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1931-1998

דברים לזכרו של פרופסור עמי ברזילי ז"ל
הועלה לזכרו במהלך טקס הענקת תעודות הצטיינות והוקרה – הכינוס הדו שנתי של איגוד
הכירורגים בישראל – יוני  2007ע"י תלמידו ד"ר דני הרשקו
כבוד רב הוא לי להציג בקצרה את חייו ופועלו של פרופסור עמי ברזילי ז"ל ,מורה ,מחנך ואיש
משפחה אשר נלקח מאיתנו בטרם עת לפני  9שנים בדיוק .לאופיו ,אישיותו הכובשת ותבונתו הרבה
הייתה השפעה רבה ביותר על מהלך חייהם והתפתחותם האישית והמקצועית של דורות רבים של
כירורגים בארץ אשר זוכרים אותו בחום ומוקירים לו על כך תודה עמוקה.
פרופסור ברזילי נולד בשנת  1931בחיפה .עם גיוסו לצה"ל פרצה מלחמת השחרור ועמי
השתתף כלוחם בקרבות העצמאות של המדינה .לאחר שחרורו מצה"ל החל את לימודי טרום
הרפואה באוניברסיטת ברקלי היוקרתית וסיים את לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים.
בשנת  1959שב לחיפה והחל את התמחותו בכירורגיה כללית תחת שרביטו של פרופסור דויד
ארליך המנוח .בשלהי התמחותו נבחר לייצג את המחלקה במיניאפוליס כעמית מחקר במעבדתו של
פרופסור אוון ווגנסטין ועם חזרתו בנה את המעבדה לכירורגיה ניסיונית בפקולטה לרפואה .בשנת
 1977נסע להשתלמות מחקר נוספת באוניברסיטת הרווארד ועם שובו מונה לפרופסור חבר
בפקולטה לרפואה ומנהל המחלקה לכירורגיה כללית א' בבית החולים רמב"ם.
פרופסור ברזילי שימש כמנהל המחלקה במשך  20שנה וגידל דורות רבים של כירורגים .הוראת
סטודנטים לרפואה ומתמחים הייתה בעיניו ערך עליון והוא השקיע רבות בקידום החינוך הכירורגי
והחינוך האקדמי של תלמידיו לאורך כל חייו המקצועיים .עם הקמת הפקולטה לרפואה בטכניון על
ידי פרופסור ארליך הוא נבחר לשמש כיושב ראש ההוראה הכירורגית ,תפקיד אותו נשא על כתפיו
בגאון במשך  23שנים ברציפות.
פרופסור ברזילי היה חבר בארגונים כירורגים ורפואיים רבים ובהם האיגוד הכירורגי הישראלי
אשר בה שימש כיושב ראש במשך  3קדנציות ברציפות מ  ,1983החברה הבינלאומית להשתלות,
האיגוד הכירורגי האמריקאי ,החברה האמריקאית לכירורגיה של דרכי העיכול והאקדמיה
האמריקאית למחקר כירורגי .הוא היה שותף בכתיבת יותר מ 100-מאמרים מדעיים ופרקים
בספרות הכירורגית העולמית.
נושא קליני שתמיד היה קרוב לליבו היה מקצוע ההשתלות ,עניין שהחל להתפתח לאחר שהיה
שותף בניתוח השתלת הכליה הראשונה ברמב"ם עם פרופסור ארליך ופרופסור שרמק והתבטא
רבות במחקריו החדשניים בתחום ההשתלות .לימים מונה לנשיא איגוד ההשתלות ופעל רבות
לקידום חקיקה וטיפול בהיבטים האתיים של המקצוע ,אך למרבה הצער ,עקב מחלתו לא הספיק
להגשים את כל יעדיו.
עמי ברזילי האיש היה איש משפחה ואדם חם ואוהב .הוא נישא לרותי ב 1961ושנה לאחר מכן
נולד בנם הבכור גיא וארבע שנים לאחר מכן נולד גבע .על נכדיו ומעלליהם סיפר לכל אחד בין עם
רצה לשמוע או לא .הוא היה איש תרבות שאהב לעסוק בשעות הפנאי בחקר ההיסטוריה והקולנוע.
ברשותכם ,אסיים בנימה אישית .פרופסור ברזילי היה הגורם המשמעותי ביותר לכך שהלכתי
ללא כל התלבטות להתמחות בכירורגיה כללית .אני לא יודע אם אני צריך להודות לו על כך היום,
אבל התקופה בה זכיתי להתמחות תחת שרביטו הייתה אחת התקופות היפות בחיי ועיצבה את
אישיותי והתפתחותי כרופא ועל כך אני חב לו תודה עמוקה ,וכמו רבים כאן באולם מצר על כך
שאינו כאן איתנו עכשיו.

