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ילדות

הקרפטיםבאפריל בהרי 7ב 1927פרופסור ישראל ברודרמן נולד כ בן בכור ב •

במשפחה מבוססת

היום האזור משתייך -הצעירהכוסלובקית'הצנולד באזור  של ברפובליקה •
לאוקראינה

עם סיום מלחמת עולם הראשונה נוסדה רפובליקה  1918באוקטובר •
כוסלובקית'הצ

מכלל תושבי האזור היו יהודים15%•

לאורך השנים היה תלמיד מצטיין ואהב כל סוגי ספורט עם ילדות טובה ומאושרת•



הגירוש

נחתם במינכן הסכם פיוס בין בריטניה לגרמניה אשר בו הופקרה  1938בספטמבר 

.כוסלובקיה ונכבשה על ידי גרמניה הנאצית'צ

,  לקראת סיומו חג הפסח באמצע הלילה גורש מביתו לגטו הקרוב, 1944אפריל •
-בוכנוואלדסלקציה ומחנה עבודות פרך , ולאחר מספר שבועות הובא לאושוויץ

,53866כאסיר מספר 

על ידי צבא האדום1945למאי 8ב טרזיןשוחרר לאחר צעדת המוות במחנה •

אמא ואחותו לא חזרו מן המחנות•

משם הם המשכו  , ומצא הרס טוטליהקרפטיםעם אביו חזר לעיר הולדתו בהרי •
לפרג

.אימו ואחותו נרצחו•



עליה ולימודים
כנער צעיר ישראל  , דודו הבכור היה רופא ומרצה בכיר באוניברסיטת בודפשט•

בעלי  , ולימים, השיחות עם דוד והסיפר חייו עורר  עניין. הוקסם מדודו
.השפעה מרכזית בהחלטתו להירשם ללימודי הרפואה

כוסלובקיה אוניברסיטה קרל 'התחיל ללמוד רפואה בפרג שב צ1946בסתיו •
באנגלית Charlesכית 'בצ

צעק  " ,הוקמה מדינה לעם היהודי. "דגל ישראל התנוסס על עיתון הערב"•
."מוכר העיתונים ונופף באחד הגיליונות

והגיעה ארצה לחיפה באפריל  , היה זה אירוע לאומי מכונן בעבורו כיהודי •
1949

מנמל חיפה הגיעה ישר לבסיס צבאי בכפר יונה שם עבר תהליך קליטה  •
ואימוני צבא בסיסיים



עליה ולימודים

בשיתוף  , בית הספר לרפואה, נפתח בירושלים באופן רשמי1949באביב •
האוניברסיטה העברית והדסה

נפתח מחזור לימודים מיוחד אשר קלט  , -1950ב , שנה לאחר מכן•
,  רומניה, הונגריה: מרביתם ממדינות מזרח אירופה כמו, ל"סטודנטים מחו

לחלק מן הסטודנטים חסרו בחינות  . יוגוסלביה וחלקם הגדול מבולגריה
.סופיות בודדות ולאחרים חסרו מספר שנים להשלמת הלימודים

סטודנטים שהחלו את הסמסטר הבינלאומי-40הוא היה אחד מ •

,   בהצטיינות -סיים שנת הלימודים השישית 1952באביב •

1953' את הסטאז•



משפחה

כעבור חודשיים נשאר  . עלה גם אביו לישראל,  1949בחודש ספטמבר •
יתום מלא

".  דבר"בתקופה הראשונה עבד לפרנסתו בחלוקת עיתוני •

לאחר מכן במעבדה בקטריולוגית•

משמרות לילה כמלצר באחד מבתי מלון•

1951חתונה בימי צנע בנובמבר •

שתי בנות ובן-ילידם3•



התמחות והשתלמויות

כחלק מן ההתמחות כרופא ריאות היה מחויב לבצע שנת עבודה בתחום•

בחר בית החולים לחולי שחפת בצפת  . בפריפריה•

-ומנגד, ח  היה ותק וניסיון רב שנים בטיפול בחולי שחפת למן תחילת המאה"לב•
מיטות אשר טופלו על ידי רופא אחד בלבד מחמת המחסור ברופאים  -120הכיל כ 

מומחים בתחום

כאשר שנה שניה היה לבד על כל המחלקה, במקום שנה נשאר שנתיים בצפת •

ריאתיתר פרחי לימים פרופסור לפיזיולוגיה "תפקודי ריאות למד במעבדה של ד•
בינלאומי

ב בוסטון  ריאתיתל עשה בפיזיולוגיה "שנה ראשונה להשתלמות בחו•

המומחה העולמי לפיזיולוגיה , קומרו. שנה שניה השתלם אצל פרופסור יוליוס ה•
של הריאות בסנן פרנציסקו ארצות הברית  

חזר לירושלים תוך זמן קצר הגיעה למרצה בכיר•



כפר סבא-מחלקת ריאות 

ר ברודרמן מקבל ניהול מחלקת ריאות והוא עם משפחתו   "ד1968בשנת •
עוברים לגור לכפר סבא

מתמחה אחד וכל האחיות  , רופא אחד, מיטות 15מחלקת ריאות כוללה •
מעשיות

וולף מייסד קרן וולףריקרדו' בהמשך גייס תרומות מאת דר•

גם בעזרת תרומות נוספות הקים טיפול נמרץ נשימתי והפך את מעבדה  •
פלטיזמוגרף-כולל בודי-לתפקודי ריאות למה שהיא הייתה צריכה להיות

הראשון בארץ



פעילות בינלאומית

American College of Chest Physicians-התקבלי להיות חבר ב1971באוקטובר •

ההצלחה הייתה . לקיים את הכנס בארץבההחלטהACCPשכנע הנהלת הארגון •
,רבה

אשר התקיים ACCPרופאים מומחי ריאה הגיעו אל הכנס ראשון של -800כ •
בארץ1985בחודש אוקטובר 

ישראל עלתה על המפה   •

והיה בחלק מן המושבים המקצועיים ,  ACCPהתמנה לחבר בנשיאות 1989בשנת •
יושב ראש

•ACCPGovernor  1989-1996בנשיאות הארגון

הוזמן לבקר בבית חולים האוניברסיטאי למחלות ריאה בעיר ִליֹון 1988בשנים •
שבצרפת



פעילות אקדמית

מן המניין וחבר בסנאט אוניברסיטת תל  -ובחלוף שנתיים נוספות הפך לפרופסור•
אביב

שם לימד את הסטודנטים  , כתב ספר למחלות ריאה באוניברסיטת תל אביב•
. בקורסים שונים למחלות ריאה

מאמרים ועבודות מדעיות בכתבי העת החשובים בעולם102פרסם •

 Gerald  L Baumשל  Textbook of pulmonary diseaseכתב פרק בספר •

•Bronchogenic Carcinoma

הכשיר כעשרים וחמישה מומחים למחלות ריאה בתקופה בה שימש כמנהל  •
.המחלקה

שנים  24פרש לגמלאות ממחלקת ריאות לאחר ניהול של 65בגיל , 1992בשנת •

המשיך תקופה בפרקטיקה הפרטית  וחוות דעת רפואיות במסגרת תביעות  •
רפואיות בבתי המשפט





חברות בארגונים



לתפארתענפה השאיר אחריו משפחה 


