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מפתח  המבנה  הרגיל.  הניתוח  בחדר  המטופל  סביב  קיימת  שהייתה 
תחושה תנועתית לעבר מקום אחר המנותק מהמציאות שמסביב למ־

נותח. זהו מבנה פונקציונאלי פורץ דרך וגבולות, המכיל גם יסודות 
אדריכליים המחוברים לקרקע ויוצרים שלושה גושים עיקריים: טב־

עת המחזיקה את הזרועות, מיטה וקליפה העוטפת את כל המבנה.

לשם מה אני מעצב
רון פרנץ הפך להיות מחוזר על ידי חברות שונות כשנודע שפרויקט 
הגמר שלו זכה במקום הראשון בתחרות, אבל להפתעת כולם הוא העדיף 
לחזור לספסל הלימוד בישיבה כדי למלא את המצברים בתכנים רוחניים 
ולהרוות את נפשו במכמני התורה. "במקום זה 'בונים אנשים' ומעצבים 
עולמות שבסיסם תורת הרב קוק, המתורגמת לשפת ימינו", אומר רון. 
הוא מספר כי הוא מוצא שלווה נפשית, אתגריות ותיקון אישיותי בי־

שיבה ירושלמית זו, אם כי הוא עדיין מגיע פעמיים או שלוש בשבוע 
לקליניקה הכפר סבאית של אביו ומכין את החולים לקראת הטיפול. 
אמו של רון, ד"ר מיכל פרנץ, היא פסיכולוגית קלינית ואולי גם בכך 
היה כדי לתרום לצד העיצובי פסיכולוגי של המתקן. השילוב המיוחד 
של בן תורה עם בוגר שנקר, מתבטא בכך שאת סיום המסכת התלמודית 

בה למד עם חבריו, עשה ביחד עם סיום פרויקט הגמר של המכללה.
מה הסיכויים למימוש פיזי של הפרויקט?

"נרשמה כבר התעניינות מצד כמה משקיעים ויזמים, למשל מחברת 
IDEO האמריקאית, אולם שלב ההגשמה הוא רחוק, שכן נדרשת השק־

עה של מיליוני דולרים כדי לתרגם את החזון לשפת המציאות".
אביו של רון, ד"ר יוסף פרנץ, מוסיף עוד קושי: "העובדה שיש 
בה,  הרב  השימוש  בשל  העולמית  האינטרנטית  במערכת  שיהוי 
האינטרנטי  העיכוב  רחוק.  בשלט  הניתוח  להצלחת  סיכון  מהווה 
יכול להיות של שנייה או שתיים בהפעלת המערכת בידי הרופא 
המנתח, אבל הוא מהווה משוכה שיש לגבור עליה. העיכוב עלול 
לגרום לכך שהמנתח יחמיץ את המיידיות הנדרשת, ועיכוב של 
שניה אחת עלול לגרום לכך שהמנתח יאבד את עין המטופל ויביא 
זה,  לצורך  מיידית  און-ליין  מערכת  לפתח  יש  לכן,  לעיוורונו. 
כך שהניתוח יתנהל ללא כל עיכוב. זה אפשרי, אך דורש פיתוח 

מיוחד והוא יתממש בעתיד, ללא ספק".
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שימוש בחומרים מתקדמים, שקופים, 
גמישים ורכים להתאמה מקסימלית
אינו עוסק ברפואת שיניים טכנאי השיניים 

טכנאי שיניים  דרגת אומן
ותק של 30 שנה בוגר הדסה ירושלים

יש לך תותבות?יש לך תותבות?
אסתטיקה ונוחות חשובים לך? 
יחס אישי מדבר אלייך?
אני כאן בשבילך!

המשך מהעמוד הקודם

ד"ר פרנץ ובנו רון שיתפו פעולה בהקמת המיזם. "חיברתי בין 
ני־ ברובוטיקה של  העוסקת  בחו"ל  לחברה  לרופא שמקושר  רון 

סיורים בחדרי הניתוח של  ובמקביל ערכתי לרון  תוחי העיניים, 
בית החולים מאיר והמרכז הרפואי עין טל. מכאן רון רץ לבד ובנה 
את המודל, תוך שהוא מחליט מה מעניין, איך מפחיתים את עוצ־

מת החרדות של המטופל, כיצד יוצרים אינטראקציה בין הצבעים 
של המודל למצב הנפשי של המנותח ועוד החלטות משמעותיות", 
אותו  שליוו  העקרונות  שאחד  בגאווה  "ראיתי  פרנץ,  ד"ר  אומר 
הוא פריצת כל הגבולות האפשריים, ועם זאת התחייבות לעקרו־

נות פונקציונאליים".
ד"ר פרנץ צבר לעצמו רקורד מרשים  בעולם ניתוחי העיניים, 
אבל שזורים בו כמה סיפורים בהחלט יוצאי דופן. כך למשל מקרה 
עובד  של  לעינו  חדר  מעובד,  לא  קרט,  וחצי  אחד  של  יהלום  בו 
שעות  ארבע  או  שלוש  אחרי  לצאת.  וסרב  היהלומים  בתעשיית 
של ניסיונות שלא הצליחו, נקרא ד"ר פרנץ לעזרה. הוא הפך את 
המטופל על בטנו, נשכב על הארץ וניתח את האיש מלמטה כלפי 
שחדר  חץ  בטעות  ירה  שבעלה  אישה  ניתח  אחר,  במקרה  מעלה. 
לעינה. ד"ר פרנץ הצליח לשלוף את החץ והוא שמור אצלו בבית 

עד היום.
והמשיך לתיכון מי־ ביסודי בכפר סבא,  רווק, למד  רון פרנץ, 

תרים ברעננה בו לומדים תלמידים חילוניים ודתיים כאחד. הוא 
שירת בחיל האוויר ואחר כך עבר למקהלת הרבנות הצבאית כנגן 

סקסופון, אהבתו השלישית אחרי לימוד תורה ועיצוב.
עם שחרורו יצא ללימודים במכון מאיר התורני בירושלים למ־

שך שנתיים וחצי, שם ספג את עולם הספרים היהודי וצלל לתוכו, 
דב  הרב  עומד  המכון  בראש  קוק.  הרב  רוח  על  דגש  שימת  תוך 
חיזוק  למבקשים  והן  דרך  מחפשי  עבור  הן  מערכת  שיצר  ביגון, 

והכשרה רוחניים.

נת־ אך  הלימודית,  באווירה  מיד  נטמע  ל"שנקר",  כשהתקבל 
קל גם בלא מעט קשיים בשל זהותו הדתית והאמונית. כך למשל, 
כאשר הוצבה בפני התלמידים מודליסטית, דוגמנית עירום שהם 
נתבקשו לצייר, ביקש רון שחרור מן השיעור הזה והסתפק בציור 
דמות גברית מתוך חוברת. הרוח התל אביבית והיאפית יצרה לא 
מעט מעקשים פתלתלים בחייו הלימודיים, אבל הוא ידע להתה־

בצלאל  כמו  אקדמאיים  למוסדות  לעבור  התפתה  ולא  איתם  לך 
הירושלמי, בו לומדים יותר סטודנטים שומרי מצוות. 

פרויקט הרשתית הוא שיאו של התהליך הלימודי בן ארבע הש־
הריהוט,  הקרמיקה,  מתחום  וכלים  חומרים  גם  רון  עיצב  בו  נים, 
למיצוי  הגיע  בפרס,  המוכתר  בפרויקט  כאן,  אך  והמתכת.  הנייר 
ביטוי  לידי  באים  בו  העיקרי  המגרש  שהוא  הוויזואלית  ההבעה 
המעצבים. "דבר שחשוב לי קודם כל כאדם, הוא הידיעה והבירור 
התמידיים לשם מה אני עושה את מה שאני עושה. לשם מה אני 
מעצב", מתווה רון את תפיסת היסוד התורנית של עולמו ומעביר 
אותה לעולם העיצוב, "גיליתי עולם מופלא ומרתק, עולם שנשכח 
מן העם היהודי במשך אלפי שנים וכעת הוא שב ומתחדש ביש־

ראל, דרך כישרונות ישראליים".
שלו  ולמנחה  פדואה  אלכס  המורים  סגל  לראש  מודה  פרנץ 
דניאל ליבוביץ', שגילו יכולת הקשבה לרעיונות היצירתיים והמ־

קצועיים שהביא, זאת בצד ענווה שנותנת לחניך להוציא מעצמו 
את המיטב. עם כל ה"יש" וההספק הזה של פרנץ בן ה-28, נראה 
שעתידו בידו. ואם גם יתממש הפרויקט העיצובי שלו, הרי ייזקף 
העין  רפואת  פני  את  לשנות  שעשוי  חיים  מציל  מנגנון  לזכותו 

.וניתוחי הרשתית בעולם

חיברתי בין רון לרופא שמקושר לחברה 
העוסקת ברובוטיקה של ניתוחי העיניים, 
ובמקביל ערכתי לו סיורים בחדרי ניתוח. 
מכאן רון רץ לבד"
ד"ר יוסף פרנץ

רון פרנץ מקבל את הפרס
צילום פרטי
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"סיסטמטיקס", מ היוקרתי  הבינלאומי  הכנס  שתתפי 
לעיצוב תעשייתי חדשני תלת-ממדי, שנערך בחודש 

־נובמבר במלון הילטון בתל אביב, הופתעו כאשר נק
רא הזוכה בפרס הראשון אל הבמה. רון פרנץ, בן 28, 
בחור חובש כיפה, ציציות משתלשלות מכנף בגדו, עלה בצניעות 

וקטף את התעודה היוקרתית.
־מנחה האירוע סיפר על הביוגרפיה שלו: בן כפר סבא, בוגר בהצ
־טיינות של המחלקה לעיצוב במכללת שנקר, והיום לומד בבית מד

רש ירושלמי, באחד המוסדות החרד"ליים )חרדים דתיים לאומיים( 
המפורסמים בנוף הדתי-לאומי.  אחדות הניגודים הזו אכן מאפיינת 
יצירת  שהוא  גמר  פרויקט  ידו  תחת  להוציא  שהצליח  הצעיר,  את 

־מופת עיצובית, שזכתה לכל השבחים הן מצד מוריו במגמה האק
דמית והן מצד חברי ועדת הפרס החשוב. הוא ניתן לו, שכן פרנץ 
פרויקט  בישראל,  העיצובי  באקלים  שגרתי  לא  מוצר  לעצב  בחר 
רפואי מרחיק ראות, תרתי משמע. הוא בחר לעצב, על פי המילה 
העכשווית, האסתטית והפונקציונלית, מתקן מדהים בתחום ניתוחי 

העיניים, במסלול ניתוחי הרשתית.
פרנץ התבסס על מנגנון ה-Vitreous - רובוט רפואי לניתוח 
מנתחי רשתית  בין  לחבר  גבולות, שמטרתו  חוצה  טרנס-אטלנטי, 
מיומנים לבין חולים או פצועים הנדרשים לניתוח מיידי כזה, אך 
נמצאים במרחק פיזי רב מאותם מנתחים. המנותחים נמצאים בדרך 
כשמנתח  קרב,  בשדות  או  הערים,  ממרכזי  רחוק  בפריפריה,  כלל 

־כזה אינו בסביבה. במקרים של קרע או היפרדות רשתית, אם הנפ

גע אינו מנותח מיידית, הוא מאבד תוך זמן קצר את הראייה. 
לצורך  שנמצא  הרשתית,  שמומחה  כך  מתבצע  עצמו  הניתוח 
הרובוט  אל  שברשותו  קונסולה  בעזרת  מתחבר  בישראל,  העניין 
יכול  לא  הזה  למקום  בסין.  קטן  בכפר  הדוגמה,  לצורך  הממוקם, 
להגיע מנתח רשתית, שכן רובם מתרכזים בבייג'ין הבירה. אחרים, 
שיש להם את הידע אך לא את התנאים והמכשור במקום המרוחק, 
מעדיפים לעבור ולפעול בארצות אחרות. הרופא הישראלי מפעיל 
הממוחשבים  הקודים  בעזרת  מרחוק  בשליטה  הרובוט  זרועות  את 

הני מיטת  על  השוכב  החולה  אל  מתקרבות  אלה  הקונסולה.  ־של 
צוות רפואי של אחיות בלבד מסביבו. המ ־תוחים, כשבדרך כלל 

זרועות הרובוט חודרות אל העין  חטים הדקות והעדינות שבקצה 
־שהורדמה קודם לכן בהרדמה מקומית. הרופא עשוי לסיים את הני

תוח בתוך 25 דקות, כשהפרוצדורה כולה אורכת כשעה. 
־פרנץ: "ניגשתי לפרויקט מתוך קונספט של שיפור חוויית המנו
־תח, השוכב כל כך רחוק מן המנתח. צריך להבין את הצדדים הפ

סיכולוגיים של העניין. המטופל 'מאוים' על ידי זרועות רובוטיות 
מבעיתות, והוא גם סובל מהיעדר קשר אישי עם המנתח האנושי, 
זו עלולה להביא לחרדתיות ופחדים. לשם כך, עיצבתי  סיטואציה 
את המתקן, שמידותיו 170 על 190 סנטימטר, בצורה כזו שהזרועות 

־בעצם נסתרות עד לרגע בו הן מתקרבות אל העין. החוויה האסת
טית הייתה בפירוש אלמנט עיקרי בקונספט העיצובי שלי. הצבעים 

־של הרובוט, למשל, הם דווקא אדום, שבדרך כלל אינו נמצא במו
צרים של חברות רפואיות רגילות או בבתי חולים, שכן הוא מזכיר 

"בכל רגע יכול כל מנתח, 
בכל מקום, להתחבר 

 למערכת ולבצע 
 ניתוח בקצה 

 השני של 
הגלובוס"

תלמיד הישיבה רון פרנץ, 
יליד כפר סבא, בוגר שנקר, 

זכה באחרונה בתחרות עיצוב 
תעשייתי חדשני לאחר שעיצב 
רובוט שמאפשר לבצע ניתוחי 

רשתיות עיניים מרחוק, באזורים 
נידחים או בשדות קרב. את 

ההשראה קיבל מהבית: אביו, 
ד"ר יוסף פרנץ, הוא מנהל יחידת 

הרשתית בבית החולים מאיר
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־דם. אני חשבתי שהמדד בפרויקט הזה הוא המדד האסתטי ולא הפ
סיכולוגי שיווקי, ולכן בחרתי דווקא באדום".

עם אבא בחדר הניתוחים
ייחודי  פרנץ לא היה צריך להרחיק לכת כדי לאתר שדה פעולה 
זה. קבלת ההחלטה על העיצוב והתכנון של הפרויקט קרו אצלו בתוך 

־הבית ממש. הקשר האישי היה דרך אביו, ד"ר יוסף פרנץ, מנתח רש
־תית מהידועים והמבוקשים בארץ ובעולם. ד"ר פרנץ הוא מנהל יחי

דת הרשתית בבית החולים מאיר בכפר סבא ובמרכז רפואת העיניים 
עין טל בתל אביב. מאבא, למד רון על הצורך החיוני במתקן כזה ואתו 
הוא עבר אודיסיאה של חקר הצרכים בשטח. רון נכנס ויצא בחופשיות 
מחדרי הניתוח, ובשלב ההתבוננות, שלב חשוב בתהליך העיצוב, חווה 
גם ניתוח אחרי ניתוח. הוא בחן פונקציונאלית את האקלים המקצועי 
בו פועל הרופא, את כלי העבודה שלו והפנים מהי האווירה בה הוא 
מצוי. אפילו מה אוכל ושותה המנתח לפני שהוא עוטה את המסכה 

הירוקה ואוחז באיזמל החד, או ליתר דיוק במחט החודרנית.
הפרויקט.  לפיתוח  הרעיונות  גם  עלו  לאביו,  ההיצמדות  בעקבות 
"מובן שבראשית הדרך חיפשתי אחרי הטכנולוגיה החדשנית בעולם 

בת ההולמת  העתידנית  המערכת  את  ומצאתי  ההיי-טקי  ־הרפואי 
חום זה, רובוט 'דה וינצ'י' שפיתחה חברה הולנדית כמוצר יסוד עליו 
נועד  זה  "רובוט  רון,  מספר  בשלט-רחוק",  הניתוח  מערכת  תתבסס 
לחצות יבשות במצבי חירום שונים. בעיראק למשל, כבר ניתחו מרחוק 

־רופאים אמריקאים חיילים שנפגעו בעזרת רובוט, אך לא בתחום הר
שתית, תחום שהוא כאמור אקוטי בפרק הזמן בו יש לנתח". 

חברת  עם  בקשר  נעזר  הוא  הפרויקט  לטובת  כי  מספר  רון 
מנכ"לה, שהובילו סטארט-אפ מתקדם  ועם  ההולנדית   "Preceye"

ומ גבוהים  ביצועים  המאפשרת  רובוטית  חדשה  טכנולוגיה  ־ופיתחו 
דויקים. "רמת הדיוק של ניתוחי הרשתית חייבת להיות גבוהה מאוד 
מאוד  ברזולוציות  המנתח  של  הידיים  תנועות  את  מתרגם  והרובוט 
מזעריות", הוא אומר, "קהל הצרכנים הפוטנציאלי של הפרויקט הזה 
הוא עצום. 285 מיליון חולים במחלות עיניים בעולם כתוצאה מזקנה 
וממחלת הסוכרת. 25 מיליון מהם לוקים במחלות רשתית. במדינות 
המתועשות יש בדרך כלל את הידע הרפואי, אך הוא מרוכז רק בערים 
הגדולות וגם אם יש יכולת כספית במקומות המרוחקים, הרי אין די 

רופאים מיומנים המוכנים לפעול באזורים אלה.
החלטתי  מהמטופל.  המנתח  ידי  של  ההפרדה  ברעיון  "התמקדתי 
ליצור,  בדומה לרובוט 'דה-ויצ'י', מערכת אחת למנתח ומערכת שניה 
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למנותח. הקונסולה נמצאת הן בביתו של מנתח הרשתית והן בבתי חו־
לים ברחבי העולם, גם במרפאות שדה של חזיתות שונות בתבל. בכל 
רגע נתון כל מנתח, בכל מקום, יכול להתחבר בזמן הנדרש למערכת 

ובו זמנית לבצע את הניתוח אצל המטופל בקצה השני של הגלובוס".
כאמור, כדי להוציא את המורך מליבם של המנותחים ולטעת בהם 
הטבעי,  הרתיעה  מוטיב  את  לנטרל  כדי  וגם  בטכנולוגיה,  ביטחון 
רון בתחילת הטיפול את המנותח במיטת הניתוחים כשהיא  הציב 
מכוונת למצב ישיבה. עיצוב החלל שלו יצר קומפוזיציה מעניינת 
הגדולה שמחזי־ הטבעת  לבין  המטופל  את  הקליפה שעוטפת  בין 

קה את הזרועות. המטופל רואה על מסך המצוי בחלקה הימני של 
על  בנוי  המסך  והאינפורמטיביים.  הטכניים  הפרטים  את  המכונה 
יסוד מגע, בו אפשר להעביר גם סטטוסים של פרטי המנתח והחולה 
ותמונת מסך של הניתוח עצמו. המנותח אף שומע באותו רגע את 

הוראות המנתח.
כשהרובוט  מסתור  מעין  יוצרת  הזרועות  את  המחזיקה  הטבעת 
אינו עובד, והמנותח המתיישב על המיטה מנוע מהמראה המאיים. 
נוצרת גם תחושת אוויר שהחלל הריק שבתוך הטבעת מעניק למ־

טופל וזה אינו מרגיש תחושת חנק בעת הכניסה לחלל הטבעת.
עיצוב הזרועות היה פרויקט בפני עצמו, מעיד רון. החברה ההול־

נדית טרם עיצבה אותן אך הוא, מתוך אהבה לאסתטיקה רובוטית 
התחשבות  כדי  תוך  מחדש  הזרועות  את  לעצב  החליט  ולמכניקה, 
בהנדסה החכמה ובצירים המורכבים שהחברה פיתחה. הוא גם הוסיף 
מערכת שיש בה מצב ידני במקרה של תקלה או רצון להמשיך את 
המיטה.  יושבת  עליה  יצר מסילה  כך  הזרועות. לשם  ללא  הטיפול 
כאשר הרופא המרוחק מסיים את הטיפול בעזרת הזרועות, הרי במ־

קום להעביר את החולה למיטה אחרת, כל המיטה נעה קדימה אל 
תוך הטבעת, כך שניתן להמשיך את הטיפול בצורה הרגילה, כפי 

שהיא קיימת היום.
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