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דברי פתיחה

שאול מ. שאשא

הוועדה המארגנת של "כנס נהריה ה־14 על רפואה ושואה" מברכת את כל המשתתפים, מהארץ ומחוצה 
לה, ומאחלת לכולנו יום מעניין, מחכים ומלמד. אנו מקווים שבסופו נהיה כולנו מודעים יותר לפעילות 
צאצאיהם  ושל  הניצולים  של  הרפואיות  לבעיות  יותר  ערים  השואה,  של  אפלים  ימים  באותם  עמיתינו 

ודבקים יותר בלקחים האתיים של העבר המצווים עלינו "לעולם לא עוד".

אחד ממורי הדגולים, פרופ' צ'רלס רולנד מטורונטו, קנדה, כתב באחד ממאמריו: "ללא ספק השואה היא 
האירוע הפחות מובן אחרי הבריאה". נדמה לי שכולנו לא מפסיקים לתהות ועדיין איננו מבינים איך דבר 
שם.  האנשים  של  ההתפעלות  מעוררת  העמידה  את  לתפוש  קשה  יותר  עוד  בעיני  לקרות.  היה  יכול  כזה 
רובם לא איבדו צלם אנוש גם בתנאים הפחות אנושיים שניתן להעלות על הדעת. וכך היו עמיתינו אנשי 
הרפואה: רופאים, אחיות, טכנאים ואחרים. סיפורה של הרפואה היהודית באותם ימים הוא סיפור נפלא, 
אתוס של גבורה, רווי מעשים הראויים להערצה ופליאה. סיפור זה טרם סופר במלואו, ורק מעטים בארץ 
הוא  הנוכחית,  המאה  בתחילת  הראשון  הכנס  למן  עצמנו,  על  שלקחנו  התפקידים  אחד  אותו.  מכירים 

לנסות ולספר. וכך נעשה גם בפתחו של הכנס הנוכחי.

השואה  לנפגעי  לרווחה  הקרן  דיווחי  פי  על  אותנו.  להעסיק  ימשיכו  הניצולים  של  ומצבם  בריאותם 
חדשות.  באוכלוסיות  פעם  מדי  מכירה  והמדינה  כ־192,000,   2013 בסוף  הניצולים  מספר  היה  בישראל 
מהניצולים  שליש  נשים.  שלישים,  כשני  רובם,  שנים.   85 גיל  מעל  ומחציתם   80 גיל  מעל  מהם  כ־70% 
חיים בגפם והבדידות הינה אחת הבעיות העיקריות המטרידות אותם. מחציתם מדווחים שהם מוטרדים 
מבעיות בריאות, ובעיקר ממחלות לב וכלי דם. למעלה מ־57% מהם סובלים מיתר לחץ דם, ו־40 אחוזים 
ממחלות לב. הבעייה השנייה בשכיחותה (כ־50%) היא מחלות שלד (בעיקר פרקים וגב), ובשכיחות קטנה 
יותר: סכרת, ופגיעות נוירולוגיות. התמותה, כצפוי, גבוהה, ומדי חודש נפטרים מעל 1,000 ניצולים. מספר 

הניצולים בתוכנו ילך ויפחת משמעותית בחמש השנים הקרובות.

התחלואה אינה נעצרת רק בדור הניצולים ומתרבים המחקרים המראים שבחלקה עלולה לעבור לדורות 
השני  בחלקו  תום.  עד  נחקר  שלא  וחברתיות  משפטיות  רפואיות,  השלכות  עם  מכאיב  נושא  זהו  הבאים. 

של הכנס נדון גם בבעיות האלה.

הן  בכנס  ידונו  והם  בפנינו,  מעמידים  השואה  שאירועי  האתיים  ההיבטים  על  לדלג  כמובן,  אפשר,  אי 
ל"המתות  ובמיוחד  לנושא,  כולו  שיוקדש  השלישי  במושב  והן  זיידלמן,  פרופ'  של  הפתיחה  בהרצאת 

החסד" — כולל השלכותיהן לימינו.

בעבודותיהם  אותנו  לשתף  הארץ  קצות  ומכל  מחו"ל  ובאו  שנאספו  והמרצים  החוקרים  לכל  תודה 
לדיונים  החשובה  ותרומתכם  שלנו  בכנסים  המתמדת  השתתפותכם  על  נכבד,  קהל  ולכם,  ומחקריהם. 
המתנהלים בהם. תודה מיוחדת לחברי בוועדה המארגנת: פרופ' מיכאל ווינגרטן מהפקולטה לרפואה של 
בר אילן בגליל, לד"ר מרים עופר מהמכללה האקדמית לגליל המערבי, לד"ר אטיין לה פיקרד מ"קורות", 
תודה  הלוגיסטי.  הצד  על  אשר  שבע  ולבת  בנהריה,  המערבי  לגליל  הרפואי  מהמרכז  קיפרשלק  לאיה 
לחברינו בבית לוחמי הגטאות ולמנהלתו הד"ר ענת לבנה. ותודה ענקית להנהלת המרכז הרפואי ולמנהלו 

הד"ר ברהום המאפשרים לקיים את הכנסים שנה אחר שנה ועל הסיוע הרב שהם מושיטים. 

אני מאחל לכולנו יום מלא עניין ומחכים, עוד כנס בשרשרת הכנסים שעוד יבואו.

שלכם בברכה,        
פרופ' שאול מ. שאשא        



4

תוכנית

התכנסות, הרשמה, כיבוד  09:00 — 08:30

פתיחה וברכות    09:30 — 09:00
— יו"ר הכנס פרופ' שאול מ. שאשא    

ד"ר מסעד ברהום — מנהל המרכז הרפואי לגליל  
ד"ר ענת ליבנה — מנכ"לית בית לוחמי הגטאות  

פרופ' שמואל רייס  — הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן  
ד"ר איתן לה־פיקאר — "קורות" — שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע  

"עדים בלבן" — מסע הרופאים בפולין  09:45 – 09:30
ד"ר נחמן אש — מכבי שירותי בריאות, אוניברסיטת אריאל  

ישיבה ראשונה   11:35 — 09:45
ד"ר מרים עופר — המכללה האקדמית גליל מערבי  יו"ר:    

מר שמחה שטיין — משרד החינוך   

הרצאת אורח: ההיסטריוגרפיה של השואה והרפואה — אתגרים אתיים מתמשכים  10:30 — 09:45
 The Historiography of Medicine and the Holocaust and the Continuing  
   Ethical Challenges

פרופ' וויליאם זיידלמן — בית הספר לרפואה, אוניברסיטת טורונטו, קנדה  

זוהר צפוני בחלוק לבן: התנהגותם יוצאת הדופן של רופאים דניים תחת הכיבוש הגרמני  10:45 — 10:30
ד"ר דן כצנלסון, קיסריה  

עבודת הסיעוד בגטו טרייזנשטט — ערך החיים    11:00 — 10:45
ד"ר מרגלית שלאין — בית טרזין, גבעת חיים (איחוד)  

רופא במחנה — ד''ר ארתור קסלר ומגיפת הטופח הרעיל במחנה הריכוז ופניארקה    11:20 — 11:00
ד"ר דוד קסלר — רוצ'סטר, ניו־יורק, ארה"ב  

משה די סגני — רופא ופרטיזן יהודי בהרי מרכז איטליה  11:35 — 11:20
פרופ' אליו די סגני — בית החולים שיבא, תל השומר ואוניברסיטת תל אביב  

הפסקה   11:50 — 10:35

ישיבה שנייה   13:35 — 11:50
ד"ר דני נדב — אוניברסיטת תל אביב  יו"ר:    

פרופ' שמואל רייס — הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן   

ריינהרט היידריך — אדריכל הפתרון הסופי והפרוטקטור של בוהמיה ומורביה -   12:05 — 11:50
ההתנקשות, הפציעה והטיפול הרפואי בו — האם היה עליו למות?  

ד"ר ג'ורג' מ. וייס — ביה"ח היהודי ע"ש וולפר, סידני, אוסטרליה  
תפיסת הבריאות של ניצולי שואה — צרכים מול מענים במפגש עם מערכת הבריאות  12:20 — 12:05

גב' אילה מזרחי — ביה"ס לסיעוד ע"ש טסלר, לניאדו, נתניה  
ד"ר טובה בנד־וינטר שטיין — החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה  

פרופ' מיכל גרנות — החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה  
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ניצולי השואה בראי המטפלים: שינויים בעמדות המטפלים בעשור האחרון   12:35 — 12:20
גב' בתיה רפפורט, גב' אריאלה לבנשטיין, גב' דנה פרילוצקי — החוג לגרונטולוגיה,   

אוניברסיטת חיפה
גב' סיגל נעים — המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע  

מר נסים אופיר, גב' הדס בן שלמה — המרכז הרפואי כרמל, חיפה  

הבניית זכרונות טראומטיים אצל זקנים ניצולי השואה  12:50 — 12:35
גב' ענת טרנר — "עמך"  

העברה והעברה נגדית בטיפולי בית  13:05 — 12:50
גב' עירית קריגר — " עמך"  

הערכת העברה בינדורית של טראומה  13:20 — 13:05
ניו־ ניו־יורק,  וצאצאיהם,  השואה  ניצולי  למען  הפרויקט  קבוצת  דניאלי —  יעל  ד"ר   

יורק, ארה"ב
גב' פראן נוריס — ביה"ס לרפואה ע"ש "גייזל" שבדרמות, הנובר, ניו־המפשייר, ארה"ב  

הפסקה  13:40 — 13:20

ישיבה שלישית  16:00 — 13:40
פרופ' מיכאל וינגרטן — הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן יו"ר:    

לזכור ולא לשכוח — שימור כינויים רפואיים לכבודם של פושעי מלחמה  13:50 — 13:40
ד"ר מתתיה א. פוקס — "פתרונות טלרדיולוגים", ירושלים  

"הצהרת ירושלים" (1952) — קוד נירנברג יהודי או אבן דרך בהגדרת פשעי הרפואה   14:05 – 13:50
הנאציים?

ד"ר איתן לה־פיקאר — בית הגת והמועצה הלאומית לביואתיקה עין כרם,  ירושלים  
צילה של השואה על הביואתיקה — מבט השוואתי  14:20 — 14:05

פרופ' נדב דוידוביץ — המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון, באר   
שבע

ד"ר רקפת זלשיק — מרכז משה מנדלסון, אוניברסיטת פוטסדם, גרמניה  

קבוצת דיון (פנל): המתות החסד (אותנסיה Euthanasia): קורות ולקחים   16:00 — 14:20
פרופ' אלן יוטקוביץ — אוניברסיטת בן־גוריון, באר שבע משתתפים:    

ד"ר הלל בראודה — חוקר שותף, ביו־אתיקה, מרכז מפנה    
ד"ר שמואל קרון — המרכז לבריאות הנפש שלוותה, הוד השרון    

ד"ר מירי בנטואיץ' — הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן    

סיכום ויציאה לסיור בבית לוחמי הגטאות  16:00

תצא בשעה 16:15 לסיור בבית לוחמי הגטאות ומשם תצא בסביבות השעה 18:00   I הסעה
לתחנת הרכבת בעכו

תצא בשעה 16:15 מהמרכז הרפואי לתחנת הרכבת בנהריה   II הסעה
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"עדים בלבן" — מסע הרופאים לפולין

נחמן אש

מכבי שירותי בריאות, מחוז השרון
אוניברסיטת אריאל

רופאים  ושלושה  עשרים  פסעו  החצץ,  פני  על  הצעדים  רחש  ידי  על  רק  שהופרה  מוחלטת,  בדממה 
של  מסעם  של  שיאו  זה  היה  אושוויץ-בירקנאו.  למחנה  הגישה  שביל  על  לבנים  חלוקים  עוטי  ורופאות 

חברי ההסתדרות הרפואית בישראל בעקבות מוראות השואה, בדגש על היבטיה הרפואיים.
הדיון בסוגיות הרפואיות השונות של השואה איננו חדש ונדון בקביעות במסגרת כנס נהריה על תחלואה 
של  חייו  בהווי  היטב  מושרש  לפולין  המסעות  של  מקומם  גם  שנת 2000.  מאז  השואה  בתקופת  ורפואה 
או  זה  באירגון  עבודתו  במסגרת  או  הצבאי  השירות  במהלך  התיכון,  לימודי  בתקופת  אם  בין  הישראלי, 
אחר. אך היתה זו הפעם הראשונה בה הסתדרות הרופאים בישראל מוציאה משלחת ייחודית של רופאים 
דילמות  עם  והתמודדו  חייהם  על  שנאבקו  היהודיים  לרופאים  הצדעה  שייעודו  מרתק  למסע  ורופאות 

מקצועיות בלתי נתפסות, ודיון נוקב במשמעויות האתיות על חלקם של הרופאים במכונה הנאצית. 
של  קברה  מעל  לעמוד  יכול  אתה  שם  רק  אבל  ושואה",  על "רפואה  לדבר  כדי  שם  להיות  צריך  לא  אתה 
האחות לובה בלום ולשמוע כיצד ניהלה ביד רמה את בית הספר לסיעוד בתקופת הגטו. בחלוקים צחורים 
בלב לבה של התופת סייעו תלמידותיה לחולים ולפצועים לשרוד, ובטירוף הגמור של אותם הימים חילקו 

את מנות הסם הקטלני למטופלים על מנת למנוע מהם את הסבל של האקציה הקרבה.
אתה לא צריך להיות שם כדי לשמוע את הרצאותיהן המאלפות של דר' מרים עופר על הרפואה בגטאות 
המילים  את  לחבר  יכול  אתה  שם  רק  אבל  הנאצים,  הרופאים  של  הניסויים  על  שוורץ  שפרה  פרופ'  ושל 
במחנה   10 ביתן  בגטו,  שהיה  החולים  בית  מבנה  ורשה,  גטו  של  העלמין  בבית  האחים  קברי  למראות: 

אושוויץ, בית המרקחת של תדאוש פנקייביץ' בקראקוב ועוד.
לב לבו של המסע היה השיח בנושאים הרפואיים השונים. זה לא היה "עוד מסע לפולין" וגם אלו שכבר 
הרפואי.  השיח  בזכות  שונה  היה  הזה  המסע  כי  מכן  לאחר  לומר  ידעו  המסע "הסטנדרטי"  את  בעבר  חוו 
איסור  גזירת  ועד  ורשה  גטו  רופאי  של  הרעב  ממחקר  היהודים:  הרופאים  של  התמודדותם  על  שוחחנו 
הגזים;  בתאי  ההמונית  להשמדה  ועד  מהאותנזיה  החלקלק:  המדרון  לאורך  גלשנו  בגטאות;  הלידות 
ניתוחי  ל"זיוף"  ועד  בגיטאות  הילודים  מהסתרת  השונות:  צורותיה  על  ההתנגדות  בנושא  רבות  דיברנו 

העיקור באושוויץ.
חשיבותו הרבה של המסע הינה בהשלכות שיש לנושאי הדיון על מקצוע הרפואה בו אנו עוסקים כיום. 
בין אם מדובר בטיפול רפואי אותו אנו מגישים לחלש ולזר, בין אם מדובר באתיקה של מחקר רפואי בן 
ימינו ובין אם מדובר במשלחות הסיוע הרפואי לאזורי אסון — חובתנו לזכור את מה שקרה באותם ימים 

אפלים על מנת ללמד את הרופאים של היום לדבוק תמיד בעקרונות המוסריים של המקצוע בו בחרו.
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ההיסטוריוגרפיה של הרפואה והשואה נוכח האתגרים האתיים המתמשכים

וויליאם זיידלמן

בית הספר לרפואה, אוניברסיטת טורונטו, קנדה

ההיסטוריה של הרפואה והשואה ברייך השלישי מאופיינת בשבעה עשורים של סיפורי הונאה, מכשולים, 
של  והמדעיות  האקדמיות  והקהילות  והאוסטרית  הגרמנית  הרפואה  מומחי  בידי  שהובלו  ושקרים  דיכוי 
מדינות אלה. כתוצאה מהמשפטים הרפואיים בנירנברג נוצר המיתוס, שהונצח על ידי הלשכה הפדרלית 
של הרופאים הגרמנים, כאילו רק מעט רופאים גרמנים "פושעים" היו מעורבים במדיניות ובתוכניות של 

גרמניה הנאצית. על פי מיתוס זה הרופאים והאקדמאים שהלכו עם הזרם המרכזי היו חפים מפשע.
לא זו בלבד שמיתוס בדיוני זה הלך והתבסס אלא שרופאים ומדענים שלקחו חלק מרכזי פעיל בתכניות 
שלאחר  ובאוסטריה  בגרמניה  בולטות  עמדות  תפסו  גם  הנאצית  גרמניה  בתקופת  והגזע  האאוגניקה 
של  החנית  בחוד  ניצבו  המלחמה  לפני  אשר  אוניברסיטאות  שם.  בעלי  פרופסורים  ביניהם  המלחמה. 
הנפשעים.  הרפואיים  למעשים  ותרומתם  מעורבותם  את  והסתירו  הדחיקו  המודרנית,  והרפואה  המדע 
יתרה מזאת, הם המשיכו לאחר מלחמת העולם השנייה לנצל את שרידי גופות הקורבנות של הטרור נאצי 

לצרכים מדעיים.
עשרות  במשך  ופתולוגיה.  לאנטומיה  המוסדות  של  באוסף  נשארו  הנאצים  הקורבנות  מגופות  הדגימות 
מעורבות  על  הטענות  את  העולמי,  שם  בעלת  אגודה  המדע,  לקידום  פלאנק"  אגודת "מקס  דחתה  שנים 
מדענים  כי  בפומבי  הארגון  הודה  ב־2001  רק  היטלר.  של  משטרו  בתקופת  פושעת  בפעילות  הארגון 
מובילים של הארגון "קייזר וילהלם", שמו הקודם של ארגון "מקס פלאנק", הובילו את תכניות האאוגניקה 
והגזע בתקופה הנאצית ואף ניצלו את תכניות הרצח שכונו "המתת חסד" ואת תכנית "הפתרון הסופי" של 
העם היהודי לשם קידום המחקר, כולל הניסויים הידועים לשמצה שנעשו על תאומים באושוויץ. לפחות 
קורבנות  גופות  של  בדגימות  השתמשו  פלאנק"  "מקס  אגודת  של  המוסדות  רשת  מתוך  מוסדות  שני 

"המתת חסד" שנרצחו בתקופה הנאצית. 
הסתרת האמת והטיוח שהובילו רופאי הלשכה הפדרלית בגרמניה ביחס למעורבות המערכת הרפואית 
הגרמנית בפשעי הנאצים עמדה לחדור גם להסתדרות הרפואית העולמית (WMA) השואפת להוביל את 
העולמית;  הרפואית  בהסתדרות  מרכזי  תפקיד  שיחק  הפדרלי  הרופאים  ארגון  הרפואית.  האתיקה  דגל 
חלק מנושאי המשרות הבכירות ביותר בארגון הרופאים העולמי היו מעורבים בתקופה הנאצית בתוכנית 

הרצח של "המתת חסד".
מומחים  היסטוריונים  ידי  על  שנמצאו  ראיות  על  המבוסס  המחקר  של  כוחו  את  מדגימה  האמת  חשיפת 
שנות  במהלך  להיחשף  החלו  הרפואה  של  תפקידה  על  חדשות  ראיות  ארכיוניים.  למקורות  גישה  בעלי 
נתקלו  ובאוסטריה  בגרמניה  העבר  את  לחשוף  מנת  על  שנעשו  מאמצים  העשרים.  המאה  של  השמונים 
טובינגן  אוניברסיטת  לרפואה,  סטודנטים  של  ממחאה  כתוצאה  בשנת 1989,  ומאיימת.  קרירה  בעוינות 
פתחה במחקר בתחום האנטומיה והשימוש הממושך שנעשה בדגימות שנלקחו מגופות קורבנות הטרור 
של  הקטלני  המחקר  את  תיעדו  היידלברג  באוניברסיטת  בפסיכיאטריה  ומתמחים  סטודנטים  נאצי. 
פרופ' קארל שניידר. בהדרגה קם דור חדש של חוקרים בגרמניה ובאוסטריה, כמו גם שינוי עמדות בתוך 

המוסדות הגדולים. כתוצאה מכך נחשף תיעוד רב והחל תהליך של התבוננות פנימה ותובנות. 
ארגונים גדולים ומוסדות, כגון אגודת "מקס פלנק", ערכו מחקרים היסטוריים ופירסמו הצהרות פומביות 
עשיית  של  בתחילתו  רק  נמצאים  אנו  אלה,  גילויים  למרות  חרטה.  והבעת  שביצעו  בפשעים  הכרה  בהן 
והמדעית  האקדמית  והאליטה  ואוסטרים  הגרמנים  הרופאים  שמילאו  לתפקיד  בנוגע  מלא  וחשבון  דין 
בתקופת הרייך השלישי. בתהליך זה התעוררו דילמות אתיות וקשיים בניסיון למחוק את שמותיהם של 
רופאים ומדענים גרמנים, שהיו מעורבים בפשעים רפואיים, ואשר זוכים עד היום לכבוד ולהכרה ככאלו 
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תרופות  מחלות,  נקראו  שמם  שעל  לכך  ראויים  שנמצאו  עד  משמעותי,  מדעי  ולגילוי  להישג  שהגיעו 
וכיוצ"ב [eponyms]. בכך הם מונצחים בהיסטוריה הרפואית על הישגיהם תוך התעלמות מפשעיהם. 

ההרצאה תכלול דוגמאות ספציפיות מהתהוות המחקר בעבר, המצב הנוכחי ביחס לחקר הרפואה בשואה, 
תפקיד ההיסטוריונים במחקר והצעה אסטרטגית לקידום חקר הרפואה בשואה בעתיד. 



9

זוהר צפוני בחלוק לבן
התנהגותם יוצאת הדופן של רופאים דניים תחת הכיבוש הגרמני 1940–1945

דן כצנלסון

קיסריה, ישראל

פסיכולוגיים  פרופסיונאליים,  תרבותיים,  אפשריים,  גורמים  ולבחון  לאתר  היתה  שמטרתו  מחקר,  נערך 
וחברתיים, אשר עשויים להסביר את התנהגותם יוצאת הדופן של הרופאים הדניים תחת הכיבוש הגרמני 

 .1945-1940
כנגד  המאורגנת  להתנגדות  הצטרפו  אשר  הראשונים  מבין  היו  בדנמרק  לרפואה  והסטודנטים  הרופאים 
הכללית  באוכלוסייה  לחלקם  יחסית  במחתרת  הגדולה  המקצועית  הקבוצה  את  והיוו  הגרמני,  הכובש 
לשוודיה  הצלת יהודי דנמרק על ידי הברחתם  במבצע  כמוכן היו הם כקבוצה הפעילים ביותר  בדנמרק. 

השכנה. מעל מחצית ממספר היהודים אשר ניצלו עברו דרך "ערוץ רפואי" כל שהוא בדרך לחופש. 
באמצעות סקירה נרחבת של הספרות, מחקר ארכיוני, וסריקת מסד הנתונים של מוזיאון המחתרת הדנית 
אותרו 428 רופאים ו־177 סטודנטים לרפואה אשר השתתפו בפעילות מחתרתית. באמצעות השנתונים 
הפרטים  של  נתונים  מסד  הוקם  הדנית,  הרפאוית  ההסתדרות  ידי  על  הרלוונטית  בתקופה  שפורסמו 

האישיים, החברתיים והמקצועיים הפרטניים של הרופאים/סטודנטים.
נערך יישום תורתו של שלום שוורץ אודות מערכות ערכים אישיים של האדם לגבי הגורמים הפסיכולוגיים 
וחברתיים אשר השפיעו על מערכת הערכים של הרופאים הדניים שהיו פעילים במחתרת. המסקנות הן, 
שככל הנראה, מערכת הערכים האישית שלהם היתה נשלטת בעיקר על ידי ערכים אשר הובילו לדפוסי 
התנהגות פרו־חברתית ואלטרואיסטית. ערכים אלה הופנמו מתוך סביבת החינוך המוקדמת, מערכים של 

הקבוצה הפרופסיונאלית, ומערכים תרבותיים של העם הדני בכללותו.
באמצעים  משולבת   — שלהם  הערכים  מערכת  נכון,  יותר  או   — הרופאים  של  חשיבתם  דרך   — לסיכום 
הפיזיים שעמדו לרשותם כרופאים — היא אשר, ככל הנראה, היתה הגורם להתנהגותם יוצאת הדופן של 

הרופאים הדניים תחת הכיבוש הגרמני-נאצי של דנמרק.
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עבודת הסיעוד בגטו טרזיינשטאט — ערך החיים

מרגלית שלאין

בית טרזין, גבעת חיים (איחוד)

"כל המצוקות, המחסור והסבל שעברו עלי עזרו לי להיות אחות במלוא מובן המילה"
רזי ווגליין, אחות בטרזיינשטאט (1945-1942)

בתיאור  התמקדו  טרזיינשטאט  בגטו  לרפואה  הקשורים  בהיבטים  שדנו  שונים  מחקר  מתחומי  חוקרים 
המצב הרפואי בגטו ובעיקר בחלקם של רופאים בו, על אף שהנטל הממשי, תרתי משמע, היה על כתפי 

האחיות וכוח עזר נשי מתנדב, שעדיין לא זכו למקומם הראוי בזיכרון השואה. 
רבבות יהודים, בעיקר ממרכז אירופה, גורשו לגטו טרזיינשטאט (1945-1941), ששימש למעשה כמחנה 
היגיינה  תנאי  ללא  איומה,  בצפיפות  הסגור  בגטו  שהו  הם  ב'מזרח'.  המוות  למחנות  מעבר  ותחנת  איסוף 
ותברואה נאותים ומתו בהמוניהם מרעב ומחולי. מערך שירותי הבריאות שהוקם בגטו ניסה לתת מענה 
לצרכים המרובים וכלל: בתי חולים, עשרות מרפאות ומאות חדרי חולים. ואולם, כדברי האחות ווגליין: 
"טרזיינשטאט הייתה בית חולים אחד גדול. בשום מקום על פני האדמה לא נכחו בבת אחת כל כך הרבה 

חולים ונכים".
אך  הרפואה,  תחומי  מכל  מוניטין  ובעלי  מומחים  רופאים  הרבה  נמצאו  לטרזיינשטאט  המגורשים  בין 
לעומת זאת מספר האחיות המוסמכות שהגיעו לגטו היה מועט ורובן הועסקו בבתי החולים. לידן תיפקדו 
כאחיות  וטיפלו  בגטו  עבודתן  כדי  תוך  המקצועית  הכשרתן  את  שרכשו  בסיעוד,  לעבוד  שהתנדבו  נשים 

לכל דבר בנזקקים, שמרביתם היו זקנים, נכים וחולים סיעודיים, תוך הקרבה וסיכון עצמי.

בהרצאה ייבחנו ההיבטים הבאים:
לחיים,  היה  ערך  איזה  לעבודתן?  תכלית  הייתה  האם  בגטו?  אחיות  להיות  הללו  הנשים  בחרו  מדוע    —

כאשר כל מה שהאמינו בו התפורר לנגד עיניהן?
מהות עבודתן של האחיות בגטו, תנאי עבודתן, מגוריהן ושעות המשמרת שלהן. האם קיבלו תגמול    —

על עבודתן המפרכת והמתישה פיזית ונפשית?
גרואג,  וטרודה  ווגליין  כרזי  המוסמכות,  האחיות  של  בעבודתן  והייחודיים  המשותפים  המכנים  ייבחנו 
ועוד,  ובר  אילזה  שיף,  ורה  אליעז,  כרות  בגטו  המעשית  הכשרתן  את  שרכשו  האחיות  עבודת  לעומת 

בניסיון להעלות תובנות בנוגע להתנסות האנושית של נשים בתנאי הקיצון בגטו טרזיינשטאט.
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(Ein Arzt Im Lager) רופא במחנה

ד''ר ארתור קסלר ומגיפת הטופח הרעיל במחנה הריכוז ופניארקה

דוד קסלר

רוצ'סטר, ניו יורק

בוקובינה  יהודי  כל  ימים,  עשרה  "בתוך  כי  רומניה,  בצ'רנוביץ,  הצבאית  המפקדה  מסרה  ב־4.10.1941 
יישלחו מזרחה מהדניסטר". שמו של ד''ר ארתור קסלר, רופא בן 38 לא היה ברשימת המגורשים אך הופיע 
 280,000 בין  הכול,  בסך  הגירוש.  צו  את  לעקוף  שניסה  פופוביצ'י,  טריאן  מר  העיר,  ראש  של  ברשימתו 
ב"שואה  וטרנסניסטריה  בוקובינה  בסרביה,  של  המלחמה  ובשטחי  ברומניה  נרצחו  יהודים  ל־380,000 

הרומנית" — הפחות ידועה בחקר השואה. 
בספטמבר 1942 נשלח ד''ר קסלר למחנה הריכוז ופניארקה שבטרסניסטריה — אזור החוצץ בין נהרות 
הדניסטר והבוג. אמו ואחותו הסתתרו בבוקרשט. כשהאסירים החדשים התלוננו על תנאי המחייה, מפקד 
המחנה יון מורגסקו אמר: "הגעתם למחנה על רגליכם, אך אם תזכו לצאת מפה, תצטרכו לזחול על ארבע". 
שהתפשטו  התחתון,  גופם  בפלג  ספסטי  שיתוק  של  תסמינים  האסירים  בקרב  התגלו   1942 בנובמבר 
את  אבחן  קסלר  במחלה.  לקו  האסירים   1,200 מתוך   800 כאשר  מכן,  שלאחר  בשבועות  מגיפה  לממדי 
המחלה  הלחם.  עם  שעורבבו   (Lathyrus Sativus) סטיבוס"  "לטירוס  מסוג  אפונים  בתזונת  הגורם 

הוגדרה ע''י היפוקרטס ונקראה טופחית. 
הרשויות לא נענו לדרישות להסיר את האפונים מתזונת האסירים, והאסירים פתחו בשביתת רעב מסכנת 
קסלר  ד''ר  ע''י  שטופלו  החולים  לעזרה.  האדום  לצלב  ופנו  המקומיות,  הרשויות  עם  התעמתו  חיים, 
ורופאים אחרים שעבדו איתו קיבלו אספקה מוגבלת מאוד של מזון עתיר בוויטמינים, במיוחד B1 וסידן, 
המחנה. באזור  שגבלו  בשדות  שלוקטו  צמחים  המכילות  ותרופות  יבשים  משמרים  המורכבות  במנות 

אספקה זו יועדה בעיקר לחולים על מנת לעכב את הפגיעה הרפואית הקשה בהם. 
המחנה  אסירי  בקרב  המגיפה  התפשטות  של  תיעוד  וניהל  מחקר  בסתר  ערך  קשים,  תנאים  תחת  קסלר, 
הרפואיים  רישומיו  את  ושמר  האפונה  של  הרעילות  טבלת  את  להגדיר  הצליח  כן  הקשות.  פגיעותיה  על 
במסתור עד לשחרור. רישומים אלה ובעיקר טבלת הרעילות של הטופח פורסמו על ידו אחרי המלחמה 

בשנת 1947 ומהווים מקור מדעי לחוקרים בנושא זה עד היום. 
ישנן די ראיות לכך שרשויות המחנה היו מודעים לרעילות האפונים ולכן מדובר בהרעלה המונית מכוונת. 
ניצולי ופניארקה היו מהראשונים שקיבלו פיצויים במסגרת הסכם השילומים עם ממשלת גרמניה בעיקר 
בעקבות מעורבותו הפעילה של קסלר בשיחות ובסיוע המסמכים הרפואיים שהצליח לשמור ולהציל. כן 

נישמרו מתקופה זו איורים שנעשו על ידי אסירי המחנה המתארים את הייסורים שעברו. 
ומה קרה עם ד"ר קסלר? בשנת 1944, ד''ר קסלר עלה לארץ עם אשתו ובתו. הוא מונה למנהל מחלקת 
האלרגיות של מרפאת זמנהוף בתל אביב, ונחשב לחלוץ בתחומו בישראל. בשנת 1968 הוא נבחר לשמש 

כיו''ר האגודה הישראלית לאלרגולוגיה. 
ופניארקה  בנפגעי  לטפל  שנים  לאורך  והמשיך  הטופחית,  בתחום  סמכותית  לדמות  נחשב  קסלר  ד"ר 
בהתנדבות. כאדם בעל צניעות יוצאת דופן, הוא נמנע מלקבל הכרה ציבורית על פועלו. ד''ר קסלר גילה 
התעניינות נלהבת בתחומים שונים מלבד רפואה, בעיקר בהיסטוריה ובארכיאולוגיה. ארתור קסלר נפטר 

ב־18 באוגוסט, 2000. 
חמצה  בשם  לכן  קודם  עוד  ידוע  היה  ופניארקה  במחנה  הרעילים  באפונים  שהתגלה  הרעלן 
נוספים  בצמחים  כן  כמו  מופיע  לו  דומות  ותרכובות  זה  עצבי  רעלן   .(ODAP) אוקסלדיאמינונפרופיונית
ועלול לגרום למחלות כגון "קונזו" (ידוע כ"רגל קשורה") ו"גואם". בהודו, באתיופיה, ובמקומות נוספים, 



12

מגפות התפרצו וממשיכות להתפרץ בעיקר לאחר תקופות רעב, כאשר האוכלוסייה נאלצת להיות ניזונה 
מצמחי הבר הרעילים. 

עד כמה מחקרו של ד"ר קסלר היה יסודי ובעל חשיבות הפורצת את גבולות הרפואה בשואה ניתן לראות 
מק'קנדלס  כריס  מת  "כיצד  בשאלה  שדנה  יורקר",  ב"ניו   ,2013 בדצמבר  ב־9  התפרסמה  אשר  בכתבה 
בשנת 1992 בפארק הלאומי דנאלי. הכתבה מציגה תיאוריה הטוענת כי צמח בשם "הדיסרום אלפינום" 
החודשים  בשלושת  ממנו  ניזון  והוא  היות  למותו,  האחראי  הגורם  היה   (Hedysarum Alpinum)
האחרונים לחייו בשטחי הפרא. התיאוריה מתבססת על קווי הדמיון לסיפור ופניארקה, וכך נאמר: "ד''ר 
ארתור קסלר, רופא יהודי ואסיר במחנה, הבין היטב את ההשלכות שבעניין, במיוחד כאשר בתוך מספר 
חודשים מאות מהאסירים הגברים שבמחנה החלו לצלוע, והחלו להשתמש במקלות כקביים כדי שיוכלו 
גבוה  במינון   ODAP לחומצת  נוכחות  שקיימת  ואישר  בדק  בנושא,  מומחה  למביאן,  פרופ'  להתנייד..." 

בצמח. 
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משה די סגני רופא ופרטיזן יהודי בהרי מרכז איטליה

אליו די סגני

בית החולים שיבא, תל השומר ואוניברסיטת תל אביב

פעילות הרופאים היהודים בתקופת השואה הייתה מגוונת, וניתן לחלק אותה למספר מאפיינים: התגייסות 
לצבאות בנות הברית, התגייסות לתנועות המחתרת הפרטיזניות הן כלוחמים והן כרופאים צבאים, טיפול 
הכיבוש  תחת  הכללית  אזרחית  לאוכלוסיה  טיפול  ומתן  השמדה  ובמחנות  בגטאות  אזרחית  באוכלוסיה 
רפואית  פעילות  ששילב  הרופאים  סוג  את  מייצג  באיטליה  יהודי  ופרטיזן  רופא  סגני  די  משה  הנאצי. 
לאחרונה  תורגם  אודותיו  על  ספר  הקרבות.  באזור  הכללית  האוכלוסייה  ובקרב  פרטיזאנית  ביחידה 

לעברית בתמיכת "יד ושם".
 בעקבות הפלתו של המשטר הפשיסטי של מוסוליני בחודש יולי 1943 הוקמה באיטליה ממשלה חדשה 
ברשותו של המרשל בדוליו. ממשלה זו חתמה ב־8 בספטמבר על הסכם הפסקת האש עם כוחות הברית. 
בתגובה, הגרמנים השתלטו על צפון ומרכז איטליה, כולל העיר רומא. עד אז יהודי איטליה סבלו מהפליה 
קשה בעקבות חוקי הגזע שהונהגו על ידי המשטר הפשיסטי בשנת 1938 אך לא נשקפה סכנה לחייהם. 

המצב השתנה עם הכיבוש הנאצי והתחלת פעולות המצוד וגירוש היהודים למחנות השמדה.
משה די סגני, רופא ילדים יהודי מרומא, נמלט בסוף ספטמבר 1943 יחד עם משפחתו, אשתו פינה ושני 
מיד  מזרח־איטליה.  במרכז  הררי  באזור  השוכנת  מרקה  סברינו  סן  העיר  של  לפרבר  ואליו,  פרידה  ילדיו 
עם הגעתו לאזור הוא הצטרף ל"בנדה מריו", אחת הקבוצות הפרטיזנים הראשונות שהוקמה באיטליה, 
בפיקודו של פעיל קומוניסטי מטריאסטה שהוגלה לסן סברינו על ידי המשטר הפשיסטי ושוחרר אחרי 
הפסקת האש. היחידה של מריו הייתה לקבוצה הפרטיזנית הגדולה והפעילה ביותר של המחוז. משה די 
סגני היה מפקד שרותי הרפואה של גדוד פרטיזני זה והשתתף בכל פעולות הלחימה. הוא טיפל בחולים 
ובפצועים של הגדוד בעת הקרבות ובמקומות מסתור. בעקבות תפקודו כלוחם בקרב הגדול של וולדיולה 
הוענק לו עיטור מדלית כסף על גבורה בקרב. בנוסף לפעולתו כלוחם, משה די סגני פעל כרופא באזורי 
בין  אז  שהיו  תזונה  ובבעיות  זיהומיות  במחלות  במיוחד  בקי  היה  הוא  סברינו.  סן  לעיר  שמסביב  הספר 
הפרטיזנים  פעילות  עם  טבעי  באופן  השתלבה  זאת  פעילות  ולתמותה.  לתחלואה  העיקריות  הסיבות 
להגנת האוכלוסייה האזרחית נגד ההטרדות הנאצי־פשיסטיות. האוכלוסייה האזרחית גמלה לפרטיזנים 
בזמן  ומסתור  הגנה  מתן  מזון,  של  נדיבה  הספקה  שכללה  רחבה  בתמיכה  בפרט  סגני  די  ו למשפת  בכלל 
פעולות המצוד התקופות שביצעו הכוחות הגרמנים ומשתפי פעולה הפשיסטים. לאחר שחרור העיר סן 
סברינו ב־2 ביולי 1944 ערך משה די סגני את היומן של הפעילות הצבאית של גדוד מריו בעשרת חודשי 

המאבק.
היומן פורסם לראשונה לפני שנתיים באיטלקית יחד עם אוסף מאמרים על דמותו של משה די סגני, על 
השתתפות היהודים האיטלקים בתנועת התנגדות ומסמכים נוספים. מדובר במסמך היסטורי השופך אור 
על פרק של היסטוריה של יהודי איטליה בזמן השואה. יהודי איטליה נרדפו כמו אחיהם בשאר מדינות 
כפטריוטים  נלחמו  אך  הפרטיזנים  לכוחות  גדולים  במספרים  התגייסו  הגרמני,  הכיבוש  תחת  אירופה 

איטלקים ללא אפיון יהודי מיוחד. 
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ריינהרט היידריך — אדריכל הפתרון הסופי והפרוטקטור של בוהמיה ומורביה
ההתנקשות, הפציעה והטיפול הרפואי בו — האם היה עליו למות?

ג'ורג' משה וייס

ביה"ח היהודי ע"ש וולפר, סידני, אוסטרליה

לריינהרדט היידריך, אדריכל "הפתרון הסופי לבעיית היהודים", הייתה קריירה מטאורית במימסד הס.ס. 
הוא זה שאירגן וישב בראש "ועידת ונזה" שהניחה את היסודות הלוגיסטיים והטכניים ושיטות ההשמדה 

ההמונית במחנות ובאתרי ההרג.
לדיכוי  ומזוויעות  רצחניות  בשיטות  נקט  ומורביה"  בוהמיה  של  "הפרוטקטור  לתפקיד  מונה  כאשר 
האוכלוסייה המקומית. ניסוי ההתנקשות בו בפרג לא צלח אמנם, אך הוא נפצע קשה ונפטר שבוע ימים 

לאחר מכן. 
המוות  לאחר  הבדיקה  של  והדו"ח  אושפז  בו  החולים  בבית  בו  לטיפול  באשר  הקיים  המידע  של  סקירה 
מעלה תהיות באשר לטיב הטיפול שקיבל. הרושם הוא שהטיפול בו היה מתחת לרמה הצפויה לפציעתו 
פוליטית  מעורבות  של  הטיעון  עולה  ימים.  באותם  שהיה  בידע  אפילו  המקובל,  הרפואי  הטיפול  ולתקני 

מגורמים רמי דרג בס.ס. ובהנהגה הנאצית שביכרו את מותו על הישארותו בחיים.
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תפיסת הבריאות של ניצולי שואה

צרכים מול מענים במפגש עם מערכת הבריאות

אילה מזרחי — ביה"ס לסיעוד ע"ש טסלר, לניאדו, נתניה
טובה בנד־וינטר שטיין — החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

מיכל גרנות — החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה

או  והמשכה  חייהם  לאורך  השואה  ניצולי  של  הבריאות  תפיסת  את  בחן  זה  מחקר  המחקר:  מטרות 
השואה  ניצולי  שבין  במפגש  העולים  הייחודיים  הצרכים  מהם  המחקר  בדק  כן,  כמו  בזיקנה.  השתנותה 

לנותני השירות במערכת הבריאות.
שאלון  כלל  המחקר  כלי  האיכותנית־פנומנולוגית.  הגישה  באמצעות  התבצע  המחקר  המחקר:  שיטות 
הגישה  על  המבוסס  פרשני  בניתוח  נותחו  הראיונות  מובנים.  חצי  עומק  וראיונות  קצר  סוציו־דמוגרפי 

הפנומנולוגית.
תוצאות: חוויות החולי והבריאות בחייהם של הניצולים הובילו לגיבוש עצמי המובנה על פני שני צירים: 
הבריאות:  לחוויית  שנקשרים  עצמי  סוגי  ארבעה  זוהו  חלש.  מול  חזק  של  וציר  חולה  מול  בריא  של  ציר 
תפיסת  ואובדניה  התקופה  תחלואי  לאור  בזיקנה,  חולה-חלש.  חולה-חזק,  בריא-חלש,  בריא-חזק, 
עצמי בריא-חזק השתנתה על רצף שבין שביר לחסין; תפיסת עצמי חולה-חזק השתנתה על רצף שבין 
השתנתה  חולה-חלש  העצמי  ותפיסת  לשבור,  השתנתה  בריא-חלש  עצמי  תפיסת  שבור-חזק-חסין; 
חולשה  של  לכיוון  המוקדמת  החוזק  תפיסת  של  בזיקנה  אי-המשכיות  שחוו  ניצולים  לחזק.  בזיקנה 
שחוו  ניצולים  ואילו  ותלות;  שליטה  מאיבוד  שפחדו  או  חייהם  על  שליטה  שאיבדו  אלו  הם  ושבירות, 
המשכיות של תפיסת הבריאות החזקה בזיקנה הם אלו שלחמו והתמודדו בהתאם למידת הקוהרנטיות 
שלהם, לרוחניותם ולאמונתם הדתית וכן לסגירת מעגל חייהם. לגבי הצרכים של הניצולים במפגשם עם 
בייחס  צורך  שני  ומצד  מלא  לשוויון  בקשה  אחד  מצד  ואסימטריות:  דואליות  עלתה  הבריאות  מערכת 
מיוחד ובהכרה בעברם. ההסבר לדואליות נעוץ בחלוקה לשני זמנים הקשורים לבריאות בחיי הניצולים 
בזיקנתם: האחד הוא בחיי השיגרה, והשני מאפיין את מצבי הקיצון בחיי הניצולים, כמו אשפוז, חולי קשה 

או התמודדות עם הבירוקרטיה.
פסיכו־ מטפל  ולערב  לזהות  הבריאות  שירותי  נותני  שעל  סיכון  קבוצות  שלוש  העלה  המחקר  מסקנות: 
סוציאלי. קבוצת סיכון ראשונה עלתה מתוך הטיפולוגיה של תפיסת הבריאות והשתנותה בזיקנה, והיא 
שימוש  ללא  בלבד  בגופם  ביטחונם  ותלו  "בריא-חזק"  בריאות  בתפיסת  עצמם  שתפסו  ניצולים  כוללת 
פגיעה  עד  ביותר  פגיעים  להיות  עלולים  הם  נכות  או  מידרדרים  בריאות  ובמצבי  רוחניים,  במשאבים 
שאין  אלו  גם  כמו  לחייהם  משמעות  שחסרים  הניצולים  את  כוללת  שנייה  סיכון  קבוצת  מכוונת;  עצמית 
להם אחיזה דתית או רוחנית כלשהי, והם עלולים להיחלש ואף להישבר לנוכח אובדני הזיקנה; וקבוצת 
סיכון שלישית כוללת את הניצולים שסיפור חייהם מסופר על ידם בצורה לא קוהרנטית, העלולה להעיד 

על מצב בריאות פיזי או נפשי לקוי יחסית.
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ניצולי השואה בראי המטפלים: שינויים בעמדות המטפלים בעשור האחרון

בתיה רפפורט, אריאלה לבנשטיין, דנה פרילוצקי  —  החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה
סיגל נעים — המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן גוריון, באר־שבע

נסים אופיר, הדס בן שלמה — המרכז הרפואי כרמל, חיפה

רקע: במחקר גישוש שנערך בשנת 2006 נבדקו עמדות צוותים מטפלים, רפואיים ופרה־רפואיים, כלפי 
מטופלים ניצולי שואה. בחלוף מספר שנים, חזרנו ובדקנו עמדות אלו בקרב צוותים המטפלים בניצולי 
בחברה  המתחוללים  החברתיים  השינויים  לאור  מרכזית  חשיבות  בעל  הוא  זה  נושא  קשישים.  שואה 

הישראלית בעקבות דו"ח דורנר.
מטרות: כיווני הממצאים יוכלו להנחות אותנו בהווה ובעתיד לגבי הצורך במוקדי התייחסות מקצועיים 

למטפלים באוכלוסיה זו. 
האבות  ובית  כרמל  רפואי  מרכז  הבאות:  במסגרות  עובדים  אשר  מטפלים,  השתתפו 116  במחקר  שיטה: 
פרה־רפואיים   ,(31%) וסיעוד  אחיות   ,(23%) רופאים  היו:  המשיבים  מקצועות  כאשר  בחיפה,  הספרדי 
(31%) ועובדים סוציאליים (15%). המשתתפים ענו על שאלון מובנה שכלל מספר חלקים: פרטים סוציו־

דמוגרפיים, שאלון עמדות כללי ושאלון שהעריך רגשות שהתעוררו כלפי קורבן טראומה. 
כל  בקרב  עימו  וההזדהות  המטופל  כלפי  ההערכה  התחזקו  לשנת 2006,  בהשוואה  כי  מצאנו  ממצאים: 

אנשי המקצוע שהשתתפו במחקר. 
דיון: נראה איפה כי ההשקעה שהחלה בהכשרת צוותים מקצועיים, כמו גם השינויים הרחבים יותר שחלו 
בחברה הישראלית בעמדות כלפי ניצולי השואה, משפיעים לחיוב על עמדות אנשי המקצוע המטפלים 
של  במצוקותיה  מעמיקה  להתמקדות  זמן  למטפלים  מאפשרת  אינה  המציאות  זאת,  עם  יחד  בניצולים. 

אוכלוסייה זו.
בעמדות  חיובי  לשינוי  שהביאה  המטפלים,  הצוותים  בהכשרת  להשקעה  בהמשך  למדיניות:  המלצות 
המטפלים, אנו רואים צורך להציע תוכנית מובנית בטיפול הרפואי בניצולי השואה. יש לראות את הצד 
זו  מסגרת  לאינטראקציה.  מסגרת  בו  המטפל  ולרופא  לו  ולאפשר  הניצול  במטופל  והמסתגל  המתמודד 

תאפשר הפקדת סיפורו האישי של הניצול בידי הרופא. 
לזמן  ניתן  כקטגוריה,  הניצולות  מופיעה  שבה  אנמנזה  הטמעת  כגון  במערכת,  שחלו  השינויים  לאור 
הסיפור  למיקוד  הדרושים  והאווירה  הזמן  את  שיאפשרו  כפולות),  ביקור  (יחידות  יותר  ארוכים  ביקורים 
האישי. אנו בטוחים כי תהליך זה יביא לטיפול רפואי ממוקד יותר וזיהוי צרכים רפואיים, רגשיים ואישיים 

של הניצול בזקנתו מחד, ומאידך יזכה הניצול במערכת הכלה ותמיכה רפואית נאותה. 
לרשות הרופא עומד במערכת הבריאות צוות רב מקצועי שיש לגייסו ולשלבו במערכת היעזרות זו. 

על מנת לבנות תוכנית התערבות זו ולהטמיעה כשגרה במערכת הרפואית, יש להפעיל צוות רפואי מוביל 
שיתגייס למטרה זו. 

רפואיים  נושאים  להבנת  וייחודי  חשוב  מחקרי  חומר  תהווה  המוצעת  הרפואית  ההתערבות  להערכתנו, 
ורגשיים הנוגעים להזדקנות בצל השואה. זוהי הזדמנות חד פעמית ובלתי חוזרת לתיעוד רפואי בנושא.
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הבניית זכרונות טראומטיים אצל זקנים ניצולי שואה

ענת טרנר

"עמך"

השואה הייתה אחד האירועים הטראומטיים של המאה הקודמת. היא אינה אסון טבע כי אם מעשה שעשו 
הרסנית  עריצות  חברתית,  אימה  לכל  אב־טיפוס  בה  לראות  אפשר  אחרים.  אדם  בבני  מסוימים  אדם  בני 
ואנושיים  חברתיים  קשרים  של  והרס  זו  אימה  מתוך   .(Arendt, 1964 ;2010 ,גמפל) הרוע של  ובנאליות 

נבנו זיכרונותיהם של הניצולים. 
העבודה מבוססת על הנחת יסוד שאנשים זוכרים בתוך הקשר אישי וחברתי (Gergen, 1994). זיכרונות 
ובתוך  נמצאים,  הם  בו  הזקנה  לשלב  הקשור  אישי  הקשר  בתוך  נבנים  זקנים  ניצולים  של  טראומטיים 

הקשר חברתי של התרחשות השואה ושל החברה הישראלית הקולטת.
מטרת העבודה היא לתאר ולנתח כיצד ניצולים בונים זיכרונות של טראומה בתוך הקשרים פסיכולוגיים, 
לשם  קולטת.  כחברה  הישראלית  החברה  ואת  סביבם  החברה  את  לחווייתם  ואינטראקטיביים  חברתיים 
לבין  אירופה,  ומרכז  ממזרח  רובם  הניצולים,  של  הקיומית  החוויה  בין  במפגש  קורה  מה  להבין  עלינו  כך 
התרבות, העמדות והערכים של התרבות הקולטת אליה היגרו הניצולים, ובאיזו מידה, אם בכלל, משנה 

ממפגש זה את החוויה של הניצולים. 
העבודה מתארת ומנתחת בקצרה את ההקשר ההיסטורי והחברתי של השואה, הקשר בו נבנתה המציאות 
החברתית והפסיכולוגית של ניצולים זקנים. יתוארו ההעמדות והערכים של החברה הישראלית הקולטת 
את גלי העליה עם סיום המלחמה ועד ימינו אנו. יוצגו תיאוריות המסבירות כיצד אנשים בונים דימויים 
של זיכרונות אוטוביוגרפיים בהקשר חברתי–תרבותי. יפורט מבנה הזיכרון האוטוביוגרפי, מבנה הזיכרון 
את  שואה  ניצולי  חווים  כיצד  יבדק  אלו,  הבניות  ולאור  בזיקנה  הזיכרון  והבניית  טראומטיים  באירועים 

הזיכרונות הטראומטיים, באופן שניתן יהיה להמשיך ולחיות איתם. 
מתוך הבנה זו, ניתן יהיה להקיש לגבי היכולת של גורמים מטפלים להבין, לנתח ולעשות שימוש קליני 

בזיכרונות של ניצולים, כפי שהם משתקפים בנרטיבים שלהם עצמם. 
לטפל  בכדי  הזיכרונות  והקשר  ממבנה  להתעלם  ניתן  שלא  מהתפיסה  נובע  זו,  לעבודה  הקליני  הרציונל 

בהם. רציונל זה נובע מהצורך לטפח התערבות טיפולית רגישת תרבות.
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העברה והעברה נגדית בטיפולי הבית

עירית קריגר

"עמך"

התהליכים  על  נכתב  מאד  מעט  רבות,  מזוויות  ונחקר  נכתב  הנגדית  וההעברה  ההעברה  נושא 
הטרנספריאליים בטיפולי בית. חלק גדול מאוכלוסיית ניצולי השואה זקנים מאד והתהליך הפסיכותרפויטי 

כולו נעשה בביתם של המטופלים. 
הסטינג הזה מציב אתגרים מיוחדים ומאידך אין על כך התייחסות בספרות המקצועית. 

בהרצאה זו ייבדק הנושא של העברה והעברה נגדית בסטינג המיוחד של טיפולי בית אצל ניצולי שואה. 
לטיפול  שנים  במשך  מורגל  הוא  לה  הקליניקה  של  העוטף  מהסטינג  יוצא  הוא  כאשר  למטפל  קורה  מה 

המתבצע בביתו של המטופל? מה קורה למטופל המארח את המטפל בביתו?
איך נכנסים לבית של מטופל והופכים את ביתו לזירה טיפולית ומה זה אומר מבחינת האחריות על חלקי 

סטינג שונים עליהם המטופלים מחליטים. 
התבוננות בנושא מרתק זה מעלה שאלות של בניית גבולות הסטינג שמשתנים לעיתים בין פגישות. 

המטופל  בידי  מפקידים  אנו  אותם  והתכנים  ביון)  ושל  ויניקוט  (של  למיכל  מתייחסות  אחרות  שאלות 
למשמרת עד לפגישה הבאה כאשר הבית נשאר המיכל השומר על הרצף הטיפולי? 

מה טיפולי הבית מעצימים ומאפשרים ואיפה הם מקשים הן על המטפל והן על המטופל.
במסגרת הרצאה זו נעסוק בשתי סוגיות מרכזיות: סוגיה ראשונה — השפעת הסטינג על איסוף הנתונים 

ויצירת האבחנה והסוגיה השנייה — היחסים הטרנספריאליים.
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הערכת העברה בינדורית של טראומה

יעל דניאלי — קבוצת הפרויקט למען ניצולי השואה וצאצאיהם, ניו־יורק, ניו־יורק, ארה"ב
פראן נוריס — ביה"ס לרפואה ע"ש "גייזל" שבדרמות, הנובר, ניו־המפשייר, ארה"ב

חלקים,  שלושה  ומונה  עצמי  דיווח  על  המבוסס  מקיף,  מדידה  כלי  של  פיתוח  תהליך  נציג  זו  בהרצאה 
לניצולי  בוגרים  צאצאים  של  החוויות  את  כולל  הראשון  החלק  טראומה.  של  בינדורית  העברה  למדידת 
שואה במהלך גדילתם וחייהם בבית הוריהם, ומדרג את ההורים בנפרד. החלק השני מתאר את האימפקטים 
וממפה  סוקר  השלישי  החלק  עצמם.  המשיבים  על  שואה  ניצולי  במשפחות  וחייהם  גדילתם  של  עליהם 
נתונים דמוגרפיים והיסטוריים של ארבעה דורות במשפחות המשיבים — לפני, במהלך ואחרי השואה. 482 
צאצאים בוגרים של ניצולי שואה השיבו על שאלון אינטרנטי בשפות עברית ואנגלית. השאלות נלקחו 
מתוך הספרות התיאורטית ומהיגדים שנאמרו על ידי ילדי ניצולים במהלך טיפולים קליניים ובמסגרות 
קהילתיות. ניתוח גורמים שנערך לחלקו הראשון של השאלון זיהה סדרות של פריטים בעלות משמעות 
לשלוש  קובצו  דבר  של  בסופו  ואשר  בזו,  זו  וקשורות  קרובות  ותחושות  התנהגויות  שתיארו  תיאורטית, 
משפחתיים:  הסתגלות  לסגנונות   (1983a, 1983b) דניאלי של  הטיפולוגיה  את  היטב  התואמות  קבוצות 
קרבן, קהה חושים ולוחם (Victim; Numb; Fighter). שלושת הקבוצות הראו עקביות פנימית משביעת 

רצון עד מצויינת הן באנגלית והן בעברית והציגו עקביות ביחסי הגומלין עם הניבויים התיאורטיים. 
ניתוח גורמים לחלק השני של השאלון הניב שני גורמים משמעותיים: השפעות הסתגלותיות תיקוניות 
והערצה לחוסן ההורים. ראיונות קליניים באמצעות SCID, שנערכו ל־191 מהמשיבים, הראו קשר מתון 
חרדה.  והפרעות  אפקטיביות  הפרעות  של  קליני  לאבחון  עצמי  בדיווח  שדווחו  השפעות  בין  חזק  עד 
את  המקצוע  אנשי  של  הכלליות  להערכות  חזק  באופן  קשורות  היו  תיקוניות  הסתגלותיות  השפעות 
תפקוד וחוסן המרואיינים. בנוסף, סגנונות ההסתגלות במשפחות המקור של המרואיינים נמצאו כקשורים 
לחומרת ההשפעות, כאשר במשפחות בעלות דפוס הסתגלות של "קורבן", בייחוד בקרב האמהות שבהן, 

נמצאה ההשפעה החזקה ביותר. 
ושל  טראומה  שחוו  במשפחות  הסתגלות  סגנונות  למדידת  אלו  ומהימנים  תקפים  רגישים,  מדידה  כלי 
השפעות הסתגלותיות תיקוניות זמינים כעת לשימוש במחקרים עתידיים שיבחנו את המנגנונים השונים 
טראומה  של  השפעתה  מידת  את  להעריך  ויסייעו  טראומה  של  הבינדורית  ההעברה  בבסיס  הטמונים 

בינדורית. 
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לזכור ולא לשכוח: שימור כינויים רפואיים על שם פושעי מלחמה נאצים

ד"ר מתתיה א. פוקס

חברת טלרדיולוגיה פתרונות, ירושלים

רקע: "נדרתי הנדר לזכור את הכל, לזכור — ודבר לא לשכוח" אברהם שלונסקי "הנדר" 1943. "לזכור ולא 
לשכוח" הפכו לאחד הציוויים המוכרים והחשובים במחויבות המוסרית לזכור את השואה.

מטרה: הקדשת שם של מחלה לכבוד רופא נחשבת בעולם הרפואה ככבוד הגדול ביותר. בשנים האחרונות 
הולכת וגוברת הקריאה לשלילת הכבוד הזה שהוענק לרופאים הקשורים לפשעים הנתעבים של השלטון 
הנאצי. באופן מעשי כינויים אלו מוחלפים על ידי עורכים של כתבי עת וספרות מקצועים לשמות מחלות 
כלליות שאינם מזכירות את שמם של הרופאים הנאצים. שמירה על השמות המקורים הללו יכול לדווקא 

לעודד את הדיון המקצועי בקרב רופאים לאחריות המוסריות וגבולות המותר במקצוע.
השלישי.  הרייך  בפשעי  שהשתתפו  רופאים  מנציחים  אלו   (Eponyms) רפואיים  כינויים  תוכן:  ארגון 
השמות החלופיים המוצעים ימחקו ויטשטשו את הזיכרון הקולקטיבי של הפשעים שביצעו רופאים אלו.

תסמונת רייטר: יוליוס רייטר ערך באופן אישי "ניסויים" מחרידים וקטלניים על עצירים במחנה הריכוז 
בוכנוואלד.

השמדה  תכנית  עם  פעיל  באופן  פעולה  שיתפו  שפאץ  והוגו  הלורדון  יוליוס  הלורדון־שפאץ:  תסמונת 
הנאצית של חוסים במוסדות רפואים הסובלים מפיגור שכלי ומחולת כרוניות.

תסמונת ליראש: רינה ליראש פיקד ופיקח על הביזה והדרה השיטתית של רופאים יהודים בצרפת תחת 
שלטון וישי.

בגטו  ראשי  כפתולוג  בתפקידו  הנאצי  המשטר  תחת  זוועות  עם  פעולה  שיתף  וגנר  פרידרך  וגנר:  מחלת 
לודז'.

ידי  על  להורג  שהוצאו  העצורים  של  גופות  על  שלו  האנטומיה  מחקרי  את  ערך  קלרה  מקס  קלרה:  תאי 
הנאצים.

אך  מצטיינים,  רופאים  של  וזכרם  פועלם  את  לכבד  אמצעי  הם   (Eponyms) רפואיים  כינויים  סיכום: 
האתיקה  כללי  את  והפרו  במקצועם  שפשעו  סורחים  רופאים  על  לחינוך  כהזדמנות  לשמש  יכולים  גם 
הכינויים  של  ההקשר  את  גם  בחשבון  להביא  חייבים  אנו  ברפואה  שלנו  המקצועי  בשיח  הרפואית. 
הרפואיים. המקרים המובאים לעיל יכולים לשמש כשיעורים בגבולות של ההתנהגות המקצועית שלנו. 
ולא  ייזכרו  אלו  פשעים  כי  להבטיח  לעזור  יכולים  אנו  הללו,  הכינויים  שמות  על  שמירה  ידי  על  דווקא 

יישכחו על ידי הדורות הבאים של רופאים.
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"הצהרת ירושלים" (1952) —

קוד נירנברג יהודי או אבן דרך בהגדרת פשעי הרפואה הנאציים?

איתן לה־פיקאר

בית הגת ירושלים והמועצה הלאומית לביואתיקה עין כרם 

וכחלק  הכנס  בתום  היהודיים.  הרופאים  של  השני  העולמי  הקונגרס  בירושלים  התקיים  באוגוסט 1952, 
להציג  ברצוני  הנוכחית  בהרצאה  הנאצית.  בתקופה  לרפואה  ישירות  המתייחסת  הצהרה  פורסמה  ממנו 
שנים  חמש  פורסם  אשר  נירנברג,  של  האתי  לקוד  בהשוואה  היתר  בין  אותה,  לנתח  הזאת,  ההצהרה  את 
הקולות  בין  ירושלים"  "הצהרת  את  למקם  אנסה  שם.  הרופאים  משפט  של  הדין  מגזרי  כחלק  לכן  קודם 
המרכיבים במחקר שלי את השיח האתי ברפואה באותה תקופה — קולות של עולם המחקר, של הפרופסיה 
של הפרופסיה הרפואית  לקול  משתייכת  אראה שההצהרה  ושל החולים והחברה ה"אזרחית".  הרפואית 
 — ספציפיים  אנשים  שני  של  עבודתם  פרי  גם  היא  מקצועית,  פוליטיקה  של  תוצאה  היותה  עם  ושיחד 
הנרי ברוך, פסיכיאטר צרפתי חבר באקדמיה הצרפתית לרפואה ומארק (מאיר) דבורז'צקי. בהתבסס על 
הזאת  ההצהרה  שורשי  את  לחפש  שיש  אראה  ושם,  יד  בארכיון  שנשתמרה  כפי  השניים  בין  ההתכתבות 
לא במשפטי נירנברג כי אם בהצעה שדבורז'צקי ניסה להעביר בכינוס היסוד של ההסתדרות הרפואית 

העולמית בספטמבר 1947 בפאריס. 
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צילה של השואה על הביואתיקה — מבט השוואתי

נדב דוידוביץ — המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע
רקפת זלשיק — מרכז משה מנדלסון, אוניברסיטת פוטסדם, גרמניה

ההנחה השגורה היא שהשואה, פשעים שביצעו הרפואים הגרמנים ובעיקר קוד נירנברג, שנוסח בסיום 
משפטי הרופאים, תרמו רבות לעליית הביואתיקה כדיסציפלינה מודרנית לאחר מלחמת העולם השנייה. 
שהיתה  ארצות־הברית  התוקפן,  שהיתה  גרמניה,  מדינות:  לשלוש  בהתייחס  הזו  ההנחה  את  נבחן  אנו 
בהווה.  והביואתי  הרפואי  השיח  על  רפלקסיבית  התבוננות  מתוך  הקורבן  את  שמייצגת  וישראל  המנצח 
בין  הרפואית  הפרופסיה  מרבית  הבחינה  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר  רבים  עשורים  במשך  כי  נטען 
הרפואית  לקהילה  אפשרה  זו  אבחנה  עצמה.  שלה  הרפואית  העשייה  לבין  הנאצים  של  הרפואה  פשעי 
השואה  בתקופת  הרופאים  פעלו  פיהם  שעל  בעייתיים  רפואיים  וממחקרים  מפרקטיקות  להתעלם 
של  הששים התעצמה הביקורת  בשנות  כאשר  גם  טיפולית.  פעילות  לבין  מחקרית  פעילות  בין  וטשטוש 

הממסד הרפואי, הודחקו בדרך כלל הלקחים האפשריים מהפרקטיקות הרפואיות של תקופת הנאצים. 
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The Shadow of the Holocaust on Bioethics

Nadav Davidovitch — Department of Health Systems Management, 
                              Ben Gurion University, Be'er Sheva 

 Rakefet Zalashik — Mendelssohn Center, Potsdam University, Germany

The influence of the Holocaust on bioethics is seemingly clear: the Nuremburg doctors’ 
trials are a central standpoint in the development of bioethics. A central result from 
the trials — relevant to the field of bioethics — was the creation of the "Nuremberg 
Code." The code included ten clauses, published at the time of the court’s ruling, and 
quoted to this day in every bioethics textbook.
The lecture examines the assumption of the centrality of the Holocaust in bioethics 
in three countries: Germany who was the perpetrator, the U.S.A. which was the victor 
and Israel which represents the victims. We argue that for many years the medical 
profession ignored a critical examination of their contemporary practice and 
research by drawing a sharp line between their “normal” medicine and Nazi medicine. 
This enabled them to avoid learning important bioethical lessons from medicine 
during the Holocaust.

XXVI
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The “Jerusalem Declaration” (1952):

 A Jewish Nuremberg Code or a Milestone in Defining Nazi Medical Crimes?

Etienne Lepicard

Bet hagat, Jerusalem and the Israel National Bioethics Council
Ein Karem Jerusalem 

On August 1952, the Second Jewish Physicians World Congress was held in Jerusalem. 
Toward the end of the Congress was published an official “Declaration” of the 
Congress directly related to medicine and medical deeds under the Nazi rule. In this 
lecture, I will present and analyze this declaration, comparing it to some extent to the 
Nuremberg Code, which had been published five years before as part of the judgment 
of the Nuremberg medical trial. I will try to contextualize the “Jerusalem Declaration” 
within the various voices that composed medical ethics at that time according to 
my research framework: Voices of research realm, of the medical profession and 
of patients and civil society. I will show that the declaration pertains to the medical 
profession world, but that together with being a clear product of professional politics 
it was also a peculiar outcome from the common work of two unusual people — Henri 
Baruk, psychiatrist and member of the French Academy of Medicine, and the Israeli 
physician Shoah survivor, Mark Dworzecki. On the basis of their correspondence 
which is kept in Yad Vashem, I intend to show that the roots for the “Jerusalem 
Declaration” have to be found in a motion that Dworzecki tried to pass at the first 
meeting of the World Medical Association, in September 1947 — Paris.

XXV
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To Remember and Never forgot; the case for preserving Medical 
Eponyms honoring war criminals

Matthew A. Fox

Teleradiology Solutions, Jerusalem

Background: "I vowed to remember all, To remember — and nothing to forget." 
Abraham Shlonsky’s "The Vow" has become one of the most important and recognized 
symbols of the moral obligation to remember the Holocaust.
Purpose: Eponymous distinction in medicine is perceived as a great honor. There 
have been widespread calls for revoking this honor bestowed on physicians 
associated with the heinous crimes of the Third Reich. However, keeping these names 
encourages discussion and awareness by physicians of professional responsibility, 
morality and medical ethics.
Content Organization: These eponyms below memorialize physicians who 
participated in the crimes of the Third Reich. The suggested replacement names will 
completely erase the collective memory of the crimes. 
Reiters Disease (suggested replacement: Reactive Arthritis). Julius Reiter personally 
conducted horrific and lethal “experiments” on internees of the Buchenwald 
concentration camp. 
Hallervorden-Spatz syndrome (suggested replacement: Pantothenate kinase-
associated neurodegeneration PKAN). Julius Hallervorden and Hugo Spatz 
collaborated with the Nazi program of extermination of the mentally disabled (code 
named Aktion T4).
Leriche's syndrome (suggested replacement: Aortoiliac occlusive disease). René 
Leriche's directly supervised spoliation and exclusion of Jewish physicians in Vichy 
France. 
Wegners Granulomatosis (suggested replacement: Granulomatosis with polyangiitis 
(GPA). Friedrich Wegener, collaborated with atrocities as chief pathologist in the Lodz 
Ghetto.
Clara Cells: (suggested replacement: Club cells) Max Clara conducted his pathology 
research on the bodies of detainees executed by the Nazis.
Summary: Eponyms are a means of honoring outstanding physicians but can also 
be an opportunity for educating about infamous physicians. In our professional 
discourse in Medicine we should consider the unique context of the above eponyms, 
which can also serve as lessons in the boundaries of our professional conduct. By 
preserving these names, we can help ensure that these lessons will be remembered 
and never be forgotten by future generations of physicians. 

XXIV
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Measuring Multigenerational Legacies of Trauma

Yael Danieli — Group Project for Holocaust Survivors and their Children, 
New York, NY, USA

 Fran Norris — Geisel School of Medicine at Dartmouth, Hanover, NH, USA

We present the development and findings of a comprehensive three-part self-
report measure of multigenerational legacies of trauma. The first part encompasses 
the experiences of adult children of Holocaust survivors of growing up with their 
parents, rating them separately. The second describes the impacts upon themselves 
of growing up in survivors’ families. The third part reviews a four-generational 
demographic and historical map of the family before, during and after the Shoah. 482 
adult children of Holocaust survivors via a web survey in both English and Hebrew. 
The questions were drawn from the theoretical literature and from statements made 
by children of survivors in clinical and community settings. Part I exploratory factor 
analyses identified theoretically meaningful sets of items describing closely related 
emotions and behaviors that ultimately grouped into three higher-order factors 
that conformed well to Danieli’s (1983a, 1983b) typology of victim, numb, and fighter 
family adaptational styles. The scales created showed satisfactory-to-excellent 
internal consistencies in both English and Hebrew and exhibited interrelationships 
consistent with theoretical predictions. 
Part II exploratory factor analyses yielded two higher-order factors, Reparative 
Adaptational Impacts and Admiration of Parents’ Resilience. SCID Clinical interviews, 
conducted with 191 participants, showed moderate-to-strong associations between 
self-reported impacts and clinician diagnoses of mood and anxiety disorders. 
Reparative adaptational impacts were also strongly related to clinicians’ global 
assessments of interviewees’ functioning and resilience. Adaptational styles in 
participants’ families of origin were also related to severity of impacts, with the 
intensity of victim style, especially mother’s victim style, having the strongest effect. 
These sensitive, valid and reliable scales of post trauma family adaptational styles 
and of Reparative Adaptational Impacts are now available for use in further research 
examining potential mechanisms underlying the intergenerational transmission of 
trauma and practice to estimate the impact of multigenerational trauma.

XXIII
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Countertransference in Psychotherapy at Home

Irit Kriger

"Amcha"

Countertransference was explored and a lot has been written about it from many 
angles, but little was written about countertransference in psychotherapy in home 
settings.
Most holocaust survivors are old, and receive psychotherapy in their homes. This 
raises questions regarding the safety of the setting. How does one enter a patient’s 
home and turn it into a therapeutic space. Is it a clinic? Is it the therapist clinic, or does 
it belong to the patient, or perhaps both? And how does this impact the responsibility 
for the parts of the setting that are decided by the patient?
Managing the entire therapeutic process in the patients’ home presents a challenge. 
The issue merit attention, conceptualization, and discussion, since home visits are an 
integral part in our clinical work at AMCHA, and little is said about it in the literature.
In this lecture we will explore the concept of transference and countertransference in 
the special setting of psychotherapy at home with Holocaust survivors.

XXII
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Memory Construction among Holocaust Survivors

Anat Terner

"Amcha"

This study will examine how elderly Holocaust survivors reconstruct their memory 
in a manner that makes the continuation of life and rehabilitation possible. 
The aim is to examine the reconstruction of traumatic memories in social and 
psychological context from the subjective perspective of the survivors interacting 
with the social-cultural context in which they live. The aim was to understand the 
construction process while taking into account the trauma, the social context and the 
age of the survivors. In other words old age and trauma interact with the Israeli social 
and cultural context and contribute to the complex construction process. 
 To this end the present study will briefly describe and analyze the socio-historical 
context of the Holocaust, the Israeli value base and historical development at the 
time the elderly survivors were absorbed here as new immigrants and thus attributed 
social and personal status and the ways all these affected memory construction of the 
traumatic events from the holocaust that overshadow their experience to the present 
time. 
 A qualitative methodology will give voice to survivors and take into account 
their reality without any theoretical or political bias and base the findings on 
initial phenomenological descriptions, which can be subsequently interpreted and 
substantiated with verbatim quotes of the survivors. The constructivist perspective 
and the interpretative qualitative method will enable the identification of a variety 
of “scripts” survivors develop which includes their choice of what to remember and 
what to forget during their lives, in the given social-cultural context (Gergen, 1994). 

XXI



29

There is a multi-professional team that is at the disposal of the medical doctor within 
the health system and it should be recruit and combined within this assisting system.
In order to build this intervention program and implement it as a routine within the 
medical system, we need to activate a leading medical team that will be devoted to 
this target. 
We think that the proposed medical intervention will be an important and unique 
research area to better understand medical and emotional subjects that are relevant 
for getting old in the shadow of the Holocaust. This is a unique and unrepeatable 
opportunity for medical documentation in this subject. 

XX
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Holocaust Survivors from the Care-Givers Point of View: Changes in 
Care-Givers Attitudes During the Past Decade

Batya Rappaport, Ariela Lowenstein, Dana Prilutski — Dept. of Gerontology, 
University of Haifa 

Sigal Naim — Dept. of Communication, Ben Gurion University, Be’er Sheva
Nissim Ofir, Ms. Hadas Ben-Shlomo — Carmel Medical Centre, Haifa

Background: In a reconnoitering research that had been conducted in 2006 we 
examined the attitudes of carers toward their Holocaust survivors’ patients. After 
several years, we re-examined those attitudes within the carers’ teams that are 
treating elderly Holocaust survivors. This subject is highly important due to the social 
changes that occurred in the Israeli society after the publishing of “Dorner Committee 
Report”. 
Aims: The findings can direct us today and in the future about the need for professional 
focus centers for carers that are taking care in this population.
Method: The research population included 116 carers, employees of “Carmel Medical 
Centre” and the “Spharadic Parents-Home” in Haifa. The respondents’ professions 
were: Medical doctors (31%), nurses and nursing stuff (31%), para-medical (31%), 
social workers (15%). Respondents answered a constructed questionnaire that 
included several parts: socio-demographic details, general attitudes questionnaire 
and a feelings towards trauma victims assessing questionnaire.
Findings: Compared to 2006, we have found that within all the carers’ that took part 
in this study, appreciation toward the patients and identification with them grew 
stronger.
 Discussion: It seems that investing in carers’ teams training as well as the broad 
changes in attitudes toward Holocaust survivors that occurred in the Israeli society, 
are positively influencing the Holocaust survivors’ professional carers attitudes 
toward them. Notwithstanding, the everyday life reality doesn’t allow carers time for 
deep concentration in this population hardship. 
Policy recommendations: following the investment in carers’ teams training, 
that brought a positive change in carers’ attitudes, we see the need in suggesting a 
constructed program for Holocaust survivors’ medical care. There is a need to see the 
confronting and adjusting face of the survivor patient and enable him and the medical 
doctor that is taking care of him a framework for interaction. This framework will 
enable the depositing of the survivors’ personal story in the medical doctor’s hands. 
In the view of the system changes, like anamnesis that includes a category of being 
survivor implementation, we can summon longer visits (double visiting units), 
that will enable the time and atmosphere that are needed for focusing the personal 
story. We sure that this process will lead to a more focused medical treatment and 
the recognition of the old survivor’s medical emotional and personal needs from one 
side, and on the other side the survivor will gain a suitable supporting and enduring 
medical system. 
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lives and also those without any religious of spiritual hold, and they might weaken 
and even break when facing the losses of old age; and a third risk group includes 
the survivors whose life story is told by them in a non-coherent way, which might 
indicate a relatively defective state of physical of mental health.
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Perception of Health Among Holocaust Survivors

Needs Versus Responses When Encountering the Health System

Ayala Mizrahi — The Tessler-Laniado School of Nursing
Tova Band-Winterstein — Department of Gerontology, University of Haifa 

Michal Granot — Department of Nursing, University of Haifa

Goals of the study: This study examined the perception of health of Holocaust 
survivors along their lives and it continuation or change when ageing. Also, the 
study examined what are the unique needs which arise from the encounter between 
Holocaust survivors and the service providers in the health system.
Methods: The study was performed using the qualitative-phenomenological 
approach. The tools ot the study included a socio-demographic questionnaire 
and partially-constructed depth interviews. The interviews were analysed in an 
interpretation analysis based on the phenomenological approach.
Results: The experiences of sickness and health in the lives of the survivors led to a 
self-formation which is constructed on two axis: The axis of healthy versus sick and 
the axis of strong versus weak. Four types of self, related to the experience of health. 
Healthy — strong, healthy-weak, sick-strong, sick-weak. When ageing, in light of 
the illnesses of the era and its losses, the perception of the self that is healthy-strong 
changed on a spectrum between fragile and robust; the self-perception of sick-strong 
changed on an axis between broken-strong-robust; self perception of healthy-weak 
changed to broken, and the self-perception of sick-weak changed to strong with 
old age. Survivors who experienced old age discontinuity in the early perception of 
strength towards weakness and fragility, are those who lost control over their lives or 
whose who were afraid of losing control and depending on others; while survivors 
who experienced a continuity of the strong perception of health in old age are those 
who fought and coped according to their measure of coherence, their spirituality 
and religious belief, and also to the trimming of loose edges in their lives. Regarding 
the needs of the survivors in their encounter with the health system a duality and 
a-symmetry arose: On one hand a request for full equality and on the other hand a 
need for special treatment and recognition of their past. The explanation for the 
duality is pinned in a separation of two eras which relate to the health of survivors in 
their old-age. The first is in daily life, and the second one characterizes the extreme 
conditions in the lives of the survivors, such as hospitalization, a serious illness or 
confronting bureaucracy.
Conclusions: The study showed three risk groups that the healthcare gives must 
identify and have a psycho-social therapist involved. The first risk groups rose from 
the typology of the perception of health and its changes in old age, and it includes 
survivors who perceived themselves in the perception of "healthy-strong" and 
confided in their bodies without use of spiritual resources, and in declining physical 
conditions of disability they might be very vulnerable, to the point of intentional self 
harm; a second risk group includes the survivors which have no meaning in their 
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Reinhard Heydrich Assassination and Death

George Weisz

Sydney Jewish Hospital, Sydney, Australia

Abstract: Reinhardt Heydrich, the architect of the “Final solution of the Jewish 
problem”, had a meteoric career in the SS establishment. He organized the Wannsee 
conference, the concentration camps and the killing squads. Whilst acting as Protector 
of Bohemia and Moravia, his suppression of the local community was harsh and 
murderous. An attempt on his life in Prague was not successful but severely injured 
him, and he died eight days later. Reviewing the available information on his hospital 
treatment and the autopsy report, it is suggested that Heydrich received sub-standard 
medical treatment, quite possibly a result of political interference from a high-
ranking rival in the SS hierarchy. 
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Mose` Di Segni, a Doctor and Partisan in the Mountains of Central Italy

Elio Di Segni

Sheba Medical Center, Tel Hashomer and Tel Aviv University

Recently, a book on Mose` Di Segni an Italian Jewish doctor and partisan who 
also assisted the civilians in the combat areas, was translated in Hebrew with the 
contribution of “Yad Vashem”.
The new government established in Italy after the fall of fascism on July 1943 signed 
the armistice with the Allies on September 8. In reaction, the Germans occupied the 
Northern and Central Italy including the city of Rome. Until this time Italian Jews 
suffered from heavy discrimination under the racial laws established in 1938, but 
their life was not in danger. The situation radically changed with the Nazi domination 
and the consequent deportation of Italian Jews to the extermination camps. On 
September 1943, Mose` Di Segni, a Jewish pediatrician escaped from Rome to San 
Severino Marche, a city in a mountain area of central Italy, with his wife Pina and 
his children Frida and Elio. He soon joined the “Banda Mario”, one of the first Italian 
partisan units and the largest and the most active partisan brigade of the area. Mose` 
Di Segni was the head of the medical service and took part in all the military actions 
of the brigade. For his conduct during the Valdiola battle he was granted a Silver 
Medal. In addition to his activity as a fighter he took care of the population in the 
mountain areas around the city of San Severino. He was expert in infectious diseases 
and in alimentary disorders which were at that time the main cause of morbidity 
and mortality. His activity in this field was a part of the support that the partisans 
provided to the civilians in the defense against the Nazi-fascist harassments. The 
local farmers rewarded the partisans, and among them the Di Segni family, with 
generous food supply and concealment during the frequent Nazi-fascist searches. 
After the liberation of San Severino Marche on July 2, 1944 Dr. Di Segni wrote the 
memorial of the activity of the Mario Brigade. Two years ago a book was published 
in Italy including this memorial, biographic notes on Mose` Di Segni and notes on the 
Italian Jews in the Resistance. This book is an additional contribution to the studies 
on Italian Jews during the Shoah. Italian Jews were persecuted by the Germans as the 
other Jews in Europe. Many of them enrolled in the partisan units but they fought as 
Italians with no particular Jewish characteristic. 
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he always shunned away from all trappings of public recognition. He was keenly 
interested in many subjects beside medicine, mostly history and archeology. Arthur 
Kessler died on August 18, 2000.
The toxin in the peas was isolated and is known now as Oxalyldiaminopropionic acid 
(ODAP). This neurotoxin and similar compounds are found also in other plants causing 
related diseases like Konzo or the Guam disease. Epidemics erupted and continue to 
erupt in India, Ethiopia and other places usually following periods of famine, when 
the population resort to eating the local toxic wild plants. 
There is plenty of evidence to show that the camp authorities were aware of the 
toxicity of the peas and that this was a case of deliberate mass poisoning. The 
Vapniarka survivors were the first be compensated following an agreement between 
the German government and the” Organization of the invalid victims from Vapniarka” 
largely because of Kessler active participation in the negotiations. 
On December 9, 2013, the New Yorker mentions Dr. Arthur Kessler in an article titled 
“How Chris McCandless Died”, about the death in 1992 of young McCandless in the 
Denali National Park. Krakauer previously published a book, “Into the Wild” (later a 
well known movie). This article brings a new theory by one Ron Hamilton, that the 
cause of death was a plant, Hedysarum Alpinum, which McCandless consumed 
in the last three months of his life in the wilderness. Hamilton based his theory on 
similarities to the Vapniarka story, a subject he had a long interest in and said: “a 
Jewish doctor and inmate at the camp, Dr. Arthur Kessler, understood what this 
implied, particularly when within months, hundreds of the young male inmates of 
the camp began limping, and had begun to use sticks as crutches to propel themselves 
about”.. Prof. Lambien, an expert on the subject tested and confirmed the presence of 
high level of ODAP in this plant. 
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A Camp Physician (Ein Arzt Im Lager)

Dr. Arthur Kessler and the epidemic of Lathyrism in the Vapniarka 
concentration camp

David Kessler

Rochester, N.Y.

On October 4th, 1941, the Czernowitz Military Command instructed that “All Jews 
from Bukovina will be sent east of the Dniester within 10 days.” Rumania was then 
under the Fascist regime of Hitler’s ally, Marshal Ion Antonescu. Many died during 
that year winter, from the unusually cold weather and diseases. My father, Dr. Arthur 
Kessler, a 38 years old physician, was not transported probably since he was on the a 
list drafted by the mayor of the city, Mr. Tatain Popovici, who tried to circumvent the 
expulsion order. In total, Between 280,000 to 380,000 Jews in Romania and in the war 
zones of Bessarabia, Bukovina and Transnistria were murdered in the lesser known 
“Rumanian Holocaust”.
Later, in Sept. 1942, Dr. Kessler was sent to Vapniarka in Transnistria, a region between 
the Dniester and the Bog rivers. My mother and sister went into hiding in Bucharest. 
When the newly arrived inmates complained about the living conditions, the camp 
commander, Lieut. Col. Ion C. Murgescu said “…You entered the camp on two legs, but 
should you ever get out, you will crawl on all fours". 
Symptoms of spastic paralysis of the lower extremities among the inmates started 
November 1942, becoming an epidemic in the next couple of weeks, affecting 
eventually 800 of the 1,200 camp inmates. Kessler diagnosed the cause to be the diet 
of chickling peas (Lathyrus Sativus, פולי הטופח) which were mixed with the bread. The 
disease has been described already by Hippocrates and later named Lathyrism.
Authorities were not responsive to the demands to remove the peas from their diet. 
The inmates organized a perilous hunger strike, confrontations with the camp and 
regional authorities and appeals to the Red Cross. Patients were treated by Kessler 
and other physicians working with him using limited supplies of vitamin rich food, 
especially B1, and calcium, dry yeast preparations and medications made of herbs 
collected from around the camp. Kessler, under the most difficult of conditions, 
conducted research and meticulously documented the progression of the epidemic. 
He established the toxicity table for the peas, which he published after the war in 1947, 
and is still of great value today. His camp documents were instrumental after the war 
in obtaining compensation for the survivors from the German government. 
In 1944, Dr. Kessler, with his wife and daughter, immigrated to Israel. He was the 
director of the Allergy Department of the Zamenhof Clinic in Tel Aviv, and a leading 
pioneer of his field in Israel. In 1968, he was elected Chairman of the Israel Society of 
Allergology. 
He was considered an authority in the area of Lathyrism and continued for years to 
treat the invalid victims from Vapniarka without pay. An unusually modest man, 
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Nursing in the Theresienstadt Ghetto: The value of life

Margalit Shlain

 Beit Theresienstadt, Givat Haim (Ihud)

"All the misery, suffering and sickness that I went through, helped me to be 
a nurse in the true sense of the word." 

Resi Weglein, A nurse in Theresienstadt (1942-1945) 
 
The research of medical aspects of life in Theresienstadt Ghetto focuses mainly on the 
doctors' role, even though the real burden was borne by nurses, whose contributions 
haven't been duly acknowledged.
Tens of thousands of Jews, mainly from central Europe, were deported to this Ghetto, 
which in fact was a concentration and transit camp on the way to the to death camps 
in the "East". The Ghetto was terribly dense, with no regard to public health or basic 
hygiene, so many died of hunger and disease. The Healthcare system tried to meet 
people's needs through hospitals, dozens of clinics and hundreds of semi-ambulatory 
units, but as nurse Veglein said: "Theresienstadt was one big hospital. No place on 
earth could have hosted so many sick and crippled persons at one time".
Among those deported to Theresienstadt were many esteemed physicians, but 
only very few nurses. Most of them worked in the hospitals, alongside women who 
volunteered to work in nursing, thus acquiring their professional training "on the 
job". They tended, in dire conditions, to those in need — mainly old and disabled — a 
job which required sacrifice and self endangerment. 
The presentation examines the following aspects:
- Why did these women choose to become nurses in the Ghetto? What was their 
purpose? What value did life have, where everything they believed in fell apart in 
front of their eyes?
- What was the nature of the nurses' role in the Ghetto — their working conditions, 
accommodations and duty shifts? Were they rewarded for their physical and mental 
hardships?
The lecture will examine common as well as special characteristics of the work done 
by qualified nurses in the Ghetto, compared with the duties of those who gained 
practical training there, looking for insights regarding to women's human experience 
under the extreme conditions of the Ghetto.
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Northern Light in White Coats

The Danish Medical Men and the German Occupation 1940-1945

Dan Kaznelson

Caesarea, Israel

A multidisciplinary study conjoining history and social psychology was undertaken 
in order to determine possible social-psychological, cultural or professional factors 
that may have caused Danish physicians to behave in an exceptional manner during 
the period of German occupation of Denmark April 1940 — May 1945. The physicians 
and students of medicine were among the first to join the organized resistance 
and constituted the largest professional group relative to their share of the general 
population. They were also instrumental in organizing the escape of Danish Jewry to 
Sweden. 
From an extensive review of literature, archival research and perusal of the database 
of the Museum of the Resistance Movement (Copenhagen), 428 physicians and 
177 students of medicine were found to have participated in resistance activity. 
By applying the Schwartz theory on Personal Value Systems to the analysis of the 
psychological and sociological factors influencing the value system of the physicians 
active in the Resistance Movements, it was suggested that their value system was 
dominated by values leading to pro-social and altruistic behavior — values that had 
been internalized from the environment of their upbringing as well as from the group 
values of their professional society, and eventually from the cultural values of the 
Danish nation as a whole.
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Major organizations and institutions, such as the Max Planck Society, have undertaken 
historical examinations and issued public statements of acknowledgement and 
contrition. 
Despite these revelations, we are only at the beginning of a full accounting of the role 
played by the German and Austrian medical profession and academic and scientific 
elite during the Third Reich. Complicating this examination has been the effort to 
delete the names of physicians and scientists who have been recognized by honorific 
designations such as the eponymous labeling of a condition or disease or the naming 
of an award. 
The presentation will include specific examples of the historic legacy, the current 
situation with respect to research on this subject including the role of the expert 
historian, a discussion of the moral dilemma associated with the eponyms controversy 
and the proposal of a strategy for future exploration of this topic. 
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The Historiography of Medicine and the Holocaust and the Continuing 
Ethical Challenges.

Prof. (em) William E. Seidelman, MD, FCFP
Faculty of Medicine, Toronto University, Canada

The history of medicine in the Third Reich and the Shoah is best characterized as a 7 
decades long story of deception, obstruction, repression and lies led by the German 
and Austrian medical profession and the academic and scientific communities 
of those countries. The myth resulting from the Nuremberg Medical Trials and 
perpetuated by the Federal Chamber of Physicians of Germany was that a very few 
"criminal" German physicians were involved with the policies and programs of 
Nazi Germany. According to this myth the professional and academic mainstream 
was innocent. While this fantasy was being perpetuated, physicians and scientists 
who played leading roles in the eugenics and racial programs of Nazi Germany 
assumed prominent positions in postwar Germany and Austria. They included noted 
professors. Universities that had once played a role in the creation of modern medical 
science not only suppressed and repressed their history they also continued to exploit 
the remains of victims of Nazi terror. Specimens from Nazi victims remained in the 
collection of institutes of anatomy and pathology. For decades the world renowned 
Max Planck Society resisted any allegations of involvement with the Hitler regime. 
It was not until 2001 that the Max Planck Society publicly acknowledged that leading 
scientists of the antecedent Kaiser-Wilhelm organization were leaders in the eugenics 
and racial programs and exploited the killing programs of "euthanasia" murders and 
"The Final Solution" for research purposes including the notorious Auschwitz twins 
studies. At least two Max Planck institutes held specimens derived from victims of 
Nazi "euthanasia" killing. 
The exposure of the truth exemplifies the power of evidence-based research by 
expert historians with access of archival sources. 
The cover-up by the Federal Chamber of Physicians may have contaminated the 
World Medical Association (WMA) which assumes leadership in medical ethics. The 
Federal Chamber has played a major role in the WMA; some of its most senior officers 
having been linked with the Nazi era including the "euthanasia" killing program. 
Heretofore unknown evidence on the role of medicine began to appear in the 1980's. 
Efforts to expose the past were met in Germany and Austria with career threatening 
hostility. In 1989 the University of Tübingen, as a result of a protest by medical 
students, initiated an investigation into anatomy which included the continued use 
of specimens from the bodies of victims of Nazi terror. Students and psychiatry 
residents at the University of Heidelberg documented the deadly research of Prof. 
Carl Schneider. Gradually a new generation of scholar in Germany and Austrians, 
as well as changing attitudes within the major institutions, resulted in increasing 
documentation and introspection. 
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Witnesses in White — Israeli Doctors journey to Poland

Nachman Ash

Sharon district, Maccabi Health Services ; Ariel University

In complete silence, broken only by the sound of footsteps on the gravel of the 
entrance to Auschwitz — Birkenau death camp, marched twenty-three physicians 
dressed in white coats. It was the culmination of a journey of members of the Israeli 
Medical Association (IMA) who followed the horrors of the Holocaust, focusing on its 
medical aspects.
Journeys to the death camps in Poland are a custom of many Israelis during high 
school and military service. But it was the first time that IMA established a special 
delegation of physicians aimed to (a) cherish the Jewish doctors who struggled 
to survive the horrors of the Second World War and to preserve their professional 
dignity; (b) Discuss the ethical implications of the role of Nazi doctors in the murder 
machine. 
One does not need to be in the death camps in order to discuss these issues but only 
there you can feel the horror and add a special atmosphere to any discussion. When 
you stand by the grave of nurse Luba Blum in the Jewish cemetery in Warsaw, the 
words of her daughter describing the nursing school that nurse Blum was managing 
in the Ghetto become somehow different. You can imagine her students wondering 
in the horrible streets of the Ghetto in their snowy white uniforms, you can almost 
hear the voices of their patients bagging for a morphine dose that will save them 
from being sent to extermination.
You don't need to be there to listen to the wonderful talk of Dr. Myriam Ofer about 
medical issues in the Ghettos and the talk of Prof. Shifra Shvartz about the terrible 
medical experiments of the Nazi doctors. But only there you can add the views to 
the words: mass graves in Warsaw Jewish cemetery, the building of the old Ghetto 
hospital, barrack 10 in Auschwitz death camp, the pharmacy of Thaddeus Pankievitz 
in Krakow and more.
It was not just another journey to Poland but a special one. The heart of the journey was 
the discussions of medical issues in the holocaust. Those among us who experienced 
such a journey in the past could tell it was a different one because of these discussions. 
We discussed the challenges of the Jewish doctors: from the hunger research to 
the forbidden pregnancies in the Ghettos; we discussed the slippery slope from 
euthanasia to the Gas Chambers; we discussed medical heroism: hiding newborns in 
the Ghettos and false operations in the infertility project of the Nazi doctors. 
The importance of this journey comes from the relevance of these issues to us as 
physicians who practice medicine and face many dilemmas every day. We need 
to think about these medical issues we discussed in our journey when we treat the 
weak, the poor and the stranger; when we are doing research that involve vulnerable 
populations; when we are in a mission to help and support a far away country that 
suffered a devastating earthquake. We need to remember those dark days when we 
teach our students to follow the ethical principles of our profession: medicine.
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12:20 – 12:35 Holocaust Survivors from the Care-Givers Point of View: Changes 
in Care-Givers Attitudes During the Past Decade

 Ms. Batya Rappaport, Ms. Ariela Lowenstein, Ms. Dana Prilutski — 
Dept. of Gerontology, University of Haifa  

 Ms. Sigal Naim — Dept. of Communication, Ben Gurion University, 
Be’er Sheva

  Mr. Nissim Ofir, Ms. Hadas Ben-Shlomo — Carmel Medical Centre, 
Haifa.

12:35 – 12:50 Memory Construction among Holocaust Survivors
 Ms. Anat Terner — "Amcha"
12:50 – 13:05 Countertransference in Psychotherapy at Home
 Ms. Irit Kriger — "Amcha"
13:05 – 13:20 Measuring Multigenerational Legacies of Trauma
 Dr. Yael Danieli — Group Project for Holocaust Survivors and their 

Children, New York, NY, USA
 Ms. Fran Norris — Geisel School of Medicine at Dartmouth, Hanover, 

NH, USA
13:20 – 13:40 Break
13:40 – 16:00 Session III
 Chairperson: Prof. Michael Weingarten — Faculty of Medicine in the 

Galilee, Bar-Ilan University
13:40 – 13:50 To Remember and Never forgot; The Case for Preserving Medical 

Eponyms Honoring War Criminals
 Dr. Matthew A. Fox, "Teleradiology Solutions", Jerusalem
13:50 – 14:05 The “Jerusalem Declaration” (1952): A Jewish Nuremberg Code or a 

Milestone in Defining Nazi Medical Crimes?
 Dr. Etienne Lepicard, Bet hagat, Jerusalem and the Israel National 

Bioethics Council, Ein Karem, Jerusalem
14:05 – 14:20 The Shadow of the Holocaust on Bioethics
 Prof. Nadav Davidovitch — Dept. of Health Systems Management, Ben 

Gurion University, Be'er Sheva
 Dr. Rakefet Zalashik — Mendelssohn Center, Potsdam University, 

Germany
14:20– 16:00 Pannel Discussion: Euthanasia
  Prof. Alen Youtkovitz — Ben Gurion University, Beer Sheva
  Dr. Hilel Braude — Bioethicist, Research Associate, the "Mifne Center"
  Dr. Shmuel Krone — "Shalvata" Medical Center, Hod Hasharon
 Dr. Miri Bentwich — Faculty of Medicine in the Galilee, Bar-Ilan 

University
I. Transportatoin at 16:15 to the Ghetto Fighters' House Museum and guided tour;
 A transportation to the Akko train station will leave from the museum around 18:00
II.  Transportation at 16:15 to the Nahariya Train Station
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PROGRAM

08:30 – 09:00 Gathering and Regestration
09:00 – 09:30  Opening remarks
 Prof. Shaul M. Shasha — Head, Organizing Committee
 Dr. Masad Barhoum — General Director, The Galilee Medical Center
 Dr. Anat Livne — General Director, Beit Lohamei Haghetaot
 Prof. Shmuel Reis — Faculty of Medicune in the Galilee, Bar-Ilan 

University
 Dr. Ettien Lepicard, "Korot", The Israel Journal of the History of 

Medicine and Science
09:30 – 09:45 "Witnesses in white" — Physicians' Journey to Polland 
09:45 – 11:35 Session I
 Chairmen: Dr. Miriam Offer, Western Galilee Academic College
       Mr. Simcha Stein, Ministry of Education
09:45 – 10:30 The Historiography of Medicine and the Holocaust and the 

Continuing Ethical Challenge
 Prof. (em) William E. Seidelman — Faculty of Medicine, Toronto 

University, Canada
10:30 – 10:45  Northern Light in White Coats — The Danish Medical Men and the 

German Occupation 1940–1945
 Dr. Dan Kaznelson, Caesarea, Israel
10:45 – 11:00 Nursing in the Theresienstadt Ghetto: The value of life
 Dr. Margalit Shlain, Beit Theresienstadt, Givat Haim (Ihud)
11:00 – 11:20 A Camp Physician (Ein Arzt Im Lager): Dr. Arthur Kessler and the 

epidemic of Lathyrism in the Vapniarka concentration camp
 Dr. David Kessler, Rochester, N.Y.
11:20 – 11:35  Mose` Di Segni, a Physician and Partisan in the Mountains of Central 

Italy
 Prof. Elio Di Segni, Sheba Medical Center, Tel Hashomer and Tel Aviv 

University
11:35 – 11:50 Cofee Break
11:50 – 13:20 Session II
 Chairmen: Dr. Dani Nadav — Tel–Aviv University

Prof. Shmuel Reis — Faculty of Medicune in the Galilee, 
Bar-Ilan University

11:50 – 12:05 Reinhard Heydrich Assassination and Death
 Dr. George M. Weisz — Sydney Jewish Hospital, Sydney, Australia
12:05 – 12:20 Perception of Health Among Holocaust Survivors Needs Versus 

Responses When Encountering the Health System
 Ms. Ayala Mizrahi — The Tessler, Laniado School of Nursing
 Dr. Tova Band-Winterstein — Department of Gerontology, University 

of Haifa
 Prof. Michal Granot — Department of Nursing, University of Haifa
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presented by Professor Zeidelman and later our entire third session will be devoted to 
these topics, in particular “Euthanasia”, including the implications for our day.
We would like to express our profound thanks to all the researchers and lecturers who 
have gathered from near and far to share with us their valuable studies and research. 
Many thanks to all participants and honored guests for their important contribution 
to the discussion we hope to foster here. 
And last but not least, many thanks to my colleagues in the Organizing Committee: 
Professor Michal Wiengarten of the Faculty of Medicine in the Galilee, Bar Ilan 
Uuniversity; Dr. Miriam Offer of the Western Galilee College; Dr Ettien Lepicard of 
"Korot"; and to Aya Kipershlak of the Medical Center of the Galilee and Batsheba Oved 
on the logistics side. I wish to extend my enormous thanks to the management of the 
Medical Center, in particular to the Director General, Dr. Masad Barhoum, for allowing 
us to hold the conference here year after year and for extending the assistance of the 
Medical Center. And many thanks to "Beit Lohami Haghetaot" and its director, Dr. Anat 
Livne. 
I wish us all a successful and intriguing conference, a continuation of a link in the 
chain of many conferences to come. 
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PREFACE

Shaul M. Shasha

The Organizing Committee of the "14th Nahariya Conference on Medicine and the 
Holocaust" welcomes all participants from Israel and abroad and wishes them an 
interesting and fruitful day of shared learning and discussions. I hope that at its 
conclusion we will all be more knowledgeable about the extraordinary work of our 
colleagues in the dark days of the Holocaust, more aware of the medical problems of 
the survivors and their offspring, and more committed to the ethical lessons of the 
past that will forever ensure “Never Again."
 In his famous "Courage under Siege," Charles G. Roland of Toronto, Canada, 
emphasized that "The holocaust is arguably the least understandable event since the 
creation". It seems that we may all continue to wonder and yet never fully understand 
how such events were able to take place. For me, it is even more difficult to grasp the 
awe inspiring ability of the people to survive. Many succeeded in maintaining their 
humanity in inhuman conditions beyond imagining. So too our colleagues, the health 
care professionals: physicians, nurses, technicians and others. The story of Jewish 
medicine of that timeframe is amazing, an ethos of heroism filled with wondrous 
deeds worthy of immense admiration. This is a story that has yet to be fully told and 
one that only a few in this country know. One of the original tasks that we took upon 
ourselves from the first meeting at the beginning of this century is to attempt to tell 
this story. From the beginning of this conference as well, we will pursue this goal. 
The health and condition of survivors and their offspring continues to provide us 
with work. From the reports of the “Foundation for the Benefit of Holocaust Victims 
in Israel,” the number of living survivors totaled some 192,000 in 2013. The State 
periodically has recognized and incorporated other populations under this heading 
as well. Some 70% of these are over the age of 80 and half of them are over 85. Two-
thirds are women. A third of all survivors live alone and it is the loneliness of their 
lives that causes them the most concern.
Half of the survivors report continuing health problems, significantly heart disease. 
More than 57% suffer from high blood pressure and 40% from heart disease. The second 
most common are skeletal diseases afflicting 50%, most commonly arthritis and low 
back pain, and to a lesser extent diabetes and neurological ailments. As one might 
expect, mortality in this population is high and every month some 1,000 survivors 
pass away. The number of survivors living among us will continue to dwindle in the 
coming five years. The high morbidity is not limited to the generation of survivors 
and many studies have begun to show the effects on succeeding generations. This is 
a painful subject with medical, legal and social ramifications that have yet to be fully 
explored. In the second session of the conference we will touch on these subjects. 
It is impossible, of course, to pass over the ethical implications with which the events 
of the Holocaust present us. These will be discussed both in the opening lecture 
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