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 הספד

 

אחד מהאבות המייסדים של ביה״ח שלנו, מגדולי רופאי הנשים של תל אביב, על פטירתו של רב הנני מודיע בצער 

 פרופ׳ יוסי לסינג.

 

, מייסד ואבי ביה״ח ״ליס״, 80-בתל אביב בביה״ח הקרייה בשנות ה IVF-פרופ' לסינג היה ממקימי רפואת ה

יותר של רפואת המוסד שהמשיך את מסורת ׳הקרייה׳. בניהולו ביה״ח ליס גדל להיות היהלום המקצועי ב

המיילדות בארץ, באיכות ובחוויה השירותית. הוא היה אחרון הדור של רופאי נשים שהצטיין בכל: במיילדות, 

  בגינקולוגיה ניתוחית ומקצועיות בלתי רגילה בעולם הפוריות.

 

 .אוסטריה לזוג הורים רוקחים ניצולי שואהנולד במחנה העקורים הלין,  .ויוסי היה בן יחיד להורי

 גדל בתל אביב והתחנך בבית ספר ''תיכון חדש' בעיר.בגיל שנה עלתה משפחתו לישראל. 

. הימים ששת מלחמתוצנח ולחם בהמ הנח"ל חטיבת של 50 גדוד. שירת בסדיר ב1965בשנת  צה"להתגייס ל

, השתחרר הראשונה לבנון מלחמתוב כיפור יום מלחמת. לחם בהצנחנים חטיבתגדודי ב רופאבמילואים שירת כ

 .סרן-רב בדרגת

 חילופי, נשלח ל1973לאחר שירותו הצבאי החל בלימודי רפואה באוניברסיטת תל אביב. במהלך לימודיו, בשנת 

. לאחר זמן קצר, עם פרוץ מלחמת יום כיפור, חזר לישראל והשתתף יורק ניו אוניברסיטתמצטיינים ב סטודנטים

בסיני. עם תום המלחמה שב לספסל הלימודים וסיים את לימודיו  סואץ תעלתבמלחמה, שבה שירת כחייל וחובש ב

 בהצטיינות יתרה.

 

שילב את הישראליות היפה מסור וגאה בגבורה הצה״לית, מאוהב ברפואה כולה, אבל כזה שידע להבחין הוא 

 שתשוקתו העיקרית היא רפואת נשים.

היה עילוי שהשראתו לכולנו הייתה: אתה יכול להכל, לשלב את הידע עם המחקר, את החשיבה עם  פרופ׳ לסינג

הנאה מחברים,  את החיים המקצועיים התובעניים עםהמיומנות הכירורגית, את הרפואה עם הניהול וההנהגה ו

 טיולים, צלילה וטיפול בגינת ביתו.

יו"ר האיגוד הישראלי למיילדות  ים בישראל לרבות:במהלך השנים כהן בתפקידי מפתח בתחום רפואת הנש

וגינקולוגיה, חבר המועצה הלאומית לבריאות העם, חבר המועצה המדעית בהר"י ומרכז לימודי המשך 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%25A6%25D7%2594%2522%25D7%259C&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-e4a42df6920e75ebc738416c625b306f7b67729e
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%25A6%25D7%2594%2522%25D7%259C&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-e4a42df6920e75ebc738416c625b306f7b67729e
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%2592%25D7%2593%25D7%2595%25D7%2593%5f50&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-804046e61e8c21e6c53bcbb756d49207f104cc09
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%2597%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25AA%5f%25D7%2594%25D7%25A0%25D7%2597%2522%25D7%259C&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-b17135f06455f4c7c837d9ff6bbd5cec43f97766
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%259E%25D7%259C%25D7%2597%25D7%259E%25D7%25AA%5f%25D7%25A9%25D7%25A9%25D7%25AA%5f%25D7%2594%25D7%2599%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-7c429104f9a0ee2b4d70dc4c5572c5fa4bed2052
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%2590&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-4505c429e040c3d390e4631e14d14e98de31cfa9
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%2590&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-4505c429e040c3d390e4631e14d14e98de31cfa9
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%2597%25D7%2598%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25AA%5f%25D7%2594%25D7%25A6%25D7%25A0%25D7%2597%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%259D&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-1d3b3d530c52f63feffd725d45325251385eda24
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%259E%25D7%259C%25D7%2597%25D7%259E%25D7%25AA%5f%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259D%5f%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-269055e84906015c861ed6a8ddf8bb323ad67625
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%259E%25D7%259C%25D7%2597%25D7%259E%25D7%25AA%5f%25D7%259C%25D7%2591%25D7%25A0%25D7%2595%25D7%259F%5f%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2594&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-be773bdb5675ae6459788e526a063841752462d1
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%25A8%25D7%2591%2d%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%259F&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-eded32f5039c765e2910db885ff13d9a064e1cc1
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%2597%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%2599%5f%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A0%25D7%2598%25D7%2599%25D7%259D&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-0df6c4b69354f82b95ca98b452c7d3575bf288ce
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%2597%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%2599%5f%25D7%25A1%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25A0%25D7%2598%25D7%2599%25D7%259D&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-0df6c4b69354f82b95ca98b452c7d3575bf288ce
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2598%25D7%25AA%5f%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2595%5f%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25A7&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-aad0e85d8684fc1d3cdd0a8625b2ad14e9cebb45
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fhe.m.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D7%25AA%25D7%25A2%25D7%259C%25D7%25AA%5f%25D7%25A1%25D7%2595%25D7%2590%25D7%25A5&umid=a4d42cb6-64fa-404c-a1f1-99f34386ce37&auth=8e6da49b692fcca0904c0e67de97fd3cce003046-fb96724a2a9a9df3be5df0a946920130007b4b8b


ם של מחלקות נשים בבית חולים בתחום רפואת נשים ומנהל לאומית החולים קופת באוניברסיטת תל אביב, יועץ

 איכילוב ומעייני הישועה.

 

יוסי היה מורי ורבי. הוא גידל אותי כסטודנט חוקר, לימד אותי פוריות, רפואת נשים, מיילדות; לימד אותי מהי 

כריזמה אמיתית, איך מובילים קבוצת כוכבים, איך הופכים ישיבת בוקר משעממת למופע של ידע, רפואה ולמידה, 

בכל יום שישי הפכת לרופא הנשים של העם, נעים  103גה הטובה ביותר בעיר. בתוכנית הרדיו איתך בההצ

 ואנושי כל כך.

  

 אהבתי אותך יוסי

 אהבת בן לאב מקצועי

 אהבת תלמיד למורו

 אהבת ילד מעריץ למנהיג

 

 חבר. ם טיפלת ולהם הייתה, בעבדת  כמוני אהבו אותך עשרות אלפי אנשים אותם לימדת, לצידם

רופאים ,מיילדות, צוות המנהל והמשק מרכינים את ראשם ביודעם את האובדן אבל בו בזמן מקבלים השראה 

 מדמותך כרופא.

 

בימיך האחרונים למדת על עוצמת איכילוב, עברת וסקרת את המחלקות בסיוע המחלה הארורה שתעתעה בך: 

׳מבפנים׳, את האנושיות נטו, את הצוות במסירות; ״ראיתי את ביה״ח  -המטולוגיה, אונקולוגיה, חזה; אמרת לי

 ״רוני, אני גאה בנו, אני שלם על מה שבנינו כאן; תמשיך לשמור על זה כך״.

 

 נוח בשלום מעלינו

 

תודה שהפקדת בידינו, בידיי, את יונתן הכירורג המוכשר וטלי האחות המיוחדת; ותמיד נהיה לצידם ולצד כל 

 ים.המשפחה, נורית, הילדים והנכד

 יהי זכרך ברוך

 

 

 פרופ׳ רוני גמזו
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