ' מיכאל חורב,
מימינו  -פרופ' עמירם גולדבלום,
מימינו  -פרופ' שמעון בניטה,
מימינו  -פרופ' יהודה גוטמן,
מימינו  -פרופ' יוסי דויטש,
כורע מתחתיו  -ד"ר אברהם קרייזר,
שלישי משמאל  -פרופ' ישראל רינגל.
יושבים:
ראשון מימין  -פרופ' יהושוע כצהנדלר,
שלישי מימין  -סלים חדד,
ששי מימין -חרבוש סלמה,
רביעי מימין  -מנשה לוי.

ליגת הכדורגל.1986 ,
מימין לשמאל :שמעון בראל,
פרופ' מאיר ביאלר ,סלים חדד
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לתארים מתקדמים בבית הספר ,וגם במעבדות מחקר
אחרות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ .פרופ' אברי
רובינשטיין נזכר" :ד"ר בעז תירוש ,כיום איש סגל
בבית הספר לרוקחות ובעל תואר דוקטור ממכון
וייצמן ,הגיע להישגים משמעותיים וראויים לפרסום
במסגרת עבודתו כסטודנט "לפי שעות" בהיותו בשנה
הרביעית ללימודי הבוגר .החלטתי לשלוח אותו להציג
את ממצאיו בכינוס בינלאומי בוושינגטון .התקציר
ששלח אכן התקבל להרצאה .לאחר הכינוס המשיך
לטייל בארה"ב .כשחזר ,שאלתיו "איך היה בטיול?".
תשובתו" :לא זוכר כלום אחרי נפילת המתח שחוויתי
עם תום ההרצאה".
גם בין תלמידים למורים הייתה היכרות ויחסים
קרובים .רבים מהמרואיינים הדגישו את הקשר
החזק והמחויבות של אנשיי סגל בית הספר להצלחת
תלמידיהם במהלך כל הקריירה שלהם .פרופ' אלקה
טויטו" :אני רואה בסטודנטים לתואר ראשון קולגות.
כמורה ומחנכת אני רואה בהם עמיתים לעתיד" .פרופ'
מאיר ביאלר" :הייתי תלמיד של פרופ' רפי משולם,
ודוקטוראנט של פרופ' בוריס יגן ופרופ' משולם.
ב 1978-עת הייתי פוסט-דוקטורנט בארה"ב ,קיבלו
הורי את תעודת הדוקטור בטכס חלוקת התארים
בהר הצופים .אבי שאל את רפי בדאגה 'יצא משהו
מהבן שלי?' 'יהיה בסדר' השיב לו פרופ' משולם 'אני
אדאג לו' .ברוח זו אני ממשיך לדאוג לתלמידי המחקר
שלי .מסייע להם למצוא מקום השתלמות לפוסט

דוקטורט או מקום עבודה; ואם יש צורך ,דואג להם
למקום עבודה חדש".5
גם תלמידים שותפים לתחושה זו .גדי כהן ,בוגר מחזור
 ,2009דוקטורנט בפרמקולוגיה בקבוצתו של פרופ'
פיליפ לזרוביץ'" :המנחים בבית הספר לרוקחות מעניקים
המון תמיכה ,עידוד ודחיפה קדימה .כל הזמן קונים ידע
הנרכש ביוזמה משותפת של הסטודנט ושל המנחה".
יוסף פאנוס ,בוגר מחזור  ,2007דוקטורנט ברוקחות
בקבוצתו של פרופ' אמנון הופמן" :אנשי סגל בית הספר
 5מתוך ראיונות עם פרופ' אלקה טויטו ,8.3.13 ,פרופ' מאיר
ביאלר19.3.13 ,

42

פרק  - 3רוח בית הספר לרוקחות

נוהגים לזהות סטודנטים בעלי פוטנציאל כבר במהלך
תואר בוגר .הם "פותחים להם את התיאבון" ,מטפחים
ומעודדים אותם כדי שימשיכו ללימודים גבוהים .פרופ'
הופמן עושה את המרב כדי שהסטודנטים יגשימו את
מטרותיהם באקדמיה ושישובו כחברי סגל לבית הספר
לרוקחות" .ד"ר אפרת הראל ,בוגרת הטכניון (,)2006
דוקטורנטית ברוקחות בקבוצותיהם של פרופ' אברי
רובינשטיין וד"ר בעז תירוש ,כעת פוסט-דוקטורנטית
באוניברסיטת סן פרנציסקו" :האווירה בבית הספר
טובה ומשפחתית והמנחים שותפים בחיי הסטודנטים
ודוחפים קדימה .אני חבה רבות למדריכי על הצלחתי
והתפתחותי המקצועית עד כה".
ד"ר רולא מחול-פרח ,בוגרת מחזור  2004ומחזור ראשון
" :Pharm.D.המנחים שלי ברוקחות קלינית ,פרופ' אמנון
הופמן ,פרופ' שמעונה יוסלסון-סופרסטין וד"ר עבדאללה
חאג'-יחיא מהווים מורי הדרך שלי בדרכי המקצועית".
תאופיק שייח-אחמד ,בוגר מחזור  ,2007דוקטורנט
בקבוצותיהם של פרופ' מאיר ביאלר וד"ר אילון יבין:
"המרצים בבית הספר משרים אווירה משפחתית חמה.
מאיר דורש ומלחיץ מאוד מבחינה מקצועית ,אך מעודד
ותומך בלי סוף ,אני מרגיש חופשי לפנות אליו ולהתייעץ
בכל בעיה ,כולל בעיות אישיות".6
ד"ר מיכי זייפה היה בעיצומה של עבודת הדוקטור
 6מתוך ראיונות עם גדי כהן ,21.3.13 ,יוסף פאנוס,28.2.13 ,
ד"ר אפרת הראל ,15.3.13 ,ד"ר רולא מחול-פרח22.3.13 ,
ותאופיק שייח זיאד.5.3.13 ,

שלו כשפרצה מלחמת יום כיפור ,בה נפל בשבי המצרי.
לאחר שחרורו בנובמבר  ,1973מצא שהמנחה שלו עזב
את הארץ ללא שוב .חלפו חודשים רבים עד שהצליח
לשוב לתלם ולהמשיך במחקרו" .החברים במחלקה
עזרו לי מאוד להתגבר על טראומת המלחמה" מספר
מיכי" .המשכתי לעבוד על הדוקטורט ללא מנחה.
לאחר ארבע שנים נרתמו פרופ' שלום שראל ופרופ'
אלי ברויאר לשמש כמדריכי הרשמיים וסייעו לי
לסיים את הדוקטורט.

7

הקשר בין הסגל האקדמי והסגל
המנהלי
מספרת מלכה נחמיה מזכירת החוג למדעי התרופה:
"הגעתי לבית הספר לרוקחות בשנת  1966ומאז אני
כאן .בית הספר לרוקחות הוא יחידה אוניברסיטאית
קטנה ואינטימית .מתקיימים בה קשרים חמים
בין המרצים ,הסטודנטים והסגל המנהלי .למרות
שבית הספר גדל והתפתח ,תחושת הבית והמשפחה
ממשיכה להתקיים .הנהלת בית הספר מטפחת
את אנשי הסגל המנהלי בפעילויות גיבוש שונות.
למשל ,ישנה מסורת של עריכת סדנאות וטיולים
בני יום .זכור לכולם הסיור לצפון ,שיזמה סוזי זליגמן,
7

מתוך ראיון עם ד"ר מיכי זייפה.5.4.13 ,
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מזכירות ההנהלה ב.1972-
מימין לשמאל :אילנה
פנקובסקי ,טובה עיני,
ד"ר אברהם קרייזר ,מלכה
נחמיה ודליה פרש.

המנהלת האדמיניסטרטיבית בעשור הראשון של
המאה העשרים ואחת ,כמו גם הסיור שנערך במרכז
למחקר גרעיני בנחל שורק ובפקולטה לחקלאות
בבית דגן שיזם אלדד יפה המנהל האדמיניסטרטיבי
הנוכחי .הפעילות המשותפת תורמת מאוד לגיבוש
הצוות המנהלי והטכני ולקשרים בין העובדים".
מספר פרופ' אברי רובינשטיין על המזכירה האגדית
של המחלקה לרוקחות ,הגב' מדלן שגב" :מדלן ניהלה

בפועל את המחלקה לרוקחות .בחוש הומור דק
ובקול רך העניקה לכולם שירותי מזכירות באופן
דמוקרטי .מנהלי מחלקות וחברי סגל זוטרים נהנו
מיחס שווה ללא משוא פנים על פי סדר עדיפויות
שהיא קבעה .מעולם לא שמע מי מאתנו ,מרצה
חדש או פרופסור ותיק ,את המילה 'לא' .המנהלים
המתינו לתורם כמו כולם".
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המצאה ,מחקר ,יישום

45

עיקר המאמצים האקדמיים של אנשי סגל בית הספר
לרוקחות הופנו בעבר ומופנים גם עתה למחקר
בכימיה תרופתית ,פרמקולוגיה ,רוקחות ולאחרונה
רוקחות קלינית .הישגי המחקר של אנשי סגל בית
הספר והמוניטין הבינלאומי שהביא המאמץ המחקרי
שהשקיעו ,עולים על כל מה ששיערו מייסדיו של
המוסד עם הקמתו בראשית שנות החמישים של
המאה העשרים .המחקר בבית הספר לרוקחות
מתאפיין במחקר בסיסי רב-תחומי ומחקר יישומי
( )translationalבשטחים מובהקים של מדעי
התרופה .במשך השנים הצליחו חוקרי בית הספר
לבדל עצמם ולהטביע חותם ייחודי על מחקריהם
במדעי התרופה בהשוואה לקבוצות מחקר אחרות
בישראל.

פרופ' אמריטוס רפאל משולם
פרופ' משולם ,יליד סופיה בירת בולגריה ,עלה לארץ
עם משפחתו בשנת  1949והוא מספר" :הגעתי לבית
הספר לרוקחות בשנת  1966ממכון וייצמן ,שם עשיתי
את הדוקטורט בנושא סטרואידים טבעיים .בבקשי
להרחיב את הידע שלי בתחום צמחי מרפא אספתי
כמות ניכרת של ספרות בתחום ,וגיליתי ,להפתעתי,
שהכימיה של צמח הקאנאביס לא נחקרה לעומק.
במכון וייצמן לא היו מעוניינים בתחום ובאופן טבעי
ראיתי בבית הספר לרוקחות בירושלים ,שבו עוסקים
במחקר בין-תחומי שבין כימיה לרוקחות ,מקום

מתאים לבצע מחקר כזה .פרופ' פליקס ברגמן ,מנהל
המחלקה לפרמקולוגיה בבית הספר לרפואה ,הזמין
אותי אל האוניברסיטה העברית ו ד"ר אברהם קלמוס
מנהל בית הספר לרוקחות בירושלים דאז ,הציע לי
להצטרף לסגל בית הספר .התניתי את הצטרפותי
בכך שאקבל יחידה עצמאית שאינה כפופה לשום
מחלקה ואנהל את מחקרי על פי השיטה האמריקאית
הנותנת לחוקר מרווח וחופש פעולה .באותה עת
היו בבית הספר לרוקחות ארבע מחלקות :רוקחות,
פרמקולוגיה ,כימיה תרופתית ופרמקוגנוזיה .היחידה
שלי' ,המעבדה לחומרי טבע' נוסדה בשנת 1966
והתקיימה כמחלקה עצמאית עד לפרישתי בשנת
 ,2001בשנה זו היא אוחדה עם המחלקה לכימיה
תרופתית .עם בואי לאוניברסיטה העברית הצלחתי
לעניין את מכון הבריאות הלאומי אמריקאי ()NIH
במחקרי ומאז  1967הוא תומך בהם".
בין הישגיו המדעיים של פרופ' משולם יש
לציין את הבידוד ,הוכחת המבנה והסינתזה של
טטדהידרוקנבינול ( - )THCהחומר הפעיל בצמח
הקנביס ומרכיבים רבים אחרים של הצמח .עבודה זו
נעשתה יחד עם ד"ר יחיאל גאוני ממכון וייצמן .כמו
כן הרבה פרופ' משולם לחקור את המטבוליזם של
חומרים אלו ,הידועים כקנבינואידים ואופן פעילותם
בחיות ובבני אדם .בשנות התשעים של המאה העשרים
הצליחה קבוצתו לבודד תרכובות אנדוגניות הידועות
כ ,AG-2 -אנאנדאמידים המתקשרים לרצפטורים
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הקנבינואידיים .נמצא כי לאנדוקנבינואידים תפקיד
מרכזי בתהליכים רבים בגוף והמחקר בהם נמשך כיום
במעבדות רבות ברחבי העולם.
בשיתוף עם חוקרים נוספים באוניברסיטה העברית,
ביניהם פרופ אסתר שוהמי מהמכון לחקר התרופה
של בית הספר לרוקחות ופרופ איתי באב מהפקולטה
לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית ,גילה
פרופ' משולם קנבינואידים טבעיים נוספים בשלד.
חומרים אלה מעורבים בשמירת מסת העצם ומאטים
את הירידה בצפיפותה.
פרופ' משולם היה רקטור האוניברסיטה העברית
( .)1982 - 1979הוא חבר האקדמיה הישראלית
למדעים משנת  1994והוא מכהן עתה כראש החטיבה
למדעים .הוא זכה בפרסים לאומיים ובינלאומיים על
הישגיו המדעיים ,ביניהם פרס ישראל ( ,)2000פרס
א.מ.ת )2013( .ופרס רוטשילד (.)2012

שדרת הממציאים
ב 2012-נחנכה "שדרת הממציאים" בקמפוס הר
הצופים של האוניברסיטה העברית .1זוהי תערוכת
צילומים המעלה על נס עשרים ושבעה מדענים של
האוניברסיטה העברית אשר מחקריהם והמצאותיהם
הניבו מוצרים חדשניים שמוסחרו על ידי האוניברסיטה
באמצעות חברת יישום .בשדרת הממציאים שבעה
מדענים מבית הספר לרוקחות.

פרופ' אמריטוס מרטה וינשטוק-רוזין
פרופ' רוזין פיתחה יחד עם פרופ' מיכאל חורב וד"ר
זאב תא-שמע את ה , Exelon-תרופה לטיפול בדרגת
חומרה קלה עד בינונית של מחלת אלצהיימר .התרופה,
שמאיטה את התקדמות המחלה אצל חלק ניכר מן
המטופלים ואף משפרת את מצבם הקוגניטיבי של
מקצתם ,מוסחרה לחברת  .NovartisהExelon-
הפכה להיות מקור הכנסה עיקרי מתגמולים של
האוניברסיטה העברית בירושלים.
מרטה ,מומחית לפסיכו-פרמקולוגיה ,עלתה לישראל
מאנגליה בשנת  ,1969שם למדה וקבלה את תאריה
האקדמיים באוניברסיטת לונדון .במהלך לימודיה
הייתה גם תלמידתו של פרופ' מקס דונברו שהקדים

http://cfhu.org/sites/files/cfhu.org/publications/
HebrewU_Innovators_Way.pdf
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לעלות לארץ ונקלט בבית הספר לרוקחות בירושלים.
מרטה התקבלה לבית הספר לרפואה באוניברסיטת
תל אביב ,שם כיהנה עד צאתה לשבתון בשנת .1976
עם פרישתו לגמלאות של פרופ' פליקס ברגמן ,מנהל
המחלקה לפרמקולוגיה בבית הספר לרפואה של
האוניברסיטה העברית ,הוזמנה פרופ' ויינשטוק -רוזין
לכהן כפרופסור במחלקה לפרמקולוגיה בבית הספר
לרפואה ,והגיעה בשנת  1977עם איחוד שתי המחלקות
לפרמקולוגיה במסגרת בית הספר לרוקחות .בדצמבר
 1982מונתה למנהלת המחלקה לפרמקולוגיה בבית
הספר לרוקחות.
אומרת מרטה" :תפקידו של בית הספר לרוקחות אינו
להמציא ולפתח תרופות .אנחנו לא אמורים לעסוק
במחקר יישומי .תפקידנו לחקור מחקר בסיסי וללמד.
אולם תמיד חסר כסף למחקר הבסיסי ,וכאשר כיהנתי
כמנהלת המחלקה לפרמקולוגיה ,פנה אלי פרופ'
מיכאל אוטולנגי ,מנהל הרשות לפיתוח באוניברסיטה
העברית אז ,וביקש אותי לעודד מחקר יישומי כדי
שיהיה כסף למחקר .העיסוק במחקר יישומי הינו
בעייתי משום הוא מונע מתלמידי המחקר לפרסם
את מחקרם .ההליכים הקשורים בהגנה על המצאה
דורשים סודיות .על כן ,רק מי שמגיע לדרגת פרופסור
יכול להרשות לעצמו לערוך מחקר יישומי.
מכירת תרופת האקסלון שהמצאתי ,הניבה הכנסות
נאות מאוד שאפשרו לי להיות עצמאית ולבחור כל
תחום מחקר שמעניין אותי ואף אפשרו לי לסייע לבית

הספר ותשתיותיו .למשל ,לפתור שתי בעיות מעיקות
באותם הימים :תכנון המנדפים בקומת הכימיה ואוורור
בית החיות .תיקון התכנון הלקוי שלהם ,שהציק לכולם,
היה יקר מאוד .החלטתי לעשות מעשה ובשנת ,1991
תרמתי לבית הספר סך של  $ 600,000מתוך ההכנסות
שהניבה האקסלון ,תרומה שאפשרה לבנות בית חיות
חדש ולתקן את מערכת האוורור".2

פרופסור אמריטוס אלקה טויטו
פרופ' טויטו ,ילידת רומניה ,סיימה את לימודי המוסמך
והדוקטור באוניברסיטה העברית בירושלים .אלקה
היא פרופסור מן המניין במכון למדעי התרופה של בית
הספר לרוקחות ועוסקת למעלה מארבעה עשורים
בהדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים (מוסמך
ודוקטור) .אלקה בנתה קורסי הוראה חדשים בתחום
המתן הטרנסדרמלי ,תכנון פורמולציות קוסמטיות
ומערכות חצי מוצקות ,קרמים ,אמולסיות ומשחות
ושילבה בהם היבטים רוקחיים פיסיקלים מודרניים.
היא מורה מוערכת על ידי הסטודנטים .הוראתה צוינה
על ידי רקטור האוניברסיטה העברית וזכתה בפרס
המורה המצטיין של הפקולטה לרפואה.
לפרופסור טויטו קבוצת מחקר בתחום המתן הדרמלי,
טרנסדרמלי וטרנסמוקוסאלי של תרופות .היא מוכרת
כחלוצה וכבת-סמכא בינלאומית בתחום הdrug-
2

מתוך ראיון עם פרופ' מרתה ויינשטוק-רוזין6.1.13 ,
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 deliveryומשתפת פעולה עם התעשייה העולמית
בפיתוח תרופות על בסיס טכנולוגיות חלוציות פרי
פיתוחיה המוגנות בפטנטים בינלאומיים ,פיתוחים
אשר הצמיחו כמה חברות הזנק .פרופ' טויטו היא
הממציאה של פלטפורמת ה ethosome-שזכה
בפרסים ובהכרה עולמית כנשא בטוח ויעיל להגברת
חדירות תרופות דרך העור ולתוכו עבור מגוון
רחב של תרופות ,ביניהן מולקולות בעלות משקל
מולקולארי גבוה כמו חלבונים ודנ"א .לתרופות רבות
זוהי דרך ההובלה המיטבית .הודות ליכולת לנווט את
האתוזומים לשכבות העור השונות הם מאפשרים
מגוון רחב של טיפולים .האתוזומים מוסחרו למספר
חברות ,למשל ה Supra-Vir-לטיפול בנגיף ההרפס
בשפתיים (מוסחר ל"תרימה" ,ישראל); ,Body Shape
לטיפול בצלוליטיס על ידי חדירה עמוקה לעור; מוסחר
ל Novel Therapeutic Technology -בישראל;
 EtoClean hand sanitizerלחיטוי ידיים ,מוסחר
ל.Novel Therapeutic Technology -
פרופ' טויטו הוזמנה כפרופסור אורח לאוניברסיטאות
באירופה ובאסיה ובילתה שבתונים בHofmann La-
 Rocheוב .American Cyanamid-היא שימשה
דירקטור בוועד המנהל של האגודה האמריקאית
למתן מבוקר של ביו-חומרים ( )CRSונשיאה של
הפרק הישראלי של האגודה .היא זכתה בפרסים רבים,
ביניהםKaye Award for Innovation, Jorge :
Heller Outstanding Paper Award, CRS Fellow

ו.Honoree Women Pharmacist of the World -
כמו כן זכתה בפרס הוקרה מארגון הרוקחות הישראלית
בגין המחקר המדעי וקידום מדעי הרוקחות.

פרופ' אמריטוס מיכאל פרידמן
פרופ' פרידמן פיתח יחד עם פרופ' דורון שטיינברג,
פרופ' מיכאל סלע ופרופ' אוברי סוסקולני מהפקולטה
לרפואת שיניים ,את ה ,Perio chip-שבב מתכלה
להשתלה בכיסים פריודונטים לטיפול במחלות
חניכיים .מוסחר לחברת "תכשירי פריו" של כי"ל
ודרכה ל Colgate Palmolive -ול.AstraZeneca -
מאוחר יותר מוסחרה לחברת דקסון -ישראל
המייצרת ומשווקת אותו ברחבי העולם .לזכותו של
פרופ' פרידמן נזקפים פיתוחים רבים נוספים בתחום
הנשאים התרופתיים .ממעבדתו יצאו התכשירים
הבאים Dilatam SR :ו ,Dilatam CD -לטיפול
ביתר לחץ דם ותעוקת חזה ,בשיתוף עם פרופ' מאיר
ביאלר .מוסחר לחברת "טבע";  Theotrim-SRלטיפול
בקצרת ,בשיתוף עם פרופ' מאיר ביאלר .מוסחר לחברת
"תרימה";  ,Accordion Pillפלטפורמה פולימרית
חדשנית המשתהה בקיבה כמה שעות תוך אספקה,
בקצב קבוע ,של מולקולות תרופה אל התרסריון .היא
מיועדת לפתור בעיות ספיגה של תרופות עם "חלונות
ספיגה" פותחה בשיתוף עם פרופ' אמנון הופמן מהמכון
למדעי התרופה ופרופ' ערן לביא מהמכון הווטרינרי
בבית דגן .מוסחרה לחברת ההזנק ";"Intec Pharma
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לאחרונה פיתח פרופ' פרידמן שתל פולימרי אורטופדי
לזירוז תהליך האיחוי של שברים ,בשיתוף עם פרופ'
רמי מושיוב וד"ר קובי רחמילביץ' ,הדסה עין כרם.
מוסחר לחברת .RegenCure
מיכה עלה לישראל מרוסיה ב 1958-עם משפחתו
והם התגוררו במעברה ליד נתניה .אביו ,שהיה סנדלר,
התקשה לפרנס את משפחתו ומיכה נשלח לקיבוץ
תל יוסף בעמק חרוד .לאחר השירות הצבאי כיוון
שנדחה על ידי מכון וינגיט וגם נאלץ לוותר על חלומו
לשרת בצי הסוחר לאחר שלא התקבל לקורס צוערים,
החליט ללמוד רוקחות בירושלים .כשסיים ב,1968-
לאחר שרכש מומחיות בכריכת ספרים ,מקצוע שעסק
בו לפרנסתו בעת לימודיו ,החל לעבוד במעבדות
חברת "טבע" בירושלים .לאחר שלוש שנים החליט
להמשיך בלימודיו ועשה את הדוקטורט בהדרכתו
של פרופ' מקס דונברו בבית הספר לרוקחות .פרופ'
ביל היגוצ'י באוניברסיטת משיגן ,שאצלו ביצע את
השתלמות הבתר דוקטורט ,ייעץ לו להתמקד בתחום
אחד ולפתחו בצורה מעמיקה ולא להרפות ,אם ברצונו
להגיע לפיתוח רוקחי משמעותי .ואכן ,במהלך השנים,
תוך שיתוף פעולה עם קלינאים הצליח מיכה לפתח
את תחום הפילמים המתכלים ,תחום זר לעוסקים
בפיתוח רוקחי ,לכדי נשאים תרופתיים מתוחכמים
בכל אברי הגוף.
פרופ' פרידמן היה הרוח החיה מאחורי פיתוח המחלקה
לרוקחות בבית הספר והצביון הבינלאומי שלבשה

בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים .הוא
נבחר לשלוש כהונות רצופות למנהל המחלקה והיה
גם מנהל בית הספר .בימיו נקלט בהצלחה רוב דור
הביניים של אנשי הסגל במדעי הרוקחות העומד
לסיים את תפקידו בעשור השני של המאה העשרים
ואחת.

פרופ' שמעון בניטה
שמעון ,יליד מרוקו שעלה לישראל בשנת 1967
וסיים את לימודי הרוקחות ב ,1972-הוא כיום מנהל
בית הספר לרוקחות וראש המכון למדעי התרופה,
מומחה בהולכת תרופות ( )drug deliveryבתחום
הננו ובהכוונתן .בעל תואר אביר במסדר ההצטיינות
הלאומי של צרפת שהוענק לו על מכלול עבודתו
ותרומתו לקשרי המחקר ההדוקים עם צרפת" .3אני
בא ממשפחה צנועה שעלתה ממרוקו ,ארץ שבה
מעמדו של הרוקח היה גבוה" אומר שמעון" .הרוקחים
היו בעלי ידע ואמידים ועל כן מקצוע הרוקחות היה
מקצוע מאוד נחשק בימים ההם".
בשנת הלימודים השנייה ,בעשרה במרץ  ,1969ישבו
שמעון וכמה מחבריו לכיתה בקפטריה שבבניין
הספרייה הלאומית בגבעת רם ,כשלפתע החריד
פיצוץ עז את הקפטריה .מטען חבלה שהוטמן בתוך
http://www.huji.ac.il/cgi-bin/dovrut/dovrut_search.
pl?mesge135539920305872560

3

50

פרק  - 4היצירה האקדמית :המצאה ,מחקר ,יישום

תיק התפוצץ וגרם לפציעתם של עשרים ושמונה
סטודנטים ,ביניהם ארבעה סטודנטים לרוקחות:
אורי פרנקל (כיום רופא אורטופד) ,רינה שיפמן,
עולה חדשה מאירן ושמעון" .נפגעתי בעין שמאל.
אולם אסור להיכנע לסבל וחייבים להמשיך בחיים
הנורמלים" קובע שמעון ומציין את יחסה המופתי
של האוניברסיטה בעת תהליך השיקום שסייע לו
לחזור לשגרה במהירות.
"את שרותי הצבאי כרוקח סיימתי בתום לימודי הבוגר.
כשבאתי לקחת את תעודת הבוגר ,פגש אותי פרופ'
רפי משולם והתעניין במעשיי .כשעניתי שאני עובד
תגובתו הייתה שאני חייב להמשיך ללמוד .הוא המליץ
להעניק לי מלגת לימודים כפולה לשנה הראשונה של
לימודי המוסמך והנהלת האוניברסיטה אישרה .הייתה
זו תקופה שבה האוניברסיטה הייתה עבורי בית וגם
משפחה ,ועד היום אני מאוד גאה להיות שייך אליה.
בתקופת לימודי עבדתי במכון התקנים של חומרי
רפואה במשרד הבריאות .ביצעתי אנליזות של תרופות
וצברתי ידע רב בנושא .ד"ר אפרים מנצל ,ראש אגף
הרוקחות ,שלימד גם בבית הספר ,ייעץ לי ללמוד רישום
תרופות ' -מקצוע העתיד' לדבריו .אכן ,הידע שרכשתי
אפשר לי לעסוק בייעוץ לחברות תרופות .כך פגשתי
את מורי ארקין ,הבעלים של חברת התרופות "אגיס".
שימשתי יועץ מדעי של החברה במשך עשרים שנים
ופיתחתי מיומנויות עסקיות ותעשייתיות במקביל
לקריירה האקדמית שבה התמדתי".

"לפני עשרים שנה זיהיתי שהטיפול התרופתי המקומי
בעין מוגבל לתכשירים מסיסי מים .תרופות קשות-
תמס היה צורך לבלוע .הצעתי ,יחד עם תלמידי המחקר
בקבוצתי ,שאול מוכתר ומנשה לוי ,להשתמש בתחליבים
לעין .בדקנו את הנחתנו באמצעות ננו-אמולסיות,
טעונות במטען חיובי ,של תרופות קשות תמס במים.
המטען החיובי מאפשר הצמדה לקרנית הטעונה
שלילית ,מביא להשהיה בחשיפה התרופתית והגברת
החדירות .בין השאר בדקנו את הטטרה הידרוקנאבינול
של רפי משולם .את הפורמולציות שפיתחנו בדקנו
בחיות ומצאנו שהן היו יעילות ,אך בה בעת רעילות.
למדנו מן הכישלונות ,המשכנו ובשנת  1997הקמתי,
בסיוע 'יישום' ,את חברת  Novagaliבצרפת שהתמקדה
בפיתוח נשאי תרופות לעין .המומחיות של רוקחי בית
הספר לרוקחות בירושלים היא בפיתוח של נשאים
תרופתיים חדשניים ,איש איש בתחומו .פיתוח הנשאים
התרופתיים מעניק ערך מוסף ,הניתן להגנה פטנטית,
המספקת למולקולות ותיקות חיים חדשים .זהו תחום
מרתק ,המצאתי ומקורי לא פחות מתחום הסינתזה של
מולקולות חדשות .דרך המתן של תרופה חשובה מאוד
ופעילותה תלויה במקום שאליו היא מגיעה.
לבית הספר לרוקחות יש חלק גדול בהצלחות של
תעשיית התרופות בארץ .רבים מבוגריו הגיעו לעמדות
מפתח ומביאים ערך מוסף רב לכלכלה הישראלית".4
4
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פרופ' בניטה פיתח את ה ,Cationorm-טיפות
עיניים המבוססות על תחליב שטיפות השמן שלו
נושאות מטען חיובי .התכשיר ,שפותח בטכנולוגיית
ננו ,מיועד לטיפול ביובש בעיניים .התכשיר מוסחר
לחברת  Novagali Pharmaהצרפתית.

פרופ' אבי דומב
פרופ' אבי דומב סיים את למודי התואר הראשון בכימיה
באוניברסיטת בר אילן .את לימודי הדוקטורט השלים
במכון לכימיה של האוניברסיטה העברית בירושלים
בהדרכת פרופ' יאיר אבני ובמקביל סיים למודי רוקחות
בבית הספר לרוקחות ( .)1984את השתלמות הבתר
דוקטורט החל במעבדות חברת התרופות האמריקאית
 Syntexבקליפורניה ולאחר מכן המשיך להשתלם
במעבדותיהם של פרופ' רוברט לאנגר ב MIT-ופרופ'
פולקמן בהרוורד .בין השנים  1991-1988שימש מנהל
מחקר בחברת נובה בבלטימור ומשנת  1991איש
סגל בבית הספר לרוקחות .בשנת  2007סיים לימודי
תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית ובין
השנים  2012-2007שירת כראש החטיבה לזיהוי
פלילי במשטרת ישראל .מחקריו מתמקדים בפיתוח
ביופולימרים ויישומם ברפואה ,כימיה של תרופות,
ננוטכנולוגיה ומדע פורנזי .מערכת לטיהור מים
 MAZEשפיתח ,המסוגלת לטהר מים מיוני מתכות
כבדות ושאריות חומרים אורגניים מוסחרה לחברת
"שטראוס -האייר" בסין.

פרופ' שבתאי דיקשטיין
פרופ' דיקשטיין עלה לארץ מבודפשט בשנת 1949
ואת עבודת הדוקטור ביצע בהדרכתו של פרופ' פליקס
ברגמן בפקולטה לרפואה .5הוא מספר" :מאז ,1968
אני מתמקד ב ,topical medicine-טיפול תרופתי
הפועל באופן מקומי בקרנית העין ובעור .ב ,1973-עם
מינויי לסגן נשיא הרשות הממשלתית לתיירות מרפא
ולראשות הועדה המדעית שלה ,התחלתי לבדוק את
ההשפעה המיטיבה של ים המלח על הסובלים מספחת
(פסוריאזיס) ומצאתי כי תנאי האקלים והטופוגרפיה
של ים המלח ( -420מטר) מגנים על העור ומאפשרים
לחשפו לכמות הרצויה של שמש ".6
פרופ' דיקשטיין ,חתן פרס קיי (מקום ראשון)1996 ,
ופרס החברה הונגרית לעינים  ,Papolczyפיתח
ב 1973-את התכשיר " ,"+BSSתמיסה לשטיפות
עיניים לאחר ניתוח קטקרט המשווקת כתכשיר
מסחרי על ידי חברת ( Alkonארה"ב) (אינה מוגנת
בפטנט) .מאוחר יותר פיתח מספר רב של תכשירים
ביניהם  ,Silkisלטיפול מקומי בספחת; מוסחר
ל( Galderma -צרפת) ול( Vectral -ארה"ב) ו-
 ,Lacryconטיפות עיניים לטיפול בתסמיני יובש
בעיניים ובמחלות הלחמית.
Shabtay Dikstein, Ph.D (Professor Emeritus), Unit
of Cell Pharmacology, 2013
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לאחר יציאתו לגמלאות ב 1998-פיתח פרופ' דיקשטיין
תכשירים לטיפול ביובש בעור ויובש באף המשווקים
בחו"ל.

פרופ' מאיר ביאלר
מאיר ,יליד פתח תקווה ,למד רוקחות במסגרת העתודה
האקדמאית .בוגר מחזור ( 1969המחזור הראשון שסיים
בתואר  .).B.Sc. Pharmמומחה לפרמקוקינטיקה
ומוביל בפיתוח תרופות אנטיאפילפטיות ונוירולוגיות.
מספר פרופ' ביאלר" :כשהצטרפתי לסגל בית הספר
לרוקחות ב ,1980-ייעץ לי פרופ' משולם שהיה אז
רקטור האוניברסיטה ומדריכי בדוקטורט ,למצוא
תחום ייחודי שאוכל להמשיך בו במסלול האקדמי
עצמאי וכך הגעתי לתרופות אנטיאפילפטיות .את
הצלחתי במהלך השנים אני חייב בראש ובראשונה
לאישתי שושנה ,ולתמיכה שקבלתי מרפי משולם,
פרופ' בוריס יגן ,פרופ' אד גארט באוניברסיטת
פלורידה ,פרופ' הרי קוסטנבאודר באוניברסיטת קנטקי
ופרופ' רנה לוי מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל.
כשהתחלתי ללמד פרמקוקינטיקה בבית הספר
החלפתי את ד"ר אפרים מנצל שלימד 'ביורוקחות'
בשנים  .1980- 1969בשנה שהגעתי אפרים הרצה את
ארבעת השיעורים הראשונים והעביר אלי את השרביט
בהוראת הפרמקוקינטיקה' .תכירו את ממשיכי' אמר

לסטודנטים" .7ומוסיף מאיר " :השנים אז לא היו קלות.
המרצים שנקלטו לא קיבלו כספי קליטה כלל .ולא
פעם ,נתבקשו החוקרים להעביר למנהל המחלקה אחוז
מסוים מכל מענק מחקר שהצליחו להשיג .חשיפה
בינלאומית  -שהיתה חיונית לקידום – הייתה בעייתית.
ירקנו דם והשקענו יזע ודמעות כדי לפרסם מאמרים.
היה קשה מאוד לעשות פרמקוקינטיקה מן הבסיס ולא
היה עם מי להתייעץ .מיד עם בואי למחלקה לרוקחות
פיתחתי יחד עם פרופ' מיכאל פרידמן תכשיר בר-
שחרור מושהה של התרופה האנטיאפילפטית ,חומצה
ולפרואית .המוצר שפותח ונוסה קלינית מוסחר מאוחר
יותר לחברת "אבוט" האמריקאית .היינו אז חלוצים
בתחום .הקהילה הרפואית המובילה בעולם לא הייתה
בשלה להטמיע תכשיר כזה .בהמשך שיתפתי פעולה
עם פרופ' בוריס יגן מהמחלקה לכימיה תרופתית .שתי
תרופות שפיתחנו נמצאות כעת בניסויים קליניים
 .Phase-2תרופה נוספת ( ,)SPDנגד התקפים
אפילפטיים נמשכים הנגרמים מחשיפה לגזי עצבים
מפותחת בימים אילו על ידנו".
פרופ' ביאלר פיתח יחד עם פרופ' מיכאל פרידמן
טבליות בעלות שחרור מושהה של diltiazem
 –Dilatam SRו ,Dilatam CD -לטיפול ביתר לחץ
דם ותעוקת חזה .מוסחר לחברת "טבע".

7
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ועוד ממציאים
המצאות רבות של קבוצות מחקר בבית הספר לרוקחות
שנבעו משנים של מחקר בסיסי ויישומי מפרך הקנו
למבצעיהן הכרה בינלאומית ,אך לא התממשו לכלל
מוצר .להלן סיפוריהם של מקצת החוקרים.

פרופסור אמריטוס אלי ברויאר
אלי עלה לארץ מהונגריה ,עבד שנה בקיבוץ והשלים
שירות צבאי .הוא למד כימיה ופיסיקה באוניברסיטה
העברית ואת הדוקטורט עשה בהדרכת פרופסור שלום
שראל בבית הספר לרוקחות .לאחר השתלמות בתר
דוקטורט בארה"ב נקלט כמרצה בבית הספר .אומר אלי:
"לאחר שנים רבות של הוראה ומחקר במקצוע הכימיה
התרופתית ,עתה כפרופסור אמריטוס ,אני עוסק
בפיתוח תרופה לסרטן יחד עם עמיתי הפרופסורים
רייך והופמן .השותפות המשולשת שלנו המשלבת
את המקצועות כימיה ,ביולוגיה וביו-רוקחות נראית
יעילה ומפיחה בנו תקווה להשגת תוצאות טובות".
שלושת החוקרים פיתחו מולקולות לא רעילות
המעכבות שלושה סוגי אנזימים הפועלים במרחב
החוץ-תאי ,שכל אחד מהם שולט בפעילות אחרת
של התא הסרטני .הם מצאו כי שלושת האנזימים
יחדיו ,מבלי לחדור לתאים ,עיכבו באופן יעיל את
התפתחותם של הגידולים הסרטניים ומנעו התפשטות
גרורות בעכברים ללא תופעות לוואי רעילות כלשהם.

פרופ' ברויאר מוסיף " :למרות הממצאים המעודדים
בעכברים ,יש צורך בעבודה רבה עד שהתרופה שלנו
תגיע לבני אדם .עם זאת ,התרופה שפיתחנו עשויה
להפוך את הסרטן למחלה כרונית ,שאפשר יהיה לחיות
איתה כפי שקורה בסוכרת או ביתר לחץ דם.

פרופ' אמריטוס יוסף דויטש
פרופ' דויטש ,יליד רומניה ,אשר קיבל את הכשרתו
האקדמית בטכניון ,התמחה בספקטרומטרית מסות,
כרומטוגרפיה וסינתזה של חומרים אורגניים בעלי
חשיבות ביולוגית .במחקריו הכין יוסי סטרואידים
חדשים המעכבים את פעילותו של האנזים ATPase
במנגנון הדומה לאופן בו דיגוסין מגביר את קצב פעילות
הלב .ב 1993-גילה יוסי ,בתוך עדשות עיניים נגועות
קטרקט ,חומר דמוי דיגיטליס בשם נורבופלין .חומר
זה מהווה מאז נושא מחקר במעבדות ברחבי העולם
המנסות לזהות חומר אנדוגני דומה שיוכל לשמש
כתרופה בקטרקט .שנה לאחר מכן ,עת שהה בשבתון
במכון הבריאות הלאומי האמריקאי ( , )NIHפיתח
יוסי שיטה חדשה לאנליזה של חומצות שומן קשורות
ל CoA-במוח החולדה ,תוך מניעת פירוק אנזימתי
בעת המיצוי .פיתוח זה פתח פתח לחקר תהליכים
פיזיולוגיים הקשורים למטבוליזם של חומצות
שומן במצבים של דחק כגון חבלות ראש .כך התגלה
לראשונה שבאיסכמיית מוח חלים שינוים בחומצה
הארכידונית הקשורה ל CoA -בלבד ללא שינוים
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בשאר החומצות .מחקר נוסף בשטח ספקטרומטרית
מסות ,קשור להרכב הממברנה של חיידק אופייני
המתפתח בחולי איידס .ע"י מניפולאציות כימיות
ושילוב של מספר שיטות מס-ספקטראליות הצליח
יוסי לפענח את המבנה המיוחד בממברנה .המחקר זכה
למימון של הקרן הדו-לאומית ישראל-גרמניה ונבחר
בין המחקרים הטובים ביותר שמומנו מאז הקמת הקרן.
תקציר המחקר התפרסם בגיליון המיוחד שיצא לאור
לרגל עשר שנות קיומה של הקרן .ב 1996-נבחר פרופ'
דויטש לנשיא החברה ישראלית לספקטרומטרית
מסות.

פרופ' עמירם גולדבלום
עמירם (יליד ראש פינה  )1945בעל תואר בוגר כימיה
ופיזיקה באוניברסיטה העברית ,מוסמך בכימיה
קוונטית (פרופ' ארנסט דוד ברגמן וד"ר אמציה מאיר).
בדוקטורט חקר מנגנוני ריאקציה בכימיה אורגנית
(בהדרכת פרופ' רפי משולם) .המשיך להשתלמות
בתר דוקטורט בפריז ובקליפורניה בביוכימיה קוונטית
וקשרים בין מבנה ופעילות .הצטרף לאוניברסיטה
בתחילת שנות ה .80-מעבדתו של פרופ' גולדבלום,
המעבדה למודלים מולקולאריים לתכנון וגילוי
תרופות ,מפתחת אלגוריתמים וטכניקות ממוחשבות
לאיתור מולקולות בעלות פוטנציאל תרופתי על בסיס
קישור בינן ובין אתרי המטרה שלהן ולאופטימיזציה
של התכונות הדרושות להגעתן לאתרי המטרה" .רוב

המחקר מבוסס על אלגוריתם שפיתחנו במעבדה
והוא זכה בפרס החברה האמריקאית לכימיה" אומר
עמירם" .האלגוריתם ,הקרוי Iterative Stochastic
 ,Eliminationהוא אלגוריתם גנרי שניתן להתאימו
לפתרון בעיות בעלות מורכבות משתנה .אנו משתמשים
בו לעיצוב חלבונים ופפטידים ,לגילוי מולקולות
פעילות חדשות ,לעיגון תרופות בחלבונים ,ליצירת
ספריות ממוקדות של תרופות פוטנציאליות ,לתכנון
אופן ההטענה של תרופות בנשאים תרופתיים (למשל
ליפוזומים) ,לאיתור רעילות סלקטיבית של תרופות
ועוד .כל הממצאים נבחנים בניסויי מעבדה .המחלות
שבהן אנחנו מתמקדים עתה כוללות סוגים שונים
של סרטן ,אלרגיה ואלצהיימר .לאחרונה אנו עוסקים
בפיתוח גישה חדשה לאיתור מולקולות המסוגלות
לפעול במקביל על מספר מטרות ()multi-targeting
וגם על פיתוח מעכבים מורכבים המסוגלים להפריע
את הגישה של חלבון לאתר הפעולה שלו ,תוך מניעת
ההפרעה באתרים אחרים" .ההצלחות העיקריות
האחרונות בקבוצתו של פרופ' גולדבלום הן( :א)
תכנון ובחינה ניסויית של מודל להטענת תרופות לתוך
ליפוזומים ממרחק ( )remote loadingבשיתוף עם
פרופ' חזי ברנהולץ מהפקולטה לרפואה עין כרם; (ב)
גילוי מולקולות חדשות שפועלות בריכוזים נמוכים
מאוד על הרצפטור הגרעיני  .PPAR deltaנסרקו
כשני מליון מולקולות באמצעות האלגוריתם ונבחרו
שלוש מאות שנשלחו לניסוי במכון למחקר גנומי של
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חברת  ,Novartisסן דייגו .כ 15 -מתוכן התגלו כבעלות
זיקה לרצפטור בריכוזים שבין  20 - 4נאנומולר;
(ג) גילוי מולקולות המאתרות באופן סלקטיבי תאי
סרטן המעי הגס .נסרקו כמיליון מולקולות ,מתוכן
נבחרו מאתיים וחמישים שנבדקו בחברת Targetex
ההונגרית במסגרת מאגד ה CancerGrid-של האיחוד
האירופי .כעשרה אחוזים מהן נמצאו סלקטיביות כלפי
תאי סרטן; (ד) תוכנן אלגוריתם לעיכוב האנזימים
 gamma-secretaseו β-secretase -המעורבים
ביצירת ביתא עמילואידים במוח .באמצעות המודלים
נסרקו שמונה עשרה מיליון מולקולות שמתוכן נבחרו
חמישים ,נרכשו חמש ונבדקו בידי ד"ר חנה רוזנמן,
במחלקה לנוירולוגיה ,הדסה עין כרם .שתיים מתוך
החמש הראו עיכוב בריכוזים נמוכים מאוד .שתי
חברות שהוקמו בשיתוף חברת "יישום"Sensotrade ,
ו Pepticom -עושות שימוש באלגוריתם שפותח
בקבוצה.

פרופ' אמריטוס אסתי שהמי
פרופ' שהמי ילידת ירושלים ולמדה באוניברסיטה
העברית .היא בעלת תואר מוסמך בכימיה אורגנית-
פיזיקלית בהנחיית פרופ' צבי רפפורט ודוקטורט
בביופיזיקה של ממברנות בהנחיית פרופ' אשר אילני.
אומרת אסתי" :לאחר השתלמויות בתר דוקטורט
באוניברסיטת מק-גיל ובמכון לחקר המוח בלונד,
שבדיה ,הקמתי במחלקה הנוירולוגית בהדסה ירושלים

מעבדה לחקר שבץ מוחי .שנתיים לאחר מכן ,בתחילת
שנות השמונים ,הצטרפתי למחלקה לפרמקולוגיה
בבית הספר לרוקחות והמשכתי לחקור את הנזקים
הנגרמים במוח לאחר שבץ .בשיתוף עם רופאים
ממחלקת הרדמה בהדסה פיתחתי מודל ניסיוני
לחבלת ראש במכרסמים והוא שימש אותי בהמשך
מחקרי בתחום זה .המודל מצליח לחקות את המתרחש
בעת חבלות ראש טיפוסיות לנפגעי תאונות ומאפשר
לחקור נזקים בתפקוד המוטורי והקוגניטיבי כתוצאה
משינויים נוירוכימיים ,תאיים ומולקולרים המתרחשים
במוח בעקבות חבלה .כך מצאנו כי שחרור מסיבי של
חמרים החיוניים לפעילות תקינה של המוח גורם להרג
תאי העצב ואפיינו ,לראשונה ,את מתווכי הדלקת
הן בתהליכי הנזק והן בתהליכי ההחלמה ממצאים
אלו מהווים בסיס לפיתוח תרופות שונות העשויות
לשפר את ההחלמה לאחר חבלה .במשך השנים חקרנו
עבור חברות תרופות מהמובילות בעולם תרופות
ניסיוניות חדשות לטיפול בחבלות ראש" .ומוסיפה
פרופ' שהמי" :חבלה מוחית מביאה גם להפעלת מנגנוני
הגנה .בשיתוף פעולה עם פרופ' רפי משולם מהמחלקה
לחומרי טבע גילינו לפני יותר מעשור כי לחמרים
דמויי קנביס תכונות מגנות .היינו חלוצים באפיון
תכונות אלה ואנו ממשיכים לחקור אותן עד היום.
דווקא כישלון בניסויים קליניים בתרופות ממשפחת
חוסמי הרצפטור לגלוטמט מטיפוס  NMDAהביא
להשערה בדבר טיפול חלופי פורץ דרך ,בצד הסבר
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לכישלון הניסויים הקליניים .מחקר שמומן ברובו
ע"י ה –  NIHובחלקו ע"י חיל הרפואה הישראלי
הוביל לניסוי קליני ,המתבצע בימים אלה בשלושה
מרכזי טראומה בארץ ,במימון מחלקת השיקום של
משרד הביטחון".
בנוסף להיותה חברת מערכות כתבי עת מובילים
בתחום ,פרופ' שהמי היא חברה פעילה בוועד האגודה
הלאומית האמריקאית לנוירוטראומה ,בוועד האגודה
הבינלאומית לנוירוטראומה והיא נשיאת העמותה
הישראלית למדעי המוח .לאסתי עניין רב ברווחת
הסטודנטים באוניברסיטה .בשנים  2011 -2006הייתה
דיקנית הסטודנטים ומ 2012 -היא משמשת נציבת
תלונות הסטודנטים באוניברסיטה העברית.

פרופ' פיליפ לזרוביץ
פרופ' לזרוביץ השלים את לימודיו לתואר בוגר ,מוסמך
ודוקטור באוניברסיטה העברית בירושלים .אומר
פיליפ" :בסוף שנות שמונים של המאה העשרים ,לאחר
תקופה של כשמונה שנות השתלמות בתר דוקטורט
במכון וייצמן ובמכוני הבריאות האמריקאים ()NIH
בבטסדה ארה"ב ,גויסתי על ידי פרופ' אלי ברויאר,
מנהל בית הספר לרוקחות אז ,וקיבלתי מינוי של מרצה
בפרמקולוגיה .נוסף למאמצים הרבים שאני מקדיש
לפיתוח תוכניות הוראה חדשניות בפרמקולוגיה,
אני עוסק בחקר מנגנון התמינות של תאי עצב
ובקרת הקולטן לפקטור הגידול האפידרמלי ()EGF

שלו חשיבות מכרעת בהתפתחות הגידול הסרטני
באמצעות פקטור הגידול העצבי ( .")NGFגילויים
של פקטורים אלו זיכו ב 1986-את פרופ' ריטה לוי-
מונטלצ'יני ואת פרופ' סטנלי כהן בפרס נובל .מוסיף
פרופ' לזרוביץ" :כחוקר צעיר היה לי קשה להשיג
מקורות מימון למחקר בתחום שהיה בו ריבוי של
חוקרים והתחרות מול מעבדות המחקר המובילות
הייתה קשה .זה דירבן אותי להתמקד בתחומים שבהם
היה לי יתרון ועל כן ריכזתי את מירב מאמציי בכוון
הפרמקולוגי .בתחום זה השתמשתי ברעלנים ככלי
מחקר בסיסיים לפיתוח תרופות".
במרוצת השנים ,תוך שיתופי פעולה נרחבים עם חברות
ביו פרמה בארץ ובעולם ,פיתח פיליפ מערכות מודל
תאיות לחקר שבץ מוחי ,מחלת פרקינסון ,מחסום דם
מוח וכן אבות-טיפוס של תרופות המקנות הגנה בפני
עקה חמצנית .לאחרונה הוא עוסק בפיתוח פלטפורמה
של פפטידים החוסמים קולטנים ואינטגרינים שיכולים
לשמש לטיפול במחלות כלי דם ובמחלת הסרטן" .יש
לי עניין רב בשימוש בתובנות פרמקולוגיות לצורך
הנדסת רקמות אנושיות למטרות השתלה וריפוי"
מסכם פיליפ.

פרופ' ראובן רייך
פרופ' רייך ,יליד רומניה ,בעל תואר בוגר מאוניברסיטת
בר-אילן במדעי החיים במסלול ביוכימיה ותואר
מוסמך ודוקטור ממכון ויצמן למדע ,שם חקר את
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השפעת  THCעל תהליך הבשלת הזקיק הטרום ביוצי
בחולדה ובקרת אנזימים פרוטאוליטיים על תהליך
הביוץ ,בהדרכת פרופ' צפרירי .את השתלמות הבתר-
דוקטורט השלים ב NIH-במעבדתו של GR Martin
ובה חקר את מעורבותם של אנזימים פרוטאוליטיים
בסרטן .ב 1989-הצטרף לצוות בית הספר לרוקחות
כמרצה בתחום הפרמקולוגיה.
מעבדתו של פרופ' רייך עוסקת בהבנת התהליכים
המולקולריים הקשורים להופעת הגרורות במחלת
הסרטן -בשיתוף עם פרופ' דודסון בנורבגיה ובפיתוח
תרופות מעכבות תהליכים גרורתיים המבוססות על
מעכבי אנזימים רגולטוריים במחלת הסרטן -בשיתוף
פרופ' ברויאר ופרופ' הופמן מבית הספר לרוקחות .כמו
כן עוסק פרופ' רייך בפיתוח מעכבים המבוססים על
רצפים קצרים של חומצות גרעין  -בשיתוף עם פרופ'
כצהנדלר מבית הספר לרוקחות .בשנים האחרונות
חזר פרופ' רייך לעסוק בתהליכים הקשורים לרבייה
ובהבנת התהליכים הקשורים לכשל השרשה חוזרת
של עובר בנשים המטופלות במרפאות  IVFבשיתוף
עם פרופ' רבל מבית החולים "הדסה" עין כרם .שלושים
וחמישה סטודנטים לתארים גבוהים הוכשרו עד כה
במעבדתו של פרופ' רייך.

פרופ' גרשון גולומב
פרופ' גולומב ,יליד יפו ,החל לימודיו בבית הספר
לרוקחות בשנת  .1974לאחר סיום לימודי התואר

השני והשלישי בהדרכת פרופ' מיכאל פרידמן היה
בהשתלמות בתר דוקטורט ב MIT-ובChildren’s-
 , Hospitalבבית הספר לרפואה של הרוורד ,אצל
פרופ' רוברט לוי ופרופ' רוברט לאנגר (האחרון זכה
בפרס וולף בשנת  .)2013גרשון נקלט כמרצה בבית
הספר לרוקחות בשנת  .1987בשנים 2000 -1997
היה מנהל המחלקה לרוקחות ובשנים 2006- 2000
כיהן בתפקיד מנהל בית הספר לרוקחות (שתי כהונות
רצופות).
מחקרו של פרופ' גולומב עוסק במערכות מתקדמות
למתן מבוקר של תרופות או גנים .בשנים האחרונות
מתמקד גרשון בננו-רפואה :תרופות המוכלות בננו-
חלקיקים על בסיס שומני או פולימרי .אומר פרופ'
גולומב" :המייחד את המחקר במערכות להובלת
תרופות בקבוצתי הוא הבנה מנגנונית של תהליך
המחלה המלווה בהשערת מחקר המבוססת על
מנגנון המחלה ,ובחינת ההשערה בניסויים in vitro
ו .in vivo -מחלות שנחקרו לאחרונה בקבוצתי הן
כאלו שבהן מעורבים תהליכים דלקתיים כגון מחלות
קרדיווסקולריות (רסטנוזיס – היצרות עורקים
נשנית ,שבץ לבבי ומחלת הסרטן" .מחקריו של פרופ'
גולומב בתחום היצרות עורקים הובילו בשנת 2011
להשלמה של ניסוי קליני  Phase IIaבישראל ,לאחר
שני ניסויים קליניים בחו"ל .בניסוי נוסתה בהצלחה
הזרקה חד-פעמית ,בעת צנתור ,של ליפוזומים מכילי -
ביספוספונאט למניעת היצרות עורקים נשנית בחולים
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שהושתל בהם תומכן (סטנט) .הניסוי הקליני מתוכנן
להמשך בשנת .2013

פרופ' אברהם רובינשטיין
אברי ,יליד ירושלים ,הגיע לתעשיית התרופות לאחר
שקצה נפשו בעבודה בבית המרקחת המשפחתי
("מוריה" בשכונת בקעה) .לאחר שמונה שנים במעבדת
הפיתוח של "טבע" ,שב לבית הספר והשלים את
לימודי הדוקטור שלו (בהנחייתם של פרופ' מאיר
ביאלר ופרופ' מיכאל פרידמן) ונקלט כמרצה בבית
הספר לאחר השתלמות בתר דוקטורט באוניברסיטת
וויסקונסין .תחום מומחיותו הוא בהולכת תרופות אל
המעי הגס וטיפול מקומי במחלות מערכת העיכול.
"תהליך הקליטה באותם ימים ( )1987היה מפרך"
מספר אברי" .כספי הקליטה שהועמדו לרשות אנשי
סגל צעירים הסתכמו בחמשת אלפים שקלים ,מענק
תושב חוזר ממשרד הקליטה .אף אחד לא חשב שצריך
לתמוך כספית באיש סגל חדש ואנחנו היינו מאושרים
שבכלל זכינו להתקבל לאוניברסיטה .את הצעות
המחקר הראשונות כתבתי על מחשב" ,תואם ,"PC
שאותו קניתי מכספי הפרטי ושכפלתי אותן באמצעות
תלושי צילום שקיבלתי ממאיר ביאלר ושמעון בניטה.
משכורות אנשי הסגל בתקופה ההיא (לפני שביתת
הסגל הגדולה) היו נמוכות .לצורך השלמת הכנסה
עסקתי בייעוץ רגולטורי (בזכות ניסיוני בתעשייה)
לחברת "תכשירי פריו" של כי"ל ,שהוקמה על בסיס

המצאתו של מיכה פרידמן .סייעתי לחברה לעבור
 Pre-IND inspectionשל ה .FDA-באותה עת
( )1993חברת  A.L. Laboratoriesנכנסה כשותפה
אסטרטגית לכי"ל 8והיא גילתה עניין רב בטכנולוגיה
שפותחה במעבדתי .בבת אחת הושקע סכום של
כשמונה מיליון דולר בחברה שחלק ממנו הופנה
כ down payment -לקבוצתי .זה העמיד אותי על
הרגליים ואפשר לי להשקיע בתלמידי מחקר מצטיינים
ובציוד וכך לבנות קבוצת מחקר מוליכה בתחום.
סכומים בסדר גודל כזה לא היו מקובלים בחברות
הזנק  -לא אז ולא היום .לצערי הניסויים הקליניים
שנערכו בשנת  2000לא צלחו והחברה נמכרה" .את
המומחיות שרכש באותה תקופה מיישם אברי בעשור
האחרון בתחום האבחון המוקדם והריפוי המקומי
של סרטן המעי הגס ודלקות המעי באמצעות נשאים
מרוכבים .האחרונים משמשים אותו במחקר העוסק
במתן מתוזמן (בו-זמני) של מספר מולקולות להגברת
פעילותן הרפואית.
פרופ' רובינשטיין ,הוכתר מספר פעמים כמורה
מצטיין ,היה מנהל המחלקה לרוקחות בשנים 2000
–  ,2003היה חבר בחבר היועצים המדעי של האגודה
האמריקאית למתן מבוקר של ביו-חומרים וממייסדי
הפרק הישראלי של האגודה האמריקאית ונשיאה
http://www.thepharmaletter.com/file/70364/a-l-labsobtains-drug-delivery-tech.html
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השני של האגודה הישראלית למתן מבוקר של ביו-
חומרים .לאחר תקופת שבתון בשנת  2004בבית הספר
לרוקחות של אוניברסיטת  Rutgersבניו ג'רזי ,שבה
זכה לתואר מורה מצטיין ,התמנה גם לפרופסור נלווה
במחלקה לרוקחות שם.

פרופ' אמנון הופמן
פרופ' הופמן ,בוגר בית הספר לרוקחות בירושלים
( ,)1972השלים לימודי תואר שני ושלישי ברוקחות
פיזיקלית ומיקרואנקפסולציה בהנחיית פרופ' מקס
דונברו ופרופ' שמעון בניטה במחלקה לרוקחות .לאור
הצורך בהקמת תחום הוראה ברוקחות קלינית שינה
כוון לביורוקחות ובעצה אחת עם מנהל המחלקה דאז,
פרופ' מיכה פרידמן ,נסע להשתלמות בתר דוקטורט
בקבוצתו של פרופ' גרהרד לוי באוניברסיטת ניו-יורק
בבופאלו ,שם ,בנוסף למחקר שביצע ,התוודע להוראת
הרוקחות הקלינית.
עם קליטתו כמרצה בבית הספר לרוקחות התמקד
במחקר בהשפעות הגומלין של פרמקוקינטיקה,
פרמקודינמיקה ומצבי מחלה על קצב הפעילות של
תרופות ותגובות בינתרופתיות .עם השנים שילב אמנון
את הרקע האקדמי שלו בפיתוח מערכות מתקדמות
למתן תרופות עם מומחיותו בפרמקוקינטיקה
ובפרמקודינמיקה ובעשור האחרון עוסקת מעבדתו
בחקר ההיבטים הביורוקחיים של מערכות להובלת
תרופות .אמנון פיתח עם פרופ' מיכאל פרידמן את

ה"אקורדיון" ,מערכת הגאסטרו-רטנטיבית ,שפיתוחה
ויישומה הקליני נמשכים בחברת "אינטק פארמה"
בהר החוצבים בירושלים.
בשיתוף עם פרופ' חיים גילון יצר אמנון תחום מחקר
חדש של הפיכת פפטידים לתרופות המיועדות למתן
פומי באמצעות שינויים מבניים המגבירים את יציבותם
המטבולית ,תכונות חדירותם במעי וספציפיות
וסלקטיביות של הפרמקודינמיקה שלהם .שיתוף
הפעולה הייחודי הזה אפשר יצירת תרופות חדשות,
פפטידומימטיות ,להתוויות שונות.
עיקר פעילותו המחקרית של אמנון בשנים האחרונות
מתמקדת בשיפור הזמינות הביולוגית של תרופות
במתן פומי .המחקר מתמקד בשני אתגרים רוקחיים:
תרופות פולריות ותרופות ליפופיליות .האחרון מתמקד
בספיגה הלימפתית של תרופות ליפופיליות לצורך
הגברת זמינותן הביולוגית ופותחה שיטה פשוטה
לאיתור מוקדם של תרופות בעלות יכולת להיספג
מהמעי דרך מערכת הלימפה .במחקר אחר מצא פרופ'
הופמן שיטה חדשה להגברת הזמינות של תרופות
בעלות שונות גבוהה ()highly variable drugs
תוך הפחתת הפעילות המטבולית במעי בעזרת
פורמולציות מתקדמות.
במקביל לפעילותו במחקר הפרה-קליני הקים אמנון
וניהל ,במשך עשרים ושלוש השנים האחרונות ,את
תכנית לימודי הבוגר והמוסמך ברוקחות קלינית.
התוכנית שודרגה לאחרונה לתוכנית לימודים לתואר
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דוקטור ברוקחות קלינית ( )Pharm.D.שאושרה
על ידי המועצה להשכלה גבוהה .תכניות הלימודים
המתקדמים ברוקחות קלינית הניבה גם סדרת מחקרים
בתחום.

פרופ' שמעונה יוסלסון-סופרסטיין
שמעונה ,ילידת תל אביב ,סיימה לימודי רוקחות
בירושלים ומיד לאחר מכן הייתה הישראלית הראשונה
שיצאה ללימודי ה Pharm.D.-באוניברסיטת מישיגן
בארה"ב בעזרת מלגה מטעם שוחרי האוניברסיטה
העברית בארה"ב .עם תום תקופת הresidency-
בבית החולים האוניברסיטאי שם ,נתבקשה שמעונה
לחזור לאוניברסיטה העברית ולהקים תכנית לימודים
ברוקחות קלינית .לאחר שהדגימה את תרומתו של
הרוקח הקליני במחלקות הפנימיות וילדים בהדסה,
אושרה תכנית הלימודים למוסמך ברוקחות קלינית
ב 1976-והתקבל האישור לשתף תלמידי רוקחות
בסבבים קליניים בבית החולים .אומרת שמעונה:
"באותה תקופה נפל כל נטל ההוראה ההתנסותית
והפרונטלית ברוקחות קלינית על כתפי .באותם
הימים הייתי אשת הסגל האקדמי היחידה עם
הכשרה ברוקחות קלינית .עסקתי אז גם בהנחיה
של עבודות מחקר של התלמידים שעסקו ברובן
באינטראקציות בין תרופות ובין בדיקות מעבדה,
אמדן הממצאים הקלינים ושיפור הטיפול התרופתי
שנבעו מהתערבויות הרוקח הקליני".

פרופ' יוסלסון-סופרסטיין חיברה את הספר הראשון
מסוגו בארץ "יעוץ ומידע תרופתי" שאומץ על ידי
אנשי מקצועות הרפואה בישראל .לאחר היעדרות
של מספר שנים מבית הספר לרוקחות בירושלים,
שבהן ערכה מחקר פרמקואפידמיולוגי בבית הספר
לבריאות הציבור בירושלים ובאוניברסיטת יוטה
בארה"ב ,שבה שמעונה לבית הספר לרוקחות בתחילת
שנות האלפיים ונטלה חלק בפיתוח וההגשה של
תוכנית ה Pharm.D.-לאישור המועצה להשכלה
גבוהה .בתחום זה היא ממשיכה להרחיב ולשכלל את
ההוראה הקלינית לתלמידי ה.Pharm.D.-
שמעונה היא המנהלת של המדור ללמודי המשך של
בית הספר לרוקחות בירושלים .במסגרת תפקידה
היא מפתחת ומנהלת קורסים רבים בפרמקותרפיה
וברוקחות קלינית המיועדים לרוקחים במגזרים
השונים .מחקרה בהווה כולל ,בין השאר ,זיהוי
ואפיון בעיות הקשורות בתרופות באוכלוסיות
שונות ובהשפעות הקליניות והכלכליות של מערכת
תומכת החלטה למניעת תגובות בין תרופתיות בקרב
אוכלוסייה אמבולטורית.

פרופ' רוני כהן
פרופ' כהן ,רוקח בהכשרתו ,סיים את לימודי הדוקטורט
בביוכימיה באוניברסיטה העברית בשנת  .1985את
התמחותו בנושאי עקה חימצונית ,פעילות רדיקלים
בביולוגיה ורפואה ומנגנוני פעילות של מערכות
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נוגדות חימצון (אנטיאוקסידנטים) רכש באוניברסיטת
קליפורניה בברקלי בעת השתלמות בתר דוקטורט
במעבדתו של פרופ' ברוס איימס .בתקופה זו גילה
רוני את פעילותם נוגדת החימצון של קבוצת חומרים
ממשפחת הדיפפטידיים הנמצאים במוח ובשרירי
השלד (קרנוסין) .עבודה זו שימשה בסיס למאות
מחקרים בתחום שנמשכים עד עצם היום הזה.
רוני נקלט כמרצה במחלקה לרוקחות בשנת 1998
ולאחר חבלי קליטה הקים את מעבדתו המתמחה
בתהליכי חימצון וחיזור בביולוגיה ורפואה (תהליכי
רדוקס) .את השאלה מדוע חמצן ,שבלעדיו אין חיים,
אחראי גם להזדקנות התא והאורגינזם בחנו רוני
ותלמידיו (מעל שישים תלמידי מוסמך ודוקטור)
במערכות רבות שבהן חמצן ונגזרותיו משחקים תפקיד
מכריע .כמאה וחמישים מאמרי מחקר ,פרקים בספרים,
פטנטים ומאמרי סקירה יצאו ממעבדתו של רוני והם
שופכים אור על חלק מהתהליכים הרבים שבהם חמצן
פועל כמזיק וכמגן .המערכות העיקריות שעניינו
את רוני היו תהליכי חמצון חיזור במוח ,במערכת
העיכול ובעור .במהלך השנים נשאלו שאלות רבות
במעבדתו של רוני ופותחו היפותזות שונות אשר חלקן
עדיין נבחנות במעבדות רבות בעולם וחלקן התקבלו
כהסבר לתופעות שונות שנצפו .בין השאר פותחה
במעבדתו של רוני שיטה אלקטרוכימית לכימות
אנטיאוקסידנטים באורגינזם החי והיא נמצאת בשמוש
בכל העולם .אחת השאלות המרכזיות שהעסיקו את

רוני וצוות המעבדה הייתה כיצד אנטיאוקסידנטים
פועלים באורגניזם השלם .היפותזת המחקר שפיתחו
ניתנה תשובה לכמה שאלות יסוד בתחום זה ,בהן
השאלה מדוע נכשלו הניסויים הקליניים בנוגדי חימצון
במניעת מחלות ,וכן ניתן הסבר לשאלות מפתח ,כגון
מהו ההסבר לתופעה המכונה הפרדוקס הצרפתי (יין
אדום המגן נגד טרשת עורקים ונזקי בשר אדום) .רוני
וצוותו מצאו שמערכת העיכול ובעיקר הקיבה הינה
האתר המרכזי והחשוב ביותר לפעילות פוליפנולים
(נוגדי חימצון ממקור צמחי) והפעילות שם תורמת
למניעת יצירתם וספיגתם בדם של תוצרי חימצון
רעילים הנוצרים תוך כדי עיכול מזון .תוצרי חימצון אלו
משתתפים ביצירת הרובד בעורקים המוביל לטרשת
עורקים .בסדרת עבודות מחקריות וקליניות הדגימו
רוני וצוותו את הפעילות המיטיבה של יין אדום וקפה
במניעת תהליכי חימצון במערכת העיכול לאחר אכילת
בשר אדום ומניעת הופעת תוצרי חימצון רעילים בדם.
שאלות אחרות שעלו ונחקרו היו :מדוע התערבות
בעזרת נוגדי חימצון ממשפחת המולקולות הקטנות
(ויטמין  ,Cויטמין  ,Eקרוטן) נכשלו במתן הגנה נגד
מחלות המערבות רדיקלים ותוצרי חימצון בניסויים
קלינים ,בעוד שדווקא אוקסידנטים נימצאו כיעילים
בהשריית הגנה וכן האם מערכת האנטיאוקסידנטית
נמצאת תחת בקרה .ניתן לתאר את מהלך המחקר של
רוני כ"מסע" בין מחמצנים והנזק שהם משרים דרך
נוגדי חימצון (אנטיאוקסידנטים) ומנגנוני פעולתם
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וכלה שוב במחמצנים ,אך הפעם כגורמי הגנה נגד
עקות שונות (מחמצנים כנוגדי חימצון).
בשנים האחרונות במסגרת פרויקטים במימון אירופי
חוקר את רוני את העור כראי המשקף פתולוגיות
אנדוגניות שונות .רוני וצוותו פיתחו שורה של סמנים
ביולוגיים ,חימצוניים ואחרים ,הניתנים לכימות בצורה
לא חודרנית .בפרויקט אירופי אחר מנסה רוני לפתח
מעבדה מוקטנת אשר נותנת תשובות מיידיות לחומרת
המחלה ויעילות הטיפול על יד מיטת החולה .בשנים
האחרונות רוני וצוותו חקרו מנגנונים חדשים להגנה
נגד עקות .למשל ,מערכת המערבת הפעלה של מסלול
תאי שבו פקטור שעתוק ( )Nrf2נודד לגרעין ומשרה
הפעלת גנים האחראים ליצירת חלבוני הגנה נגד
עקות ותהליכי חימצון .במעבדתו של רוני עוסקים
גם בפיתוח צורות מתן רוקחיות של אלקטרופילים
להשריית הפעלה של מסלול שעתוק זה בתאים שונים.
במשך השנים שהה רוני בשבתון בקליפורניה ושנת
שבתון במעבדה לביוכימיה של העור של מרכז מדע
ים המלח הממוקמת בקבוץ עין גדי .במסגרת זו עסק
רוני במחקר הקשור להשפעת סביבת קיצון על מחלות
עור והטבה הנצפית בהם .במסגרת המחקר בדלקות
עור (פסוריאזיס) עוסקים רוני וצוותו בפיתוח תרופתי
של ננו חלקיקים של זהב המתועלים למקרופג'ים
משופעלים באיזור דלקת סוערת וחשיפתם לאור
בתחום הנראה ,חלקיקים אלו מדגימים תופעה
פלסמונית הגורמת להרס התאים ולהקלה בדלקת

החריפה .במחקר הציעו רוני וצוותו היפותזה חדשה
שבה נטען כי חשיפה לקרינה בעוצמה נמוכה מאוד של
התאים הטעונים בזהב החלקיקי או לחילופין בשימוש
בחלקיקים שעברו שינוי כימי גורמת להפעלת מנגנון
הגנה המערב רדיקלים חמצניים והמתבטא ביצירה
של חלבוני הגנה נגד הדלקת ,השקטת מקרופאג'ים
מרוגשים והקלה מידית בדלקת.

ד"ר עבדאללה חאג' יחיא
ד"ר חאג' יחיא ,בן לרועה צאן ,ממשפחה מוסלמית
מטייבה היה בוגר מחזור  1980ברוקחות .לאחר סיום
חוק לימודיו ברוקחות למד לתואר השני בביוכימיה,
למד רפואה ( )MDורכש תואר דוקטור ( )PhDבהדרכת
פרופ' מאיר ביאלר ופרופ' בוריס יגן .9לאחר השתלמות
בתר דוקטורט בבית הספר לרוקחות של אוניברסיטת
סן-פרנציסקו במעבדתו של פרופ' לסלי בנט (אשר
קבע כי עבדאללה היה הפוסט-דוקטורנט הטוב ביותר
שהיה לו מעודו) נקלט בבית הספר לרוקחות כמרצה
ברוקחות קלינית .בהיותו רופא ,רוקח ,ביוכימאי וחוקר
מוכשר ,היה מאותם יחידי סגולה שידע לתכנן תרופות,
לסנתזן ,לחקור את מנגנון פעולתן וגם להשתמש בהן
כרופא מטפל .הוא היה מרצה מצטיין (כשסיים להרצות

 9פרופ' אמנון הופמן וד"ר בשיר קדרי" ,ד"ר עבדאללה
חאג' יחיא – מהלך אקדמי וקורות חיים" http://www.
214921/pharmaline.co.il
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קמו הסטודנטים על רגליהם ומחאו לו כפיים) ומילא
תפקיד מרכזי בקידום תחום הרוקחות הקלינית בבית
הספר לרוחות בירושלים .נוסף לעבודתו האקדמית,
היה ד"ר חאג' יחיא רופא קהילתי במרפאתו שבבית-
צפאפא והיה ממייסדי חברת  OxoN Medicaשעסקה
בשימוש בנגזרות  NOבמחלות כלי דם.

פרופ' מוריס סרבניק
פרופ' סרבניק השלים את תואר הדוקטור שלו בהדרכת
פרופ' רפי משולם ב 1984-ואת השתלמות הבתר-
דוקטורט ביצע במעבדתו של פרופ' הרברט בראון,
חתן פרס נובל ,באוניברסיטת פורדו שבארה"ב ,שבה
התמחה בכימיה של  .organoboranesהוא היה חבר
סגל באוניברסיטת טולדו בארה"ב ומשנת  1986חבר
סגל בבית הספר לרוקחות .תחום ההתמחות שלו הוא
שיטות סינתזה אורגנו-מתכתיות ,בהתמקדות על
השימושים הרפואיים בבורון וזרחן .מחקריו הוליכו אותו
לגילוי תרכובות חדשות בעלות פוטנציאל לריפוי של
תהליכים סרטניים ,דלקתיים ,חמרים אנטי-פטריתיים
ואנטיביוטיים (על ידי מניעת התקשורת הבין-חיידקית
  quorum sensingלעיכוב יצירת ביו-פילמים) .אחתמתגליותיו הביאה לפיתוח תכשיר מגן שיזוף על בסיס
של חמרים טבעיים מ .cyanobacteria -מוריס היה
מחברם של למעלה ממאתיים מאמרים מדעיים ,ספר
ומאמרי סקירה רבים ופרופ' משולם אמר עליו ש"היה
הכימאי הסינתטיקאי הטוב ביותר שהכיר".

ד"ר רמי יקא
ד"ר יקא ,יליד תל אביב ,בעל תואר ראשון בביולוגיה
מאוניברסיטת ת"א ,הוא בעל תואר מוסמך ודוקטור
בחקר המוח ,במהלך לימודיו חקר פיצוי בין חושים
לאחר פגיעה מולדת באחד החושים .את השתלמות
הבתר דוקטורט עשה באוניברסיטת קליפורניה בסן-
פרנסיסקו בנושא התמכרות לסמים ,תחום מחקר
שבו הוא עוסק גם כעת.
קבוצתו של ד"ר יקא חוקרת את הנוירוביולוגיה
של התמכרות לסמים ומנסה למצוא מנגנוני גמילה
אפשריים ותרופות לטיפול בהתמכרות .במחקר שבוצע
לאחרונה במעבדתו איתר רמי אזור בקדמת מוח
החולדה שאחראי על ההנאה והתגמול הקשורים
בהתמכרות לסמים .הוא מצא כי ניתן למחוק זיכרונות
הנרכשים בעת תהליך ההתמכרות על ידי חלבון קטן
המכונה  ,ZIPהמוזרק ישירות לאתר זה .10אומר רמי:
"אחת הבעיות בקרב המשתמשים בסמים היא שיעור
החזרה הגבוה לצריכה גם לאחר גמילה והתנזרות
ממושכת .אחת הסיבות לכך היא זיכרונות המעוררים
מחדש את הרצון לצרוך את הסם .הם כוללים את חווית
הסם עצמו ,רמזים הקשורים בשימוש בו או הסביבה
שבה נצרך הסם .במחקר נבדקה מחיקת זיכרונות
לאחר התמכרות לקוקאין ,אולם כל הסמים גורמים

10 http://www.haaretz.co.il/news/science/1.1177388
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להתמכרות באותם מסלולים ,רק בדרכים ובעוצמות
שונות .הטיפול שנבחן במחקר הנוכחי מצביע על
האפשרות למחוק את הזיכרונות הללו ולסייע למכורים
בתהליך הגמילה להמנע מצריכה חוזרת של הסם" .רמי
מעלה גם את האפשרות שבעתיד ניתן יהיה ליישם
את ממצאי מחקרו לצרכים טיפוליים נוספים למשל,
טיפול בחולי תסמונת פוסט-טראומטית ( )PTSDבו
ימחקו זיכרונות מעוררי הטראומות.

ד"ר אילון יבין
ד"ר יבין הינו בוגר האוניברסיטה העברית בה הוא
התחנך ככימאי וסיים את התואר הראשון בשנת .1994
את לימודיו לתארים השני והשלישי השלים במכון
ויצמן ואת השתלמות הבתר דוקטורט בCaltech-
שבקליפורניה ,שם התמחה בכימיה של חומצות גרעין.
אילון הצטרף לבית הספר לרוקחות בקיץ .2006
במחקריו הוא מתמקד ב( :א) ביקוע של  DNAבתאים
סרטניים באמצעות מולקולות קטנות המסונתזות
על ידו .זו גישה שונה מהגישה המקובלת בריפוי גני
הגורסת שיתוק הפעילות הגנטית בתאים סרטניים
באמצעות  antisenseוהיא חוסכת את הצורך בפעילות
השתקה בלתי פוסקת; (ב) ביקוע של  DNAבתאים
סרטניים על ידי קרינת אור בתחום הנראה; (ג) סינתזה
של  peptide nucleic acidsשישמשו כ"אבוקות"
מולקולאריות ( )molecular beaconsלצרכים
דיאגנוסטיים; כלומר :זיהוי של תאים סרטניים על

ידי זהירה כתוצאה מתגובה (היברידיזציה) סגולית בין
ה PNA-ורצפים ייחודיים בתא הסרטני; (ד) טיפול
במלריה על ידי השתקת גנים של plasmodium
 falciparumבאמצעות PNAייחודיים.

ד"ר אבי פריאל
ד"ר פריאל ,יליד עומר ממזרח לבאר שבע ,הוא
בעל תואר ראשון בכימיה מאוניברסיטת בן-גוריון
ותואר שני מאותה אוניברסיטה (המחלקה למדעי
החיים) בהנחיתו של פרופ' שי זילברברג .בעבודתו
חקר את ההשפעה של תרופות על רצפטורים יונו
טרופים ,מחקר שאותו הרחיב בעבודת הדוקטורט שלו
בהנחייתה של פרופ' יעל שטרן–באך במכון למדעי
רפואת השיניים של האוניברסיטה העברית ,ובה
חקר את מנגנון הפעולה של רצפטורים יונוטרופיים
לגלוטמט .עבודת הדוקטורט שלו (בהצטיינות)
זיכתה את אבי בכמה פרסים .את השתלמות הבתר
דוקטורט שלו עשה אבי במעבדתו של פרופ' דויד
ג'וליוס ב UCSF-קליפורניה ,שם התמקד בהבנת
תהליכי כאב וחישה.
ב 2011-הצטרף ד"ר פריאל לסגל המכון למדעי
התרופה בבית הספר לרוקחות בתחום הפרמקולוגיה.
תוך שימוש בשיטות בביולוגיה מולקולרית ,ביוכימיה
של חלבונים ,אלקטרופיזיולוגיה ושיטות הדמיה
של תאים חיים קבוצתו של אבי חוקרת את מנגנוני
הפעולה של הרצפטורים לכאב במטרה לפתח משככי
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כאבים יעילים ובעלי תופעות לוואי מועטות .אומר
אבי" :מערכת החישה היא מערכת רבת פנים המציבה
אתגרים מדעיים רבים .לדוגמא ,מערכת זו אחראית
למגוון תחושות תלויות טמפרטורה (קור ,חמימות,
חום וחום קיצוני) ,גירויים כימיים ותחושות מכניות
(מרפרוף קל עד לצביטה כואבת) .מערכת החישה
מעורבת גם בתהליכים פנימיים בגוף המושפעים
ממחלות" .קבוצתו של ד"ר פריאל מנסה להבין את
תהליכי החישה ברמה המולקולארית תוך פיתוח כלים
פרמקולוגיים ייחודיים.
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בוגרי בית הספר
מפלסים דרכם
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ברוקחות הקהילתית-מוסדית
ד"ר סאלים חדד ,בוגר מחזור  ,1985הוא מנהל
שירותי הרוקחות במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.
בשנים  1993 - 1988היה תלמיד דוקטור בהדרכתו
של פרופ' מאיר ביאלר וחקר את הקשר בין המבנה
הכימי לפרמקוקיניטיקה והפעילות נוגדת הכפיון של
נגזרות אסטרים ואמידים של חומצה ולפרואית .עבודת
הדוקטור הביאה לפיתוח תרופה חדשה שמוסחרה
לחברת  .1Shireאומר סלים" :תפקידי כמנהל שירותי
הרוקחות ובית המרקחת בבית החולים ,דורש ממני
להיות מוכן בכל רגע עם כל האמצעים העומדים
לרשותנו ,גם כשאלה מעטים .למשל :השריפה ביערות
הכרמל שהתחוללה בדצמבר  .2010בשעות הערב ,עם
היוודע דבר השריפה ,הגעתי לבית החולים במטרה
לרכז את כל האמצעים לטיפול בכוויות ,פציעות
וטראומות הנוצרות במצבים כאלה .היו בידנו ערכות
כנגד הרעלת ציאניד שגורמת השריפה ,אולם לא
היה בנמצא עור מלאכותי להשתלה עבור הכבאים
שאחוז הכוויות שלהם היה גבוה מאוד .איתרתי עור
מלאכותי ממקור בצרפת ובסיוע כספים שהגיעו
ממשרד ראש הממשלה הצלחנו להביאו לארץ כבר
למחרת במבצע לוגיסטי מאומץ מאוד .פעילות כזו
http://www.huji.ac.il/cgi-bin/dovrut/dovrut_search.
pl?mesge115726188905976587

1

דורשת ידע מקצועי רחב ,יכולת לאתר מקורות אספקה
ויכולת לוגיסטית וביצועית .כיום אני יועץ למנהל אגף
הרוקחות במשרד הבריאות בנושא תרופות שאין להן
תחליף בישראל".2

במו"פ התעשייתי
ד"ר מיכאל (מיכי) זייפה ,בוגר מחזור  ,1970בעל
תואר מוסמך בפרמקוגנוזיה בהדרכת ד"ר דוד זייצ'יק
ותואר דוקטור ביחידה לטכנולוגיה פרמצבטית
שליד המחלקה לכימיה ,1979 ,בהדרכת ריימונד
יוספייה ,שלום שראל ואלי ברויאר .ד"ר זייפה יליד
הארץ ,שרת בצבא בחיל הרפואה ,ומשלא התקבל
ללימודי רפואה בארץ ,נרשם ללימודי רפואה בבורדו
בצרפת ,התחרט והתקבל ללימודים בביה'ס לרוקחות.
לאחר סיום הדוקטורט החל לעבוד במחקר ופיתוח
(מו"פ) הפרמצבטי של "טבע'" ב 1989-זכה בפרס
רוטשילד למפתחים תעשייתיים על פיתוח התכשירים
 Alpha-D3ו" .Osteo-D -בפיתוח פרמצבטי יש
צורך בידע רחב מאוד בתחומים רבים הכוללים
כימיה ,כימיה אנליטית ,טוקסיקולוגיה ,קליניקה,
פרמקולוגיה ,ביולוגיה ,ביוכימיה וביוסטטיסטיקה"

2

מתוך ראיון עם ד"ר סלים חדד10.1.13 ,
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אומר מיכי" .ב'טבע' נחשפתי לאתגרים מקצועיים
רבים ועסקתי בכל סוגי הפיתוח :אימוץ ידע קנוי,
תכשירים גנרים ,מוצרים חדשניים ,דיאגנוסטיקה
ואביזרים רפואיים .הגעתי לתפקיד סגן מנהל המו"פ
הפרמצבט של החברה .במסגרת תפקידי הייתי מעורב
בפיתוח הקופקסון ,מוצר הדגל של 'טבע' .במשך
שתים עשרה שנים עסקתי בפיתוח שלו  -מהרגע שבו

הגיעה המולקולה לחברה .כמו כן עסקתי בפיתוח של
עשרות מוצרים גנריים בתחום הסרטן .ב'טבע' חינכנו
דור של חוקרים פרמצבטיים מהשורה הראשונה
בעולם ,בעלי הבנה מדעית ורב-תחומית .לא כולם
בוגרי בית הספר לרוקחות ,אולם בוגרי בית הספר
לרוקחות התגלו כבעלי הרמה גבוהה ביותר והיה
להם יתרון בכל מחלקה :בייצור ,במעבדות הפיתוח,

ד"ר מיכי זייפה מקבל פרס רוטשילד למפתחים תעשיתיים  1989מידי הנשיא הרצוג.
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במעבדות אבטחת האיכות ובמו"פ הכימי" .לגבי שיתוף
פעולה בין התעשייה והאקדמיה אומר ד"ר זייפה" :יש
הבדל גדול בדגש המושם במו"פ של תכשיר רפואי בין
האקדמיה ובין התעשייה .באוניברסיטאות  -העבודה
מוכוונת מנגנון ,מתמקדת בשאלה 'למה' ומיועדת
לפרסם את הממצאים .בתעשייה העבודה מוכוונת
מוצר ומתמקדת בשאלה 'איך' .שיתוף פעולה נכון
בין האקדמיה לתעשייה צריך להניב יותר תרופות
מקוריות חדשות .מספר התרופות מבוססות-
מולקולות חדשות ( )innovativeהמגיעות לשוק
בשנים האחרונות הולך ופוחת מסיבות שונות בינהן
עלויות פיתוח גבוהות מאוד (כמיליארד דולר לכל
מולקולה) ,דרישות רגולטוריות מחמירות וסיכויי
הצלחה נמוכים .במקביל קיים מחסור בתרופות חדשות
לעשרות מחלות חשוכות מרפא .מחלות שהודברו
בעבר ,למשל שחפת ,מופיעות לפתע וקיים צורך דחוף
לפתח תרופות אנטיביוטיות חדישות בגלל העמידות
שחיידקים מפתחים".

בחברות הזנק
"אנזימוטק" היא אחת מחברת הביוטכנולוגיה
המוצלחות ביותר שקמו בישראל .מוצריה נמכרים
ביותר מארבעים מדינות ברחבי העולם .אומר ד"ר
אריאל כץ ,מנכ"ל החברה" :מאז הקמתה חרטה
החברה על דיגלה את נושא המצוינות הטכנולוגית,
את איכות המשאב האנושי של העובדים בה ואת
יכולתם להשיג את יעדי החברה השאפתניים .זה
לחלוטין לא פשוט למצוא עובדים בעלי יכולת למידה
גבוהה המסוגלים להגיע לתוצאות בטווח קצר בין
אם בתחומי המחקר ובין אם בתחום העסקי .בשנים
האחרונות נקלטו ב"אנזימוטק" כמה רוקחים בעלי
תואר דוקטור מבית הספר לרוקחות בירושלים .הם
הביאו עמם מקצוענות רבה ויכולות אישיות ברמה
הגבוהה ביותר .הם השתלבו בחברה במגוון תפקידים
במחקר יישומי ,ניהול מדעי וניהול עסקי .אין לי אלא
לקוות להמשיך ולקלוט את בוגרי בית הספר ולראותם
מתקדמים יחד עם החברה".
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ביזמות עסקית
מגר' זבולון תומר בוגר מחזור  ,1960מייסד ובעלים
של החברה המשפחתית "אוניפארם" מספר:
"כשסיימתי את בית הספר לרוקחות ,התעניינתי
ברוקחות תעשייתית .התראיינתי במספר מפעלי
תרופות והתחלחלתי ממצבם הפיסי ומן העובדה
שלא היו מעוניינים לשדרג את התשתיות .המורה
שלי לרוקחות ,ד"ר אפרים מנצל ,סיפר לי שהברון
רוטשילד עומד להקים מפעל למיצוי חומרים פעילים
לתעשיית התרופות שמקורם בצמחי מרפא והוא
מחפש רוקח ,על פי דרישות החוק .התקבלתי לעבודה
במפעל 'פלנטקס' בניהולו של ד"ר פפר שהיה כימאי
יוצא דופן ,חדשן וציוני נלהב ,אולם לא היה לי מה
לעשות כרוקח .אמרו לי' :תעשה מה שאתה רוצה' ,וכך
מילאתי ,נוסף לתפקידי כרוקח אחראי ,שלל תפקידי
ניהול במו"פ ,בייצור ,במסחר והפכתי להיות יד ימינו
של ד"ר פפר .דחפתי את 'פלנטקס' לעסוק בשטח
התרופות המוגמרות וכן בסינתזה של חומרים פעילים.
התוצאה הייתה היווסדות חברת 'פרמפלנטקס' שבה
הייתי שותף .ד"ר פפר נפטר בשנת  ,1969ואני מוניתי
מנכ"ל 'פלנטקס' בגיל  .33אולם משפחת רוטשילד
מכרה את המפעל בשלבים לחברת 'כור' ,שהתנהלותה
ב'פלנטקס' לא הייתה לרוחי והחלטתי לפרוש .בכספים
שקבלתי מחלקי ב'פרמפלנטקס' הקמתי בשנת 1975
את חברת התרופות 'אוניפארם' אשר הייתה ונשארה

משפחתית באופייה .החברה מייצרת תרופות גנריות
כחול -לבן ,כשהייצור מבוצע בחברת 'תרימה' בקיבוץ
מעברות ,בה אנו שותפים בחמישים אחוזים .היינו
הראשונים בעולם בייצור גנרי של מוצרים מסוימים
ובייזום הכנת החומרים הפעילים עבורם .היום אנו בין
שלוש החברות הגנריות המובילות בשוק הישראלי.
כל הידע מיוצר על ידינו ורובו מצוי בידי ובידי שני בני
ד"ר רון תומר (סיים את לימודי הרוקחות בירושלים
ב ) 1991-וד"ר גיל תומר (סיים את לימודי הרוקחות
בירושלים ב .)1995-עבורי ועבור בניי בית הספר
לרוקחות היה אבן יסוד בהתנהלותנו המקצועית".3
בשנת  2005עם שחרורו מצה"ל הקים ד"ר זיאד דבור,
בוגר מחזור  ,1990בעל תואר דוקטור באנדוקרינולוגיה
מולקולארית בטכניון ,מפעל ראשון מסוגו בכפרו בית
ג'אן אשר בגליל .המפעל מתמחה בתכשירי עור על
בסיס צמחי מרפא גליליים תוך שימוש בטכנולוגיות
רוקחיות חדישות .אומר ד"ר דבור" :לאחר שחרורי
מהצבא בשנת  2005חזרתי לכפר ומצאתי מקום
שבו הזמן עמד מלכת .ראיתי מצוקה ואבטלת נשים
והחלטתי לעשות מעשה ולהקים עסק שישלב את
אהבתי לצמחי המרפא שבהם הגליל עשיר לבין
הידע הרוקחי והפרמקולוגי שרכשתי במרוצת
השנים ושיספק תעסוקה לתושבי המקום .שילבתי

3

מתוך ראיון עם זבולון תומר.7.2.13 ,
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את הידע הרב שרכשתי בעת לימודי בבית הספר
לרוקחות עם הידע המסורתי שספגתי בצעירותי,
עת רעיתי עיזים עם סבי" .4במפעל "מעבדות ד"ר
דבור" מועסקים שבעה עובדים ועובדות ויש בו מרכז
מבקרים שמושך אליו תיירים רבים ותורם לתעשיית
התיירות המקומית.
ד"ר הרי בן שלום בוגר מחזור  ,1964הבעלים של
החברה המשפחתית "פרמשלום" אומר" :כדי להיות
יזם עסקי בתחום התרופות ,אתה צריך להיות יזם
עסקי באופייך .את הצד המקצועי ניתן לשכור .בזמני
בית הספר לא הכין את תלמידיו אפילו לנהל בית
מרקחת וכשסיימנו את לימודינו לא היינו מוכנים
לשום סוג של ניהול .אבי ייסד את העסק שלנו כיבואן
בלעדי של חברת התרופות השוויצרית 'פרמטון' עם
פטירתו בשנת  ,1974החלטתי להמשיך את העסק .כדי
לרכוש כלים ,מושגים וידע בניהול ,נרשמתי לקורס
במינהל עסקים .כך עשתה גם רותי בתי שסיימה את
בית הספר לרוקחות בשנת  .1994היא נכנסה לעסק
ועשתה תואר שני במינהל עסקים .פיתחנו את חברת
'פרמשלום' והפכנו אותה לעסק מוביל לתרופות ללא
מרשם המתמחה בויטמינים וצמחי מרפא".5

4

מתוך ראיון עם ד"ר זיאד דבור.5.5.13 ,

5

מתוך ראיון עם ד"ר הרי בן שלום.30.1.13 ,

ברוקחות הצבאית
בשנת  2000התמנה סא"ל ד"ר זיאד דבור לראש ענף
רוקחות וצר"פ בצה"ל .בתפקיד זה שירת במשך חמש
שנים עד לשחרורו ב" .2005-הרוקחות הצבאית
מתאפיינת בחמש פעילויות עיקריות" אומר ד"ר דבור,
"הראשונה עוסקת באפיון וקביעת סטנדרטים של
תרופות וחומרי מעבדה שהצבא עושה בהם שימוש,
השנייה עוסקת בטיפוח המשאב האנושי .בתקופתי
ניסינו למשוך מועמדים מתאימים עוד בהיותם
תלמידי תיכון ,כדי שיתגייסו לעתודה האקדמית,
ילמדו רוקחות ואז ישרתו בשרות סדיר כרוקחים בחיל
הרפואה .הפעילות השלישית עוסקת בניהול שוטף
של משק התרופות והציוד רפואי והמעבדתי ברגיעה
ובחירום ,קביעת יעדים ואישור מקצועי של רכש.
הפעילות הרביעית מתמקדת בייעוץ מקצועי לקצין
רפואה ראשי ,והחמישית ,אחריות מקצועית כוללת
על הגנת האוכלוסייה מפני לוחמה כימית .בתקופת
מלחמת המפרץ השנייה היה לחץ עצום לצייד ,בלוח
זמנים צפוף ,את כל האוכלוסייה בערכות מגן .אולם
היה צריך לבדוק אותן וזה לקח זמן ושיבש את לוח
הזמנים של מערך העורף .אלוף פיקוד העורף כינה
אותי 'ד"ר עכברים' כי קצרה רוחו להמתין עד תום
הבדיקות הקפדניות".
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ברוקחות הקלינית
ד"ר רן ניסן ,בוגר מחזור  2008בתכנית ה.Pharm.D.-
מחלק את זמנו בין המחלקה הפנימית של המרכז
הרפואי "רבין" ובין המרכז הגריאטרי "רבקה"" .נמשכתי
לרוקחות קלינית כי הקשר עם החולים חשוב לי" הוא
אומר .בעבודתו הוא מכיר את תיקי החולים ,משתתף
בביקורי רופאים ומייעץ להם ,מדריך את האחיות,
עוקב אחר פרוטוקולים ומדריך סטודנטים לרוקחות.
מוסיף רן" :הרופאים שנחשפו לרוקחות הקלינית,
טוענים שאינם יכולים בלעדנו" .6לדעתו ,כל הרוקחים
חייבים ללמוד במסלול ה .Pharm.D.-כי הרי שיפור
הטיפול בחולה הינו מטרת המקצוע.

מופת לרוקח קהילתית
עשרים וחמש שנים ניהל חזי עזרא ,בוגר מחזור ,1984
את בית המרקחת "מונטיפיורי" בשכונת מונטיפיורי
בתל אביב .בית המרקחת שלו הפך למוסד בשכונה.
לא רק מקום שאליו נכנסים לרכוש תרופות ,אלא גם
מקום שבו ניתן להתייעץ בנושאי תרופות ולקיחתן
ולהאזין לדעתו של חזי בנושאים ברומו של עולם.
הכול נעשה באורך רוח ,בחיוך ובסבלנות אין קץ.

 6מתוך ראיון עם ד"ר רן ניסן .19.3.13

בוקר אחד בראשית אפריל  2013מצאו הלקוחות
את בית המרקחת סגור ועל הסורג תלויה מודעה
המודיעה על פטירתו הפתאומית של חזי .השמועה
התפשטה במהירות בשכונה ,והלקוחות הנדהמים
שהפכו במרוצת השנים לידידים הגיעו לבית המרקחת
ועד מהרה כוסה הפתח במודעות אבל ספונטניות.
"זכינו בך! בשכונה הקטנה והרועשת שלנו ...ניצב לו
בית מרקחת קטן ובתוכו איש עניו וצנוע עם לב ענק,
נשמה יתרה וייחודית ופילוסוף של החיים" .כותב
אמיר" .הוכינו בתדהמה לשמע הידיעה המזעזעת
על מותך הפתאומי ....לא נפרדנו כראוי וזה כואב
ועצוב .אך בעיקר – לא הספקנו להגיד לך תודה ענקית
על השירות הייחודי שנתת לנו ,על היחס המדהים,
על סבלנות האין קץ ועל ששיתפת אותנו פעמים
רבות בהגיגיך העמוקים והמרתקים" .קבוצת תושבי
שכונה "שאינם שייכים לארגון ,קבוצה או חברה"
כותבת" :השכונה לבשה צער ועצבות רבה .במקום
הזה כל אחד ואחת קבלו את הראוי ,את המסירות,
ההקשבה ,הסבלנות ,ואת גובה העיניים .הרוקח 'רקח'
לנו בפשטות מופלאה עצות ,יעוץ ,והעניק גם שיח
מרתק מעבר לשרות הנעים והאדיב".
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מודעות האבל שתלו תושבי שכונת מונטפיורי על חזית בית המרקחת של חזי עזרא עם היוודע דבר פטירתו.
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פרק 6

מחוץ למגדל השן
האקדמי
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המנהלים ואנשי הסגל של בית הספר לרוקחות ראו
בעשייה הציבורית ובמעורבות המקצועית ,פן חשוב
בשליחות שהוטלה עליהם על ידי ציבור הרוקחים
בישראל .תפישת עולם זו באה לידי ביטוי במשך שישים
שנות קיומו של המוסד ,שבהן נטלו אנשי הסגל חלק
פעיל בחיי הקהילה הרוקחית והציבורית בארץ.

ארגון הרוקחות בישראל
בשנת  1997התקבצו קבוצת חברים ופעילים בקהילה
הרוקחית והחליטו על הקמת ארגון לכלל רוקחי
ישראל ,ללא שייכות סקטוריאלית .הארגון שם לו
למטרה לקדם את מקצוענותם של הרוקחים וכך
להעצים את מעמדם ותדמיתם בישראל .המקימים
היו חברי סגל ובוגרי בית הספר לרוקחות וביניהם :ד"ר
אברהם קרייזר ,מנהל בית הספר לרוקחות בעבר ,מגר'
בתיה הרן ,מנהלת אגף הרוקחות במשרד הבריאות,
מגר' זבולון תומר ואחרים .2,1אנשי המחלקה לרוקחות
בבית הספר ליוו את הארגון מראשית דרכו ,תמכו
בהקמתו ,והם משתתפים בוועדותיו ותומכים מקצועית
בפעילותו הציבורית.
1

מתוך ראיון עם מגר' זבולון תומר במשרדו ב7.2.13-

http://www.psi.org.il/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=29012&Itemid=426

2

ועדת בניטה לגיבוש תפישת
הרוקחות בישראל
התהפוכות העולמיות שחלו במקצוע הרוקחות
חלחלו אל הרגולטור .בשנת  2001מינה ראש אגף
הרוקחות במשרד הבריאות את "הוועדה הלאומית
לגיבוש תפיסת הרוקחות בישראל" בראשותו של
פרופ' שמעון בניטה מבית הספר לרוקחות בירושלים.
מטרתה הייתה להגדיר את תפקיד הרוקח בישראל
ולהתאימו למקובל במתוקנות שבמדינות העולם
המערבי .הוועדה הגדירה את תפקידיו של הרוקח
בישראל כדלקמן( :א) אבחון והערכה של עניינים
הקשורים בטיפול תרופתי; (ב) מתן ייעוץ ומידע
תרופתי; (ג) מגע ישיר עם המטופל; (ד) מעקב אחר
ההיענות לטיפול; (ה) תיעוד פעולותיו של המטופל;
(ו) ייעוץ במדיניות רכש וכלכלת תרופות.

ועדת גולומב למרשם רוקח
באוקטובר  2006מינה מנכ"ל משרד הבריאות ועדה
"ליישום תיקון לפקודת הרוקחים ניפוק -תכשיר מרשם
ע"י רוקח" .תפקידה של הוועדה היה להמליץ על תיקון
בפקודת הרוקחים וניסוח תקנות שלפיהן יתאפשר
לרוקחים לנפק תכשיר מרשם "שלא על פי מרשם
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רופא" ולהטמיע סוג מרשם חדש" :מרשם רוקח" .ליו"ר
הוועדה מונה פרופ' גרשון גולומב ,מנהל בית הספר
לרוקחות בירושלים לשעבר .3קדמו להקמת הוועדה
מאמצים בלתי נלאים של ארגון הרוקחות באמצעות
נציגיו מגר' חגי שור ,ד"ר יוסי לומניצקי וד"ר רון תומר,
לשכנע את חברי ועדת העבודה והרווחה של הכנסת
בנחיצותו של תיקון כזה ,כמתחייב מההתפתחויות
העולמיות בתחום הרוקחות הקלינית והקהילתית
(בעיקר באנגליה ,ארה"ב ,קנדה וניו-זילנד) .לאחר
מאבק ציבורי ממושך למימוש המלצות הוועדה אושר
שינוי בחוק ותקנותיו על ידי הכנסת ב 2012-בהתאם
להמלצות הוועדה .החוק הגדיר לראשונה כי ניתן
להנפיק תרופות מרשם מסוימות על ידי רוקחים וחיזק
באופן משמעותי את ההיבט הטיפולי של מקצוע
הרוקחות בישראל.4

 3חברי הועדה האחרים היו :פרופ' הילל הלקין ,ד"ר מיקי דור,
פרופ' מנחם פיינרו ,ד"ר יעקב כץ ,ד"ר יוסי לומניצקי וד"ר
שמואל קלנג .מרכז הוועדה היה מגר' אלי מרום שהסתייע
במגר' לימור מנחם ועו"ד נילי דיקמן ,מהלשכה המשפטית
של משרד הבריאות.
4

 ,28 Pharmalineספטמבר  ,2007ע' .2

רשות נאות המרפא הוקמה על פי החלטת ממשלה
בשנת  1973במטרה לפתח תיירות מרפא באזור
ים המלח ,טבריה ,ואתרי מרפא אחרים .5פרופ'
שבתאי דיקשטיין מבית הספר לרוקחות בירושלים
מונה ליושב ראש ועדה מדעית שתפקידה היה
לבסס מדעית ולפרסם את שהיה ידוע מזה דורות-
שים המלח מסייע בריפוי והקלה של מחלות עור.
בתשע שנות כהונתו כיו"ר הוועדה גדלה תיירות
המרפא לאזור ים המלח פי  20.4במונחים של
לינות לשנה .6תרומתו של פרופסור דיקשטיין
הונצחה בכניסה לסולריום של ים המלח בטכס
חגיגי שנערך ביולי .2011

5

חוק רשות נאות מרפא תשל"ג 1973 -

Medicina Termale e climatologia, Aprile-Septtembre
?ביתכ  -תירונ 1985, p 7
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המדור ללמודי המשך של בית הספר
לרוקחות
בשנות התשעים של המאה העשרים פתח בית הספר
לרוקחות את המדור ללימודי המשך במטרה להקנות
לציבור הרוקחים השכלה רחבה יותר מזו המוקנית
באמצעות תכנית הלימודים הפורמלית של בית הספר
לרוקחות .המדור עוסק גם בארגון קורסי השתלמות
קצרים בנושאים רוקחיים ורפואיים ושמטרתם
להציג את החידושים האחרונים בכל תחום .קהלי
היעד שהוגדרו על ידי המדור כוללים גם רופאים,
רופאי שיניים ,רופאים וטרינריים ,אחים ואחיות,
דיאטניות ,תועמלני תרופות ,טוקסיקולוגים ,מורים
במקצועות ביולוגיים ורושמי פטנטים .כמו כן עוסק
המדור בהוראת מבוגרים והרצאות העשרה למיניהן
לציבור הרחב.
בתחילת דרכו הציע המדור שני קורסים שנתיים.
ברבות השנים התרחבה פעילותו לשמונה קורסים
שנתיים .הוא נוהל בעבר על ידי פרופ' מיכאל פרידמן,
פרופ' גרשון גולומב ,פרופ' אמנון הופמן ופרופ' פיליפ
לזרוביץ .כיום הוא מנוהל על ידי פרופ' שמעונה
יוסלסון-סופרסטין .בשנת  2013הופיעו בפרסומי
המדור הקורסים "תרופות ביולוגיות"" ,טיפול ממוקד
באונקולוגיה"" ,גנטיקה ופרמקוגנטיקה" ו"היבטים
בחקר המוח" ,כמו גם "חידושים ברישום תרופות"
ו"חידושים ברגולצית תרופות" .כמו כן המדור מציע

קורס אינטרנטי לרוקחים בנושא הטיפול במחלות
זיהומיות .נוסף לכך מתקיימים קורסים מוזמנים על
ידי קופות החולים ,סופר-פארם ובתי החולים בנושאים
הכוללים חידושים בפרמקותרפיה ורוקחות קלינית.
ביוזמת משרד הקליטה המדור גם קיבל על עצמו את
המשימה של הכנת רוקחים עולים ותושבים חוזרים
לבחינות רישוי של משרד הבריאות.
אחד "המבצעים" המורכבים והמוצלחים של המדור
היה הקורס לרוקחים אחראיים ()qualified person
אשר נפתח ביוזמת המכון לביקורת ותקנים של חומרי
רפואה ,משרד הבריאות וארגון הרוקחות בישראל.
הקורס נולד כתוצאה מתיקון תקנות חדשות לתנאי
ייצור נאותים לתרופות בהתאם לתקינה האירופית
בתחום זה .התיקון ,המגדיר את ההכשרה הנדרשת
מהרוקח האחראי של יצרן או יבואן תרופות ,מחייבת
אותו להיות בעל ניסיון של שנתיים לפחות באבטחת
איכות ואנליטיקה בתחום התרופות .השינוי בתקנות
אפשר לרוקחים החסרים את הניסיון הנדרש להמיר
אותו ,בזמן תקופת מעבר ,בהשתתפות בקורס הכשרה
בייצור ,אבטחת איכות ורגולציה של תרופות שכלל
תרגול החומר במעבדות אנליטית ,ביולוגית ורוקחית
וכן עמידה בהצלחה בבחינת סיום .ריכז את הקורס ואת
תכניו פרופ' אברי רובינשטיין ,יו"ר החוג למדעי התרופה
באותה תקופה .עם פתיחתו השתתפו בו ונבחנו בהצלחה
כשלושים וחמישה רוקחים .בשנת  2013משתתפים
כשישים רוקחים במחזור החמישי של הקורס.
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ארגון בוגרי בית הספר לרוקחות
בינואר  2013חודש ,לאחר הפסקה ארוכה ,ארגון
הבוגרים של בית הספר לרוקחות בירושלים .הארגון
הציב לו למטרה לחדש את הקשר עם בוגרי בית הספר
(כולל בעלי תארים מתקדמים שאינם רוקחים ,סה"כ
כארבעת אלפים בוגרים) ,לעדכנם בנעשה בין כתלי
בית הספר בכל הקשור למחקר ,הוראה ולימודי המשך
ולשמש כבמה אינטראקטיבית שבה יישמע קולם
של הבוגרים בתחום פעילותו של בית הספר .אחד
הצעדים הראשונים היה ייסודו של עלון ממוחשב
המופץ אלקטרונית לכתובות הדוא"ל של הבוגרים.
יו"ר ארגון הבוגרים היא פרופ' שמעונה יוסלסון-
סופרסטין אשר עורכת את עלון הבוגרים בעזרתם של
ד"ר שירי גיא ותלמיד המחקר יוסף פאנוס .ד"ר אריק
צור (פוסט-דוקטורנט של בית הספר באוניברסיטת
סן-פרנציסקו) וד"ר שמעון לכט (פוסט-דוקטורנט של
בית הספר באוניברסיטת טמפל ,פילדלפיה) נרתמו
למלאכת המעקב והדיווח אודות החידושים במחקר
המתרחשים בבית הספר לרוקחות בירושלים.
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במחזור  1946של האוניברסיטה האמריקאית
בביירות מוזכר לראשונה שיעור היחס בין סטודנטים
לסטודנטיות המסיימים את תואר הרוקחות :סיימו
חמישה עשר בוגרים ובהם חמש בוגרות  .1בשנתיים
הראשונות לאחר פתיחתו של בית הספר לרוקחות
בירושלים סיימו שמונה בוגרים בכל אחד מהמחזורים.
בתוכם סיימה בוגרת יחידה בכל מחזור .לעומת זאת
בשנות התשעים של המאה העשרים ,מנו הבוגרות
לתארים הראשון והשני למעלה משישים אחוזים
וחלקן בתואר השלישי באותן שנים עמד על כארבעים
אחוזים .2ב ,2013-החלו ללמוד בבית הספר לרוקחות
 114סטודנטים מהם  104נשים .ניתן לסכם ולומר
בהסתמך על מספר הבוגרות המסיימות את התואר
הראשון ברוקחות כי המקצוע הפך נשי במובהק.
שיעור הנשים בין חברי הסגל של בית הספר עמד
ב 2013-על שלושים אחוז.
מדוע מספרן הרב של הרוקחות בין הבוגרים אינו
מתבטא בסגל האקדמי של בית הספר לרוקחות?
המסלול האקדמי הוא תובעני ומפרך ודורש הקרבה
אישית ומשפחתית רבה .רוב המרואיינים מסכימים
כי ההחלטה לבחור בקריירה אקדמית  -הכרוכה
לא רק בלימודים לתואר דוקטור אלא אף בנסיעה
ארוכה למעבדת מחקר בחו"ל והתנתקות ארוכת

 1מיכלין אמנון ,שם ע' .44
 2מתוך רישומי בית הספר לרוקחות .2013

שנים מהמשפחה ומחברים  -נדונה לכישלון ללא
תמיכה בלתי מסויגת מצד בני המשפחה הקרובה
(בן זוג ,ילדים).

התפלגות מגדרית (באחוזים) של
הסטודנטים בבית הספר לרוקחות בשנים
3
2011 - 1958
תואר ראשון ()%

תואר שלישי ()%( )PhD

שנה

גברים

נשים

גברים

1958
1963
1969
1990
1994
1995
1996

87
44
45
42
38
38
37

13
56
55
58
62
62
63

61
61
59
58

אומרת פרופ' מרתה ויינשטוק -רוזין" :לאישה קשה
להתקדם במסלול האקדמי התובעני .היא צריכה
לבלות זמן רב במעבדה על חשבון הבית ולתפקד ברמה
אקדמית גבוהה בתוך מחסור כרוני בתקציב .זוהי שגרת
חיים מאוד לוחצת וכדי להצליח יש צורך בתמיכה

 3מתוך תמונות המחזור של בית הספר לרוקחות שנים -1958
.1969 ,1963

נשים

39
39
41
42
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מתמדת מבן הזוג לחיים כמו גם מבני הבית האחרים.
רוב הנשים ,בהגיען לרגע הבחירה ,מוותרות על הקרירה
האקדמית על אף שהן אינן נופלות מהגברים ביכולתן
האינטלקטואלית" .4גם פרופ' אלקה טויטו תומכת
בדעה זו" :ללא תמיכתו של בן הזוג ,אישה שהיא אם
לילדים ,לא תוכל לפתח קריירה .אישית ,לא הייתי
מצליחה כלל ללא תמיכתו של בעלי יוסף ,שתמך בי
מאוד וטיפל בילדים כששהיתי בחו"ל ,או כשהייתי
שקועה בהכנת הרצאות וכתיבת מאמרים".

מגבלה .מצד שני ידוע לי שבתעשייה וגם באקדמיה
העבודה לא מוגבלת בשעות .אני שומעת מנשים
שהגיעו לתפקידים בכירים שכדי להתקדם בהם,
יש צורך בבן זוג תומך .נשים רבות בחברה הערבית
הולכות ללמוד רוקחות ועוסקות ברוקחות קהילתית
כי זה מקצוע שמאפשר גם פרנסה טובה וגם מאפשר
לתפקד כאשת משפחה ואם טובה".6

מצטיינים בקהילה
ד"ר רולא מחול-פרח ,רוקחת קלינית בביה"ח הלל
יפה אומרת" :כשלאישה יש כוח רצון ,אין שום מגבלה
שתעצור אותה מלממש את שאיפותיה .הגעתי למקצוע
בעידודם של הורי ונישאתי בתקופת הלימודים.
באותה עת בעלי השלים התמחות ברפואת ילדים.
למרות תכנית הלימודים הצפופה עמדתי במשימה.
רוקחות קלינית היא מקצוע שבו צריך להתעדכן ללא
הפסקה.לעומת זאת ,שעות העבודה נוחות לאישה.
אני סבורה שזו הסיבה המביאה רוקחות רבות דווקא
למסלול זה .למרות שיום עבודתי מסתיים בחמש
אחר הצהרים ,קורה לא פעם שמתקשרים אלי מבית
החולים בשאלות" .5מוסיפה נור קרא" :עד כה לא
הושפעו בחירותי מהיותי אישה ולא ראיתי בכך שום

מזה מספר שנים ש"הסתדרות הרוקחים בישראל"
מעניקה תעודות הוקרה לרוקחים קהילתיים חברי
ההסתדרות ,הפועלים במגזר הפרטי והמוסדי .שמונה
מבין מקבלי התעודות בשנים  2012- 2010היו בוגרי
בית הספר לרוקחות בירושלים וביניהם שלוש רוקחות
ורוקח אחד מהחברה הערבית ואלו הם:7

 4מתוך ראיון עם פרופ' מרתה ויינשטוק-רוזין.6.1.13 ,

 6מתוך ראיון עם נור קרא.6.3.13 ,

 5מתוך ראיון עם ד"ר רולא מחול – פרח.22.3.13 ,

 7הרבעון הישראלי לרוקחות גליון  ,03יוני .2011
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מגר' שרה מל ,בוגרת המחזור הראשון של בית הספר
לרוקחות בירושלים ,רוקחת אחראית בבית מרקחת
המשפחתי "שלאין" בתל אביב.
מגר' טובה אלטמן ,רוקחת אחראית בבית
מרקחת "אלטמן" ,המתמחה בתרופות טבעיות
והומיאופתיה.
מגר' בלה מרום אשר עבדה במחלקת המו"פ של מפעל
"אביק" ובהמשך הקימה עם ד”ר דניאל ניסים את
בית המרקחת "בר אילן".
מגר' שוואדה מחמוד אשר היה רוקח בקופת חולים
כללית ,המשיך למגזר הפרטי כרוקח קהילתי בחיפה,
טבריה ולבסוף בבתי המרקחת "ראמה" בכפר ראמה
ו"אכסאל" בכפר אכסאל.

רוקחים בחברה הערבית
הרוקחים היהודים שפעלו בימי השלטון העותומאני
עשו זאת לצידם של רוקחים ארמנים וערבים מוסלמים
או נוצרים .התארגנות משותפת של הרוקחים נרשמה
בשנת  ,1918בראשית שלטון המנדט הבריטי בארץ
ישראל ,אז נבט הגרעין הראשון להקמת הסתדרות
הרוקחים בארץ ישראל .רבים מהרוקחים הכירו אלה

את אלה מתקופת לימודי הרוקחות באוניברסיטה
האמריקאית בביירות .כותב על כך מגר' אמנון מיכלין:
"בבירת לבנון חלה התקרבות בין סטודנטים יהודים
לבין עמיתיהם הערביים וזו נמשכה גם עם שובם
ארצה"
הרוקח אליעזר אופלטקא פנה אל ד"ר קתקארט
גרנר מנהל השירותים הרפואיים הבריטיים ,וביקש
רישיון להתאגדות של רוקחי ארץ ישראל בני לאומים
שונים .בתשעה עשר בספטמבר  1919התקבצו ובאו
רוקחים יהודים ,נוצרים ומוסלמים אל בית אופלטקא
כדי ליצור את הגרעין הראשון שממנו נוסדה אחר
כך "הסתדרות הרוקחים המדופלמים הבינלאומית
בא"י" .ועד הרוקחים הראשון נבחר בעשרים ושבעה
ביולי  1920והוא כלל את החברים אלעזר אופלטקא,
צבי ברוכשטיין ,ידידיה ברוך ,מאיר הויזדורף ,פאריד
חדד ,אנטון חלבי ויעקב מיכלין .שם הארגון הוסב
אז ל"הסתדרות רוקחי ארץ ישראל" .הרוקח פאריד
חדד התמנה למפקח על בתי המרקחת בארץ ישראל
ותרם רבות להעמקת הקשר בין שלטונות הרפואה
הבריטים לבין הרוקחים ולליכודם של הרוקחים בני
הלאומים השונים בפלשתינה ,ובשנת  1927נבחר
ליושב ראש הסתדרות רוקחי ארץ ישראל .באותה
שנה הצטרף לוועד הפעיל של הסתדרות הרוקחים
ראשיד נאסר ,פעיל נוסף מן המגזר הערבי .רוקחים
ערבים נוספים שהיו פעילים ב"הסתדרות רוקחי
ארץ ישראל" היו :איסא חלבי ,ניקולה ג'ורג' נאסר,
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אטללה בורדקוש ,אליאס בורדקוש ,ג'ורג' סבאגה,
יוסף קאדורה וסאבאס קרנפס.8
ד"ר עבדאללה חאג' יחיא ,בוגר מחזור  1980בבית הספר
לרוקחות (ראה פרק  )4סיפר על ראשית דרכו בבית
הספר לרוקחות":בטייבה למדתי בבית הספר התיכון
המקומי במגמה עיונית .לא הייתה מגמה ריאלית
אבל היו שיעורים בכימיה ,אם כי ברמה נמוכה מאוד.
למרות זאת ,הנושא הפעיל את דמיוני וכבר אז חשבתי
שכשאגדל ארצה להיות רוקח .במחזור שלי בבית
הספר לרוקחות היו שישים וחמישה סטודנטים ,מתוכם
שבעה עשר ערבים .רוב הסטודנטים היהודים סיימו
את לימודיהם ,כי כמעט כולם היו בוגרי מגמה ריאלית
בתיכון .אצל הסטודנטים הערבים הייתה נשירה של
יותר מחמישים אחוז" .9למרות הקשיים חאג' יחיא לא
ויתר .הוא סיים תארים ראשון ,שני ושלישי ברוקחות
ותואר דוקטור ברפואה כללית ,ונסע להשתלמות בתר
דוקטורט באוניברסיטת סן פרנציסקו ( )UCSFאצל
פרופסור לסלי בנט .בשנת  ,1995התקבל לסגל בית
הספר לרוקחות והצטרף לד"ר אמנון הופמן לחוג
הרוקחות הקלינית (ראה פרק .)4

 8מיכלין אמנון" ,מעשה רוקח" ,הוצ' "ארץ הצבי" ,תשנ"ב,
ע' .100 ,47 ,44
 9ראיון עם עבדאללה חאג 'יחיא בעיתון "הארץ"
30.6.2003

ד"ר סאלים חדד בוגר מחזור  ,1985מנהל שירותי
הרוקחות במרכז הרפואי רמב"ם מספר" :התחלתי
את לימודי האקדמיים בטכניון בלימודי פיזיקה
ומתמטיקה ,אך לאחר תקופה קצרה אבי אמר לי
ש'הם' לא יתנו לי עבודה לאחר שאסיים את התואר,
ולכן כדאי ללמוד מקצוע שבו קל יותר לקבל עבודה
ולהתפרנס בכבוד ,כלומר רוקחות .הפסקתי את לימודי
בטכניון והתקבלתי לבית הספר לרוקחות בירושלים.
קבלתי אז מלגה גדולה שכיסתה את שכר הלימוד
ושכר המעונות .היו בכתה שלנו יהודים וערבים שפעם
ראשונה בחייהם נפגשו זה עם זה ולמדו להכיר זה
את זה כבני אדם .הייתה לי תחושה שבמחזור שלנו
נמחקו הגבולות בין ערבים ליהודים .היינו גם המחזור
הראשון ששיחק כדורגל כנגד המרצים" .לאחר שסיים
את לימודי הדוקטור שלו התקבל סלים לעבודה בבית
חולים רמב"ם במשרה חלקית .בשנת  2002הוא ניגש
למכרז לניהול שירותי הבריאות של המרכז ,לא זכה
ועבד שלוש שנים כסגן .על תקופה זו הוא מספר" :היה
לי משרד בחדר צדדי וכל הזמן אמרו לי' :תוכיח את
עצמך' .הייתה לי תחושה שבשל היותי ערבי אין לי
סיכוי להתקדם ,שאני צריך להתאמץ שבעתיים ,להיות
מאוד מיוחד ובעל ידע ענק .חלף זמן ולבסוף קודמתי
לתפקיד הניהול שכה רציתי .היום המצב השתפר .יש
מכרזים המיועדים לערבים ,דרוזים וצ'רקסים (אפליה
מתקנת) וקל יותר לבני המיעוטים להתקבל לעבודה
כרוקחים .מבחינה מגדרית רוקחים יהודים מחפשים
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בדרך כלל תפקידי רישום ,ניסויים קליניים ,יבוא ויצוא,
ייצור ומשרות בכירות של משרד הבריאות .רוקחים
ערבים ורוסים ,לעומת זאת ,הולכים לעבוד בקהילה:
בקופות החולים ובבתי מרקחת פרטיים ".10

לצעירים דרוזים רבים וקצין בחיל הרפואה ששירת עמי
ואמר לי לאחר מלחמת לבנון הראשונה שעלי ללכת
ללמוד .מקצוע הרוקחות לא היה מוכר לדרוזים אשר
סמכו על 'תרופות סבתא' .לפני היו רק שני רוקחים
דרוזים בישראל .אני הייתי השלישי" 11אכן ,עם שחרורו
למד זיאד רוקחות בירושלים .במהלך לימודיו פורסם
קול קורא בפקולטה לרפואה המפציר בסטודנטים
להתגייס לחיל הרפואה בתמורה למלגות לימוד .זיאד,
באותה עת נשוי ואב לשני ילדים ,התגייס שנית לחיל
רפואה ושירת כקצין ציוד רפואי בפיקוד צפון ,מה
שאפשר לו להמשיך לימודיו בטכניון לתואר השלישי
במדעי הרפואה בתחום הביולוגיה המולקולארית.

ד"ר זיאד דבור בוגר מחזור  ,1990הינו מייסד ובעלים
של "מעבדות ד"ר דבור" ,רכז פרמקולוגיה במכללה
האקדמית בצפת ומרצה בקורס פרמקולוגיה קלינית
בבית הספר לרפואה באוניברסיטת בר אילן צפת.
זיאד הוא בן הכפר הדרוזי ההררי בית ג'אן שבגליל.
עד אמצע שנות השבעים של המאה העשרים הכפר
לא היה מחובר לרשת חשמל ולא היה בו בית ספר
תיכון ,דבר שאילץ את זיאד ללכת קילומטרים כדי
להגיע לבית הספר בכפר השכן ראמי.
אומר זיאד" :דרוזי שרוצה להתקדם  -השמים הם
הגבול .בהיות הדרוזים מיעוט אנחנו יודעים שכדי
להתקדם אנחנו צריכים להתאמץ פי שלוש מאחרים.
נוסף לכך ,בהיותנו תושבי ההר היינו רגילים לחיים
קשים ולא נרתענו ממכשולים .התגייסתי לצבא
ושרתי כקצין בחיל הרפואה .לרצוני העז להצליח
סייעו שלושה אנשים אשר השפיעו מאוד על דרכי:
אשתי שהייתה תמיד לצידי ,אבי כאמל דבור שהיה
הקצין הדרוזי הראשון בצה"ל והורה את הדרך למעלה

ד"ר רולא מחול – פרח ,רוקחת קלינית בבית החולים
הלל יפה אומרת" :בעלי מכפר יאסיף ואני מפקיעין,
ממשפחות משכילות שעודדו מאוד לימודים
אקדמאיים ורכישת מקצוע בהתאם לרצונותינו
ולנטיות לבנו .בעלי הלך לרפואת ילדים ואני לרוקחות
קלינית .אם אתה שואף להגיע למשהו ,אין שום סיבה
שלא תעשה זאת ותגיע .רבים מן המגזר הערבי הגיעו
למשרות גבוהות .נכון שיש משרות שהתנאי להתקבל
אליהן הוא שרות צבאי ,אולם אם רואים שאדם מתאים
יותר מאחרים מבחינת כישוריו ,הוא מתקבל למשרה.

 10מתוך ראיון עם ד"ר סלים חדד.10.1.13 ,

 11מתוך ראיון עם ד"ר דבור 5.5.13
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פעמים רבות הבעיה נמצאת באדם ,השם לעצמו
מכשולים ולא מצליח לנוע קדימה".
יוסף פאנוס ,דוקטורנט ברוקחות" :יש שיוויון
הזדמנויות מלא בקבלה ללמודי התואר השני והתואר
השלישי .כל אחד מצליח על פי יכולותיו ".
נור קרא ,דוקטורנטית ברוקחות" :מקצוע הרוקחות
הפך למבוקש בחברה הערבית למרות שמעמד הרוקח
ירד .בחברה שלנו הצלחה של אחד עלולה לגרום
לרפיון ידיים אצל הסובבים אותו .חושבים" :אני
לא אוכל להצליח כך" .אני סבורה שהגישה צריכה
להיות" :תהיה טוב; השווה עצמך למוצלחים; נסה
ותצליח" .ואכן ,רוקחים ערבים שבוחרים ללכת לעבוד
ברשתות הפארם או קופות החולים ,עושים זאת כדי
להתקדם לניהול  .אולם ,יש לזכור כי למרכיב הכלכלי
ולמשפחה משקל נכבד בקבלת החלטה על כיוון
הלימודים והקריירה .במחזור שלי הייתי היחידה
שהלכתי ללימודים מתקדמים והשלמתי את תואר
12
הדוקטור המחקרי ".

 12מתוך ראיונות עם ד"ר רולא מחול-פרח ,27.3.13 ,יוסף
פאנוס ,28.2.13 ,נור קרא 6.3.13 ,ותאופיק שיח אחמד.

תאופיק שיח אחמד ,דוקטורנט ברוקחות" :אצלנו
בחברה הערבית נהוג להירשם למקצועות רפואה,
רפואת שיניים ורוקחות משום שאלה מקצועות
שיכולים לפרנס ,לעומת מקצועות אחרים שבהם
קשה מאוד לקבל עבודה .לדעתי אם אדם שואף
למשהו ,אין שום דבר שיכול לעצור בעדו מלממש
את רצונותיו ,ולכן אני לא רואה מכשול בהשתייכות
למגדר זה או אחר".
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השינויים הארגוניים שחלו בבית הספר וייסוד
המכון למחקר תרופתי ( )IDRבשנת  2009הביאו,
לראשונה בתולדות בית הספר לרוקחות ,להתארגנות
של תלמידי המחקר ,תלמידי המוסמך והדוקטור
ופוסט-דוקטורנטים בפורום תלמידי מחקר
( ,Graduate Students Forumבקיצור  .(GSFזהו
גוף אשר שם לו למטרה לקדם ולהדק את הקשרים
המקצועיים והחברתיים ולהגביר את שיתוף הפעולה
בין חברי הארגון באמצעות הרשת החברתית.
המודל להתארגנות זו היה תאי סטודנטים דומים בחו"ל
כמו הStudents Chapter of the Controlled-
 Release SocietyוהStudents Chapter of the-
American Association of Pharmaceutical
 Scientistsהאמריקאים .כיום חברים בפורום כשמונים
סטודנטים תלמידי מחקר של המכון למדעי התרופה
של בית הספר לרוקחות.1
אורן גלעדי ,יליד ירושלים ,הוא בוגר בית הספר
לרוקחות אשר החל את לימודיו המתקדמים בשנת
 2003וכיום בשלבי סיום של עבודת הדוקטור שלו
בתחום הננו חלקיקים וביות תרופות בתחום הסרטן.
 1נושאי תפקידם בפורום תלמידי המחקר של המכון למדעי
התרופה של בית הספר לרוקחות :אריק צור (נשיא 2009
–  ,)2010אורן גלעדי (נשיא  ,)2012 – 2011גדי כהן (נשיא
 ,)2013אפרת הראל (סגנית נשיא לתיאום אירועים) ,שמעון
לכט (סגן נשיא לעניינים אקדמאים) ,עודד עובדיה (סגן
נשיא לקשרים עם התעשייה) ,אנה אלגר ,שימי שטיינגרט
ודיאנה איצקוביץ (גזברים) ויוסף פאנוס.

הוא אומר" :אני רואה את עתידי במחקר יישומי
ב drug delivery systems-בתעשיית הביוטק .איני
רוצה לעבוד בבית מרקחת ,כיוון שלא ניתן בו ביטוי
לידע המקצועי הרב-תחומי שמקנה לנו בית הספר
באמצעות קורסים בכימיה ,ביולוגיה ,פרמקולוגיה
ורוקחות קלינית .בשנים האחרונות הוסיפו קורס
בכלכלת תרופות ודאגו שנבקר במפעלי תרופות
וחברות ביוטק .בכלל ,בבית הספר יש ריכוז מרשים
של מוחות ,פעילות מרתקת ,ציוד מתקדם ותמיכה
כלכלית בתלמידי המחקר ,המאפשרת להתמקד בראש
שקט בעבודת המחקר ".
אפרת הראל ,פוסט-דוקטורנטית בסן פרנציסקו
(הנדסת נוגדנים) ,בוגרת הטכניון בביוכימיה ,הגיעה
לבית הספר לרוקחות ב 2006-כדי ללמוד לתואר
השני ועברה למסלול הישיר לדוקטורט ,אומרת:
"בתקופת לימודי לתואר ראשון החלטתי שאני רוצה
לעסוק במחקר בעל אופי יישומי והתעניינתי בבית
הספר לרוקחות בירושלים .כמוני היו רבים נוספים
מבני מחזורי בטכניון שהתעניינו בבית הספר לרוקחות
הן בשל האפשרות לעבור הסבה ללימודי רוקחות והן
בשל נושאי המחקר המאתגרים .אני מאוד שמחה
על החלטתי .למרות שמו' ,מחקר יישומי' ,המחקר
שביצעתי נגע בהרבה שאלות מדעיות בסיסיות.
השתמשתי בכלים שהכשירו אותי היטב למחקר בחו"ל.
את שנת המחקר האחרונה שלי עשיתי באוניברסיטת
סארברוקן בגרמניה והייתי לגמרי עצמאית בעבודתי".
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על השאלה לאן מועדות פניה בעתיד משיבה אפרת:
"פני לקריירה אקדמית .אני מקווה שיקבלו אותי
בבית הספר לרוקחות ,אולם אם לא אתקבל אפנה
למוסד אקדמי שיאפשר לי מחקר בביוכימיה או ביו-
טכנולוגיה".
גדי כהן ,יליד אשדוד ,בוגר מחזור  ,2009דוקטורנט
בקבוצתו של פרופ' פיליפ לזרוביץ' הגיע למעבדה
בהיותו תלמיד שנה א' בעקבות מודעה בעיתון
ונשאר .לאחר סיום הדוקטורט ברצונו להמשיך

במחקר במסגרת פוסט דוקטורנט ולשוב כאיש סגל
לבית הספר .אשתו ,קרן ענבל כהן ,רוקחת קלינית
בת מחזורו ,לומדת רפואה .המודל שלה הוא ד"ר
עבדאללה חאג' יחיא ,שהיה מורה מצוין ולדבריה
"שילב בצורה מרתקת את הרוקחות עם רפואה".
ד"ר רולא מחול-פרח ,ילידת פקיעין ,רוקחת קלינית
( )2004ובעלת תואר  )2011( Pharm.D.ותואר
 MHAבניהול מערכות בריאות ,משמשת רוקחת
קלינית בביה"ח הלל יפה .היא אומרת" :המחלקות

חברי ה IDR-GSR-ב 29-בנובמבר  .2009משמאל למטה :פרופ' אברי רובינשטיין ופרופ' מאיר ביאלר ,המלווים
האקדמיים מטעם ה.AAPS-

91

הפנימיות בבתי חולים דומות לסרט נע במפעל .חולה
נכנס וחולה יוצא ומטופלים חוזרים עם אותן בעיות.
נוכחותו של רוקח קליני מאפשרת לעקוב אחר מהלך
המחלה של המטופלים ולקשרה לטיפול התרופתי,
מתוך מודעות לתמהיל התרופות ומינונן" .לדעתה
בכל מחלקה פנימית צריך להיות רוקח קליני .רולא
שואפת להגיע לתפקידי ניהול ולשם כך עשתה תואר
שני בניהול מערכות בריאות.
נור קרא ,ילידת יפו ,בוגרת מחזור  ,2004בעלת תואר

שני ברוקחות קלינית ,דוקטורנטית במכון למדעי
התרופה .הרוקחות הקלינית העניקה לה כלים להתבונן
על הרוקחות מנקודת המבט של החולה ומהיבט
רוקחי-מערכתי .במהלך לימודי הדוקטור שלה פרסמה
כמה מאמרים בנושא רוקחות קלינית בעיתונות
המקצועית המקומית כגון "שימוש מושכל בתרופות
 "OTCב .Pharmaline-לדבריה "יש משהו מאוד
מחבק בבית הספר" .לימודיה פתחו בפניה אפשרויות
רבות ועדיין לא החליטה מה תעשה בעתיד.

חברי פורום תלמידי המחקר וחברי סגל בביקור במוזיאון ישראל.2011 ,
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פרק  – 8דור העתיד

פעילויות מקצועיות וחברתיות שיזם
ה IDR-GSF-מיום הקמתו
יוני  :2009הפתיחה הרשמית של פעילות הפורום והאסיפה הכללית
הראשונה במוזיאון המדע בחיפה וסיור בתערוכה "עולמות הגוף".
אוקטובר  :2009במסגרת חנוכת המכון למדעי התרופה במלון ענבל
בירושלים ,פורום הסטודנטים למחקר ארגן מושב הרצאות של סטודנטים
ותצוגת פוסטרים של כשמונים וחמישה משתתפים .פרסי הצטיינות
הוענקו להרצאה הסטודנטיאלית הבולטת ולשלושת הפוסטרים
המצטיינים.
מארס  :2010הכנס העצמאי הראשון בבית בלגיה בירושלים .הנושא:
"לקראת קו הסיום :היבטים בפיתוח קריירה בתחומי האקדמיה ,הרגולציה
והתעשייה" .מטרת הכנס הייתה לחשוף את תלמידי המכון בפני אפשרויות
התעסוקה העומדות בפניהם בתום הלימודים .בוגרי בית הספר תיארו את
התפתחותם המקצועית מאז שסיימו ,נציגת ה AAPS-נשאה הרצאה
בדבר חשיבות הרישות החברתי ( )networkingוניצולו ככלי לקידום
מקצועי וכן ניתנה הרצאה על כתיבה יעילה של קורות חיים עבור תעשיית
התרופות וטיפים של "עשה" ו"אל תעשה" בראיונות עבודה.
אוגוסט  :2010סיור יקבים וכרמים בהרי ירושלים.
ספטמבר  :2011סיור במוזיאון ישראל והרצאה "הגבול בין אמנות
לשיגעון".
פברואר  :2012סדנא בכתיבה מדעית בגבעת רם.
סתיו  :2012סיור ביפו העתיקה.
אפריל  :2013אירוע שהתמקד בתעשיית הביוטכנולוגיה בירושלים.
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נספחים

נספחים
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סגל המסלול לכימיה בחוג למדעי התרופה – 2012
שם
ד"ר גליה בלום
פרופ' אמריטוס אלי ברויאר

תפקיד ניהולי בכיר
מנהל בית הספר לרוקחות
מנהל המחלקה לכימיה תרופתית
מנהל המחלקה לכימיה תרופתית
יו"ר ועדת הוראה וסגן מנהל בית הספר לרוקחת

פרופ' עמירם גולדבלום
פרופ' דני גיבסון
ד"ר שלה גורנשטיין
מנהל המחלקה לכימיה תרופתית
פרופ' אמריטוס יוסי דויטש
מנהל המחלקה לכימיה תרופתית
פרופ' אבי דומב
ד"ר אילון יבין
פרופ' אמריטוס בוריס יגן
פרופ' אמריטוס יהושע כצהנדלר מנהל בית הספר
מנהל המחלקה לכימיה תרופתית
רקטור האוניברסיטה העברית
פרופ' אמריטוס רפי משולם
מנהל המחלקה לכימיה של חומרי טבע
ד"ר דמיטרי צביליחובסקי
יו"ר המסלול לכימיה בחוג למדעי התרופה
ד"ר אביטל שורקי
מנהל המחלקה לכימיה תרופתית
פרופ' אמריטוס שלום שראל
ד"ר רחל תא-שמע
ד"ר זאב תא-שמע

חברי סגל לשעבר במחלקה לכימיה
ד"ר שושנה בלום ,ד"ר רפי בן שושן ,ד"ר קלאודיה ברזילי ,ד"ר שמואל הלוי ,ד"ר מיקי הרן ,ד"ר ריי ויקטור,
ד"ר דוד זייצ'יק (מנהל היחידה לחומרי טבע) ,פרופ' מיכאל חורב ,ד"ר יוסי יובל ,ד"ר ריימונד יוסופיה ,ד"ר שולה
לוין ,פרופ' רות סגל ,פרופ' מוריס סרבניק ,ד"ר ורדה עוזיאלי ,ד"ר אריה פולס ,ד"ר פאול פרקש (מזכיר בית
הספר לרוקחות) ,ד"ר אברהם קלמוס (מנהל בית הספר לרוקחות).
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נספחים

סגל המסלול ברוקחות בחוג למדעי התרופה – 2012
שם

תפקיד ניהולי בכיר

פרופ' מאיר ביאלר

מנהל המחלקה לרוקחות

פרופ' שמעון בניטה

מנהל בית הספר לרוקחות
מנהל המכון למדעי התרופה
מנהל המחלקה לרוקחות
מנהל בית הספר לרוקחות
מנהל המחלקה לרוקחות

פרופ' גרשון גולומב
ד"ר תחיה גרינוולד
פרופ' אמריטוס אלקה טויטו

יו"ר ועדת ההוראה

פרופ' רון כהן

יו"ר ועדת הוראה וסגן מנהל בית הספר לרוקחות

פרופ' אמריטוס מיכאל פרידמן

מנהל בית הספר לרוקחות
מנהל המחלקה לרוקחות
מנהל המחלקה לרוקחות
יו"ר החוג למדעי התרופה
יו"ר המסלול לרוקחות בחוג למדעי התרופה

פרופ' אברהם רובינשטיין

חברי סגל לשעבר במחלקה לרוקחות
פרופ' ניסן באק (מנהל זמני של בית הספר) ,פרופ' מקס דונברו (מנהל המחלקה לרוקחות) ,ד"ר אמיל וייסנברג
(מנהל המכון לביקורת ותקנים של חמרי רפואה של משרד הבריאות) ,ד"ר שמואל זבידה ,מגר' אברהם טורנאו
(רוקח מחוזי ת"א) ,ד"ר יהודה ינוקא ,ד"ר ישעיהו יעקובי ,ד"ר אורנה לוין ,ד"ר אפרים מנצל (מנהל אגף הרוקחות
במשרד הבריאות) ,ד"ר יוסף מרזוק (מנהל המכון לביקורת ותקנים של חמרי רפואה של משרד הבריאות) ,ד"ר
אמה עזז ,ד"ר אדוארד סופרסטיין (מנהל אגף הרוקחות ואספקה סטרילית במרכז הרפואי הדסה) ,ד"ר חנה
קוברסקי ,ד"ר אברהם קרייזר (מנהל בית הספר לרוקחות) ,מגר' אירנה רייק.

מורים אורחים במסלול לרוקחות של החוג למדעי התרופה
פרופ' זהרה יניב בכרך ,אהובה לב ,ד"ר יחזקאל סמואלוב  ,ישראל פינקלשטיין (רוקח מחוזי ירושלים) ,ד"ר
באשיר קדרי (סגן רוקח מחוזי ירושלים).
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סגל המסלול בפרמקולוגיה בחוג למדעי התרופה – 2012
שם

תפקיד ניהולי בכיר

פרופ' אמריטוס מרטה ווינשטוק-רוזין מנהלת המחלקה לפרמקולוגיה
פרופ' אורי וורמסר
ד"ר רמי יקא
פרופ' פרנצ'סקה לוי שפר

מנהלת המחלקה לפרמקולוגיה

פרופ' פיליפ לזרוביץ

יו"ר המסלול לפרמקולוגיה בחוג למדעי התרופה
יו"ר המדור ללמודי המשך

ד"ר אבי פריאל
פרופ' חיים קפיטולניק

מנהל המחלקה לפרמקולוגיה
מנהל בית הספר לתלמידי חו"ל של האוניברסיטה העברית

פרופ' ראובן רייך
פרופ' ישראל רינגל

יו"ר ועדת הוראה
מנהל המחלקה לפרמקולוגיה
מנהל בית הספר לרוקחות
דיקן הסטודנטים
נציבת תלונות הסטודנטים באוניברסיטה
יו"ר ועדת הוראה

ד"ר בעז תירוש

יו"ר המסלול למצוינות

פרופ' אסתי שהמי
פרופ' שלמה ששון

חברי סגל לשעבר במחלקה לפרמקולוגיה
ד"ר יורם אלטשולר ,פרופ' יונה אמית ,פרופ' מנשה בן דוד ,פרופ' פליקס ברגמן (מנהל המחלקה לפרמקולוגיה
בבית הספר לרפואה) ,פרופ' יהודה גוטמן (מנהל המחלקה לפרמקולוגיה) ,ד"ר יורם גיבנט ,פרופ' שבתאי דיקשטיין
(מנהל היחידה לפרמקולוגיה של התא) ,פרופ' פליקס זולמן (מנהל המחלקה לפרמקולוגיה שימושית) ,ד"ר אלי
טל ,פרופ' יצחק ניר (מנהל המכון לביקורת ותקנים של חמרי רפואה של משרד הבריאות) ,ד"ר רות קורן ,פרופ'
ישבעם שני.

מורים אורחים במסלול לפרמקולוגיה של החוג למדעי התרופה
ד"ר חנן גלסקי ,ד"ר יורם פינקלשטיין (המחלקה לנוירולוגיה ,ביה"ח שערי צדק).
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נספחים

סגל החוג לרוקחות קלינית – 2012
שם

תפקיד ניהולי בכיר

ד"ר שרה אייל
פרופ' אמנון הופמן

מנהל המחלקה לרוקחות
יו"ר החוג לרוקחות קלינית

פרופ' שמעונה יוסלזון

מנהלת התכנית ההתנסותית ברוקחות קלינית
יו"ר התכנית לתואר שני ברוקחות קלינית
מנהלת המדור ללימודי המשך

ד"ר אילן מתוק

חברי סגל לשעבר בחוג לרוקחות קלינית
ד"ר עבדאללה חאג' יחיא ,ד"ר אורן שביט.

מורים אורחים בחוג לרוקחות קלינית
פרופ' מוטי מושקט (פרמקולוגיה קלינית ,רפואה פנימית ,הדסה עין כרם) פרופ' יוסי קרקו (פרמקולוגיה קלינית,
רפואה פנימית ,הדסה עין כרם).
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סגל מדעי וטכני 2012 -
שם

תפקיד

ד"ר חיג'אזי אבו עלי

חוקר

אהובה אגרנט

אחראית מעבדת הוראה

ד"ר הדר אירהן-זכאי

חוקרת

ד"ר אלכסנדר אלכסנדרוביץ

תומך מחקר

דנה אפלבאום

עובדת מעבדה

קורינה בכר

עובדת מעבדה

ד"ר מיכה בן זימרה

חוקר

ד"ר ברטה ברודסקי

חוקרת – קמ"ע

ד"ר אביבה ברויאר

עובדת מעבדה

ד"ר דינורה ברש

אחראית כרומטוגרפיה LCMS

ד"ר רים ג'אעוני

חוקרת

דליה גילהר

תומכת מחקר

אירית גתי

תומכת מחקר

ד"ר ולרי דמביטסקי

חוקר – קמ"ע

צביה דרטלר

אחראית מעבדת הוראה

רבקה הדר

תומכת מחקר

ד"ר לומיר הנוש

חוקר – קמ"ע

משה וייס

טכנאי

ד"ר מרינה זלוטקין

חוקרת

ד"ר ילנה חזנוב

חוקרת
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נספחים

סגל מדעי וטכני ( 2012 -המשר)
שם

תפקיד

ד"ר ויקטוריה טרומבובלר

חוקרת – קמ"ע

ד"ר עפרה מושל

אחראית מערך ציוד מכוני

ד"ר מרים מלכה דוד

תומכת מחקר

הנרי מצנר

תומך מחקר

עמנואל מרקיול

תומכת מחקר

ד"ר טאהר נאסר

חוקר

ד"ר אלינה נמירובסקי

אחראית כרומטוגרפיה GCMS -

ד"ר אביבה עזרא

אחראית  NMRוDSC -

ד"ר יורם סורוקה

חוקר

ד"ר טטיאנה פוליטרוב

חוקרת – קמ"ע

פאולה פישר

עובדת מעבדה

ד"ר ילנה פרוסקורה

חוקרת – קמ"ע

ילנה קטריץ

עובדת מעבדה

ד"ר עבדאלעזיז קנטאר

חוקר

ד"ר שי שהם

חוקר

אורי שווב

עובד מעבדה

ד"ר עדה שלוסמן

תומכת מחקר והוראה

מירי שמואל

תומכת מחקר

אודליה שמשון

עובדת מעבדה

מיכל רזין

עובדת מעבדה

“
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סגל מנהלי 2012 -
שם

תפקיד

פרופ' שמעון בניטה

מנהל בית הספר וראש המכון למדעי התרופה

אלדד יפה

מנהל אדמיניסטריבי

חגית דנה

מזכירת הנהלה

יעל אוחיון

מזכירת המדור ללמודים מתקדמים

אילנית דונסקי-פרץ

פקידה לענייני תלמידים

יהודית בוזגלו

משק

אתי בן-עמרון

מזכירות תלמידים

ג'ודי דותן

מזכירה

מיכל לסרי

מזכירת המדור ללימודי המשך

מלכה נחמיה

עוזרת מנהל ומזכירת החוג למדעי התרופה

קרן מזרחי

עוזר לכוח אדם וכספים

רות שפר

מזכירה לענייני הוראה

סגל מנהלי לשעבר  -בית הספר לרוקחות
לאה בכר (מזכירת המחלקה לכימיה) ,אריה ברונשטיין (מנהל אדמיניסטרטיבי) ,דותן זיידל (מנהל אדמיניסטרטיבי),
סוזי זליגמן (מנהלת אדמיניסטרטיבית) ,אנדראה זמאנק (מזכירת מחלקה לרוקחות) ,מיכאל לב (מנהל
אדמיניסטרטיבי) ,פרידה לדרמן (מזכירת הנהלה) ,אהובה לרון (מנהלת אדמיניסטרטיבית) ,רונית סלמניק
(עוזר כח אדם) ,תקוה סנדמן (מזכירה ביחידה לחמרי טבע) ,נעמי עבריאני (מזכירת הנהלה) ,טובה עיני (מזכירות
תלמידים) ,חנה פיבך (מזכירת מחלקה לפרמקולוגיה) ,רחל פיקלני (עוזר כח אדם) ,אשרה פנחסי (מזכירות
לימודים מתקדמים) ,אילנה פנקובסקי (מזכירת הנהלה) ,הדסה פרס (מנהלת אדמיניסטרטיבית) ,רחל פרץ
(מזכירת היחידה לחמרי טבע) ,דליה פרש (מזכירות תלמידים) ,שלום רווח (מנהל אדמיניסטרטיבי) ,מדלן שגב
(מזכירת מחלקה לרוקחות).

