
  

  

  ל"ר אשר פרנסדורף ז"ד' פרופ

תולדות חייו ופעילותו ל "ר אשר פרנסדורף ז"ד' כתבה זו מבוססת על כתבה בשם פרופ

   2007חודש מרץ ב העמותהביטאון " במבט חד" של 11בגיליון  שהופיעה –ג "בעמותת נמ

  

דים יל-כבן שני לאב רופא, גרמניהשבבהאנובר  1931 למאי 29 בתאריך נולדאשר פרנסדורף 

  .1939שנת  ב,לאחר מות אביו עלו האם ושני הבנים לארץ. אחותאנליטיקאית ואם לו

 עם חזרתם 1956התחתנו ב,  הפכו לזוג16בגיל . ' בכיתה הס העממי"ההכיר בבי את שושנה

  . שנה50והיו נשואים , ל"מלימודים בחו

  

מסגרת  ב,י גילוכמו רבים אחרים מבנ, היה פעילבתל אביב " שלווה"בעת לימודיו בתיכון 

השתתף בקרבות מלחמת , ל"התגייס לצה, 17 היותו בןב, בפרוץ מלחמת השחרור". הגנה"ה

  . בגרותבחינות ההשלים את חזר ללימודים וועם סיום המלחמה , השחרור

  

למד צרפתית ועבד בצורה מאומצת במטרה להרוויח את דמי מחייתו  1950שנת מהלך ב

,  מאחר ועוד לא הייתה אפשרות ללמוד רפואה בארץ. העתידיותלקראת שנות הלימודים

בה המדיניות הייתה שכל מי שמעוניין ללמוד יכול לעשות זאת , צרפתהוא נסע ללמוד ב

הכסף שאמור היה להספיק לכל , בגלל האינפלציה. בחינם כל עוד הוא מצליח בלימודיו

ן היה להוציא ומאחר ובאותה תקופה לא נית, תקופת הלימודים איבד למעשה את ערכו

כדוגמת , למחייתו בעבודות מזדמנותעבד הוא . רעב ללחםנוצר מצב שאשר , כספים מהארץ

 , בימות החורף הקרים כסף לחימום החדרמאחר ולא היה בידיו די. שומר לילה בשגרירות

שבה יכול היה ללמוד לילה שלם במקום מחומם , ד ברכבת התחתיתומללעשה לו הרגל 

  .תוך כדי נסיעה הלוך ושוב,  אחדנסיעה כרטיס מחירב

  

חלק מקבוצת והיה , חפת בשאשרלקה , התנאים הקשים והמחסור החריף ממנו סבלעל רקע 

טיפול זה אמנם הציל את  .חולים שעליהם נוסה הטיפול האנטיביוטי הראשון נגד שחפתה

עה אבל גם גרם לו נזק בריאותי ארוך טווח שהתבטא במחלת ריאות מתמשכת ובפגי, חייו

  .רצינית בשמיעה

  

עברו עליו בשכיבה בסנטוריום לחולי שחפת במקום בין כותלי  םלימודיהת ורוב שנלמרות ש

ללמוד בצורה הצליח אשר , ועל אף הקושי שכרוך בלימודים בשפה זרה, האוניברסיטה

  .וסיים את הבחינות בין מצטייני המחזור, עצמאית מספרי הלימוד

  

 הם .ב"בארהשסיימה בינתיים את לימודיה חברתו שושנה  יחד עם,  חזר ארצה1956בשנת 

אשר הצליח לדחוס שתי שנות לימודים באוניברסיטה העברית לשנת  .גרו בירושליםושאו ינ

  . סיים את לימודי הרפואהול, לימודים אחת

  



  

  

עבד כרופא במחלקה עבר אשר את התמחותו ושם , השומר-עברו לגור בתלהם  1958שנת ב

  . כפסיכולוגית בבית החולים שושנה עבדה ".שיבא" החולים  בביתהפנימית

  

  .  רוני ואורנה, שתי הבנות,בהפרש זמנים קצר,  נולדובתקופה זו

  

פעם . כרופא בית בפנימית אשר נהנה מאוד מהמפגש עם אוכלוסיות מגוונות ולא מוכרות

 מבני ברק ואל בית החולים הגיעו גם חרדים, פל בפלסטינים מהמשולשיטייבה טבבשבוע 

גם בערבית ) אם כי עילגת(הוא הצליח ליצור שפה משותפת . ועולים חדשים מכל העולם

  .וביידיש

 אשר. של יציאה להתנסות במחקר, בין הרופאים הצעיריםבאותה התקופה היה נהוג סבב 

 למדע מכון ויצמןמסלע מיכאל '  פרופאצל, הוזמן להשתלם במחלקה לאימונולוגיה כימית

התקבל לתכנית לקראת הוא  .מהלך שנה זו גילה את משיכתו למדע ולמחקר ב.ברחובות

, במכון ויצמן, אימונולוגיהבדוקטורט בביוכימיה של חלבונים ואת ההשלים , Phdהתואר 

  .  לתואר הדוקטור לרפואהדוקטור למדעיםוצירף את התואר 

  

כל נושא שבו ל, אחת התכונות הבולטות של אשר הייתה המעורבות והמסירות הטוטאלית

 תופעותה, מרכיביםהשל הקשרים ההדדיים בין  הטבעיהסדר , היופי שמצא במדע. עסק

שבגלוי כל מה שעדיין אינו האתגר המקצועי יחד עם , שבגוף האדםהשונים והתהליכים 

  .למסלול של מחקר רפואיהסיטו את אשר מהמסלול של רופא בבית חולים , ידוע

  

 אתנהל ל הוזמן אשר,  לימודי הדוקטורט במכון ויצמןעוד בטרם סיים את ,1967 בשנת

  .ולהצטרף לסגל החוקרים והמרצים, א" באוניברסיטת תהמחלקה למיקרוביולוגיה

 את הקורס הראשון פיתח ומיסד, באותן שנים ראשונות באוניברסיטה הוא תכנן

 יםמודל לקורסאז מהווה עד היום  שפיתחקורס ה ).תורת החיסון (גיהואימונולב

 כמובן שהתכנים הנלמדים התעדכנו מאז .אימונולוגיה בכל המוסדות האקדמיים בארץב

  .אך המודל עצמו נשאר איתן עד היום, פעמים רבות

  

שנתיים של ל, )דנהשבינתיים התרחבה וכללה גם את ( יצא עם משפחתו 1968בשנת 

  .ב" במרילנד שבארהון הופקינס'דוקטורט באוניברסיטת ג-השתלמות פוסט

  . הרביעיתהבת , שנה לאחר מכן נולדה רותי. לארץחזרה  המשפחה 1970 - ב

  

. ועסק במחקר של סרטן השד, באוניברסיטהמעבדת מחקר גדולה ועמד בראש הקים אשר 

והרחיב את עשייתו גם לתחום חדש הווירוסים המרתק של תקופה התוודע לעולם הבאותה 

   .זה

  

  



  

ייחדו את , השכלה מדעית רחבה והתעסקות במחקר, השילוב של השכלה רפואית קלינית

והקנו לו מעמד מכובד בקהילות הרפואיות , אשר הן בעולם המדעי והן בעולם הרפואי

  .והמדעיות העולמיות

  

 אשר החל לעסוק יותר ויותר בתחום ,תקציבי המחקרבצמצום ובמקביל ל, במהלך השנים

א ובמוסדות "באוניברסיטת ת, ואהגם בפקולטה לרפ וכמבפקולטה למדעי החיים , ההוראה

   .ובעולםאקדמיים אחרים בארץ 

  

   .וביולוגיה מולקולרית, ווירולוגיה, מיקרוביולוגיה, לימד אימונולוגיההוא 

  .למרצה המצטיין של הפקולטה, על פי משובי הסטודנטים והסגל, כל שנה הוא חזר ונבחר

קמו כל ,  לימד במשותף עם אשרבסיום אחד הקורסים אותםש, אחד מעמיתיו סיפר בהלוויה

  .קרה לכבוד שום מרצה אחרמעולם לא שדבר , כפייםהתלמידים לכבודו של אשר ומחאו לו 

  

בעקבות . קורס קציני רפואה וסיים אותו כחניך מצטיין, א"במסגרת הג,  עבר1977בשנת 

  .ל"במסגרת שילובם בצה, אותו קורס החל להדריך רופאים עולים חדשים

שימש גם כעורך מדעי של מספר ספרי לימוד אשר , יו המדעיים הרביםכחלק מעיסוק

 "גיהואימונול"כתב את הערך הוא . בין היתר של האוניברסיטה הפתוחה, באימונולוגיה

מסגרת העביר קורס ב 1978בשנת ). 68' עמ' ע כרך מילואים ג"ע(באנציקלופדיה העברית 

,  בבוקר6:00צאות שודרו בסביבות  למרות שההר.ל"אוניברסיטה המשודרת של גלי צהה

  .מכל שכבות האוכלוסייה, הסתבר שהיה להם קהל מאזינים רחב

  

  .אשר זכה להכרה עולמית על תרומתו המדעית ועל הצטיינותו בהוראה

אחד הבולטים שבהם . מחקר והוראה היו לאשר גם תחביבים, מדע, מלבד עיסוקיו ברפואה

ל עזב "אך עם גיוסו לצה, ואף הגיע לרמה מקצועיתכילד למד לנגן בכינור . היה המוסיקה

בעת לימודיו במכון ויצמן למד וניגן גיטרה , בגיל מאוחר יותר. את הכינור ולא חזר אליו

, לאורך כל חייו הוא שמע מוסיקה קלאסית. קלאסית ובהמשך עבר בהדרגה לפסנתר

 הייתה לו היכולת .והתעניין במיוחד בהשוואת ביצועים של אמנים שונים לאותן יצירות

כולל האפשרויות של , בתוך הראש, בביצוע לפי בחירתו,  יצירות שלמות"לנגן"הנדירה 

  .'השמעה חוזרת וכד, עצירה

לא ) אך לא החליף אותה(ובהמשך אוסף התקליטורים שהתווסף אליה ,  שלוההתקליטיי

  .היה מבייש אף תחנת רדיו מקצועית

 כמו .ל" בטיוליו הרבים בחו,פרחיםשל  וקר של נופיםבעי, היה צילום, תחביב נוסף של אשר

והשקיע , למד את הנושא לעומק, בכל נושא שבו עסק גם בצילום הוא השקיע זמן וכסף

  .במגוון המצלמות והעדשות שרכש

  

בחידושים המדעיים  המשיך להתעדכן ,אוניברסיטהב הוראה פעילה פרישתו מגם לאחר

  .  לחברות תרופות באירופהובין היתר, וניםלגופים ש כיועץ ושימשבצורה שוטפת 



  

המסגרת . אשר החל להיות פעיל יותר במסגרות התנדבותיות שונות, עם יציאתו לגמלאות

מאחר , הוא הכיר היכרות אישית את המחלה. ג"עמותת נמהעיקרית שבה התנדב הייתה 

ומכיוון , אהכיוון שעולמו המקצועי היה המדע והרפו. וגם הוא וגם שושנה אשתו חלו בה

 - אשר למד את המחלה לעומק והתמצא בכל היבטיה , שבטבעו היה יסודי ומעמיק

הוא נתן . והתמקד במיוחד בתחום העזרים הרפואיים, והמניעתיים, התזונתיים, הרפואיים

ועמד בכל עת לרשות הנזקקים לייעוץ בתחום , ייעוץ במסגרת העמותה לקבוצות התמיכה

 לכך הוא השתתף בחלק מישיבות ההנהלה ועזר בקידום מטרות במקביל. העזרים הרפואיים

התנדב במסגרת  ,ויחד עם שושנה, במקביל. העמותה מול גופים מסחריים וממשלתיים

 חניכה ותמיכה בין זוגות מבוגרים לזוגות ישמטרתה יצירת קשר, זוגות לזוגותעמותת 

  .צעירים עם ילדים

  

  .ן המחלה לא פסחהגם על חוקר הסרט, כמו הסנדלר שהולך יחף

הגידול התפתח על גבי הצלקת שנותרה כזכר למחלת  .חלה בסרטן הריאהאשר , 2001בשנת 

. במוחגדולה כולל גרורה ,  נתגלו גרורות2005בספטמבר . השחפת שממנה ניצל בצעירותו

למרות ההקרנות .  שפגעו באורח משמעותי באיכות חייו,הקרנותב הוא נותח פעמיים וטופל

  .ובסופו של דבר הכריעה אותו, הגרורה במוח חזרה שוב ושוב, םיניתוחוה

  

 29- ב, מוקף במשפחתו האוהבת והתומכת, ר אשר פרנסדורף נפטר בביתו"ד' פרופ

  .  היה במותו75בן . 2006, לאוקטובר

  

  . והותיר את חותמו בכל אחד עמו בא במגע, אשר דיבר עם כל אחד בגובה העיניים

  . הוקדש לזכרו2006 לנובמבר 20- שנערך בג"עמותת נמהכנס השנתי של 

  

  .יהי זכרו ברוך


	פרופ' ד"ר אשר פרנסדורף ז"ל

