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פתיחה
שאול מ. שאשא

ובשם כל חברי  ושואה',  נהריה ה־17 על רפואה  'כנס  בשמי שלי, בשם הוועדה המארגנת של 
כל  את  בברכה  לקבל  מבקש  אני   – וקיומו  ארגונו  המפגש,  הכנת  במלאכת  העושים  וחברותיי 
האיומות  התקופות  אחת  על  דעת  וקניית  לימוד  והתרגשות,  עניין  מלא  יום  ולאחל  הבאים 

שבתולדות האנושות בכלל ועמנו בפרט.

השנה משתלב הכנס השנתי שלנו עם "סדנת החוקרים השנייה על הרפואה בשואה ואחריה", 
שמתקיימת בגליל בימי א' – מה־7 עד ה־11 במאי. שותפים לארגונה המכללה האקדמית גליל 
אוניברסיטת  של  בגליל  לרפואה  וביה"ס  לגליל  הרפואי  המרכז  הגטאות,  לוחמי  בית  מערבי, 
ממכללת  עופר  מרים  וד"ר  בר-אילן  מאוניברסיטת  רייס  שמואל  פרופ'  היוזמים:  בר-אילן. 
הגליל המערבי, אליהם הצטרפו חוקרים רבים מכל הארץ. הרעיון לקיום הסדנה עלה בעקבות 
סדנת חוקרים שהתקיימה ב־2015 ביוסטון טקסס, ובה הועלה הצורך בהמשך שיתוף הפעולה 
לפיתוח המחקר, ההוראה והשיח – האקדמי והציבורי – של תחום הרפואה בשואה ולאחריה. 
ואתיים.  היסטוריונים  רפואיים,  רבים:  נושאים  החוצה  מולטי־דיסיפלינרי  אתגר  מהווים  אלה 
הכוונה היא לקיים סדנה שנתית – לסירוגין בארץ ובחו"ל. לסדנה השנה יגיעו כשבעים חוקרים 
הצלחה  ומאחלים  במלאכה  העושים  ידי  את  מחזקים  אנו  מהארץ.  חוקרים  ועשרות  מחו"ל 
לסדנה השנה ולבאות אחריה, ושמחים לאפשרות שאחת לשנתיים יארח הגליל את ההתכנסות 

החשובה הזאת. 

רפואה,  אנשי  לחוקרים,  פתוח  והוא  הרגילה  במתכונתו  שנה  כל  להתקיים  ימשיך  שלנו  הכנס 
היסטוריה ואתיקה ולקהל הרחב. השנה ישתתפו כמרצים חוקרים מהארץ ואורחים מחו"ל, ולכן 
יהיה תרגום סימולטני לאנגלית ועברית. בישיבה הראשונה נדון במצבם של חירשים בשואה 
ודרכי התמודדותם, בפסיקות הלכתיות בענייני רפואה בתקופת השואה, בשימוש לרעה שעשו 
הרופאים  של  ובחלקם  בפסיכיאטריה,  החשמלי  הנזע  כמו  רפואיים  טיפול  באמצעי  הנאצים 

היהודים בהצלת אחיהם.

חלקו השני של הכנס יוקדש לאירועים שלאחר השואה, כמו העברה בין־דורית של טראומה, 
תסמונת אשמה מאוחרת של סופרים יהודים שהביאה להתאבדות חלק מהם וטיפולים נפשיים 

לניצולים.

בפניהם  אתיות  שאלות  נסקור  מהשואה.  אתיים  ולקחים  להיבטים  יוקדש  השלישי  החלק 
נעלה  בישראל.  החקיקה  על  נירנברג  קוד  של  במשמעויות  ונדון  אז,  היהודים  הרופאים  ניצבו 
לרעה,  לניצולם  חשש  מעוררות  חדשות  מדעיות  והתפתחויות  שטכנולוגיות  האפשרות  את 
לאו דווקא לטובת האנושות, כמו טכנולוגיית העריכה של גנים שמאפשרת להתערב בתכונות 

הנולדות של הדורות הבאים ובניית 'אנושות חדשה'.

אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה: 
לחברי במרכז הרפואי לגליל ובראשם למנהל המרכז ד"ר מסעד ברהום, המאפשרים את קיום 
ערך.  רב  ומנהלי  טכני  וסיוע  הכיבוד  האולם,  את  לרשותנו  ומעמידים  שנה  אחר  שנה  הכנס 
לאיה  תודה  אני  חייב  במיוחד  העובדים.  ולכל  ההסעדה  לצוות  אנגל,  מרכז  ולצוות  שבע  לבת 

קיפרשלק על מסירות והשקעה של אין־ספור שעות, ועל עצות מועילות ומלמדות. 
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איה  וגב'  ליבנה  ענת  ד"ר  עופר,  מרים  ד"ר  רייס,  שמואל  לפרופ'  המארגנת:  בוועדה  לחברי 
קיפרשלק.

תודה מיוחדת לפרופ' שוקי שמר ולהנהלת 'אסותא' על הסיוע והתרומה ותודה לחברנו יצחק 
בלונדר על הושטת היד.

ותודה לכל החוקרים והמרצים שנאספו ובאו מכל קצות הארץ ומחו"ל לשתף אותנו בעבודתם 
ומחקריהם החשובים. ולכם, קהל נכבד, על השתתפותכם בכנסים שלנו.

כנסים  הרבה  לעוד  כולנו  ונזכה  ולוואי  ופורה.  מעניין  ומחכים,  מלמד  כנס  לכולנו  מאחל  אני 
כאלה.

שלכם בברכה,         
פרופ' שאול מ. שאשא        
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תוכנית

התכנסות, הרשמה וכיבוד קל  09:00 — 08:30

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

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

ד"ר מרים עופר — המכללה האקדמית גליל מערבי  
ד"ר ליאוניד אידלמן — יו"ר הסתדרות הרפואית בישראל     

ישיבה ראשונה: התחלואה והרפואה בשואה   11:30 — 09:30
פרופ' נחמן אש  — הר"י, אוניברסיטת אריאל   יו"ר:    

ד"ר אירית וייסמן  — המרכז הרפואי לגליל    

תיעוד ניצולי שואה חירשים וסיפור התמודדותם   10:00 — 09:30
גל רוקניאן, לינוי יצחק — המכון לקידום החירש, תל־אביב   

סוגיות רפואיות הלכתיות על פי שות"ים בגטאות ובמחנות השואה  10:25 — 10:00
אוניברסיטת  יהדות,  ללימודי  וייזל  אלי  מכון   — קלי  יהונתן  מילר,  ארין  גורדין,  מיכאל   

בוסטון, ארה"ב 

השימוש הרפואי הנפשע בטיפולי נזע חשמלי ברייך השלישי    10:50 — 10:25
נגבור גזדק, ז'נט איסואן — ביה"ח סנט איסבן וסנט לאסלו, בודפשט, הונגריה  

רופאים יהודים מצילים יהודים בשואה 1945-1939    11:15 — 10:50
נעה גדרון  — אוניברסיטת חיפה    

גילויה של מורשת חבויה — הצלת יהודית בשואה על ידי אלבנים בקוסובו  11:30 — 11:15
לקה רזניקי — האגודה לידידות ישראל-קוסובו, קוסובו   

הפסקה   11:50 — 11:30

ישיבה שנייה: השפעות מאוחרות של השואה על הניצולים    13:40 — 11:50
ד"ר דניאל נדב — אוניברסיטת תל־אביב יו"ר:    
פרופ' לאה אבן — המרכז הרפואי לגליל    

העברה בין־דורית של טראומה וחוסן — מחקר קבוצתי    12:15 — 11:50
ביה"ח  קליפורניה,  דרום  אוניברסיטת   — קאהן  בורדן  ואן  מריה  ברט,  ד.  יעקב   
והמכון ההולנדי ללימודי שואה, ג'נוסייד ומלחמה, הולנד וארה"ב האוניברסיטאי בליידן, 

התאבדותם של סופרים נרדפי הנאצים — תסמונת אשמה משנית מאוחרת    12:50 — 12:15 
ג'ורג' משה וייס — אוניברסיטת דרום וולס, אוסטרליה   

טיפול נפשי בבני הדור השני לשואה בעזרת שיטת האקומי    13:15 — 12:50
איילת גבעתי — 'עמך', נהריה  

טכנולוגית העריכה של הגנום — גרסה חדשה של האויגניקה?  13:40 — 13:15
ראול ארטל — אוניברסיטת סנט לואיס, ארה"ב    

הפסקת צהריים  14:10 — 13:40
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ישיבה שלישית: היבטים אתיים   15:30 — 14:10
ד"ר אטיין לה־פיקאר — המכללה האקדמית, אשקלון יו"ר:    

ד"ר צבי סגל — המרכז הרפואי לגליל    

דילמות אתיות של הרופאים היהודים באושוויץ  14:35 — 14:10
ברונו הליואה — ביה"ח סנט לואיס, פריז, צרפת  

כפייה אינה שיתוף פעולה — החלטות אתיות מייסרות  15:00 — 14:35
נעמי באומשלג — שירותי בריאות אנוש UNICEF, USAID, ארה"ב   

כיצד השפיעה השואה על זכות החולים למלווה וכיצד זכות זו אינה מתממשת בישראל   15:25 — 15:00
נוגה וולף — אוניברסיטת חיפה  

דברי סיום וסיכום  15:25
פרופ' שאול מ. שאשא — המרכז הרפואי לגליל, יו"ר הכנס  

תצא בשעה 15:30 לבית לוחמי הגיטאות. לכל המעונין להצטרף לסיור בבית לוחמי הגיטאות, יש    :I  הסעה
לציין     במעמד הרישום לכנס

הסעה II:  תצא בשעה 15:30 לתחנת הרכבת בנהריה
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תיעוד ניצולי שואה חירשים וסיפור התמודדותם

גל רוקניאן, לינוי יצחק

המכון לקידום החירש, תל־אביב

סיפורם של האנשים החירשים שהיו בשואה טרם סופר. 
שרדו  אשר  חירשים  שואה  ניצולי  של  והמיוחדים  האישיים  סיפוריהם  את  לראשונה  מתעד  הפרויקט 
את השואה. חוויות האדם החירש בשואה הן חוויות שונות מחוויותיו של אדם שומע. הם סבלו מרדיפה 

כפולה – הן בשל היותם יהודים והן בשל חירשותם והגדרתם כנכים.
יתירה מזאת – ישנו פן מיוחד שונה לניצול שואה חירש, מעצם היותו חירש, וסיפור על התמודדות יוצאת 
דופן של אנשים שלא שמעו את הקורה מסביב ובכל זאת הצליחו לשרוד )למשל, אישה חירשת לא ידעה 

שהיא השתתפה בצעדת המוות וגילתה זאת רק בתהליך התיעוד(.
עד כה תועדו בשיתוף עם 'יד ושם' ארבעים ושמונה סיפורים אישיים של ניצול שואה חירשים + תיעוד 
יהודי  חינוכי  מוסד  מכסיקו-בודפשט,  בפנימיית  שהתחנכו  חירשים  שואה  ניצולי  שבעה  של  סיפורם 

לילדים חירשים וכבדי שמיעה בהונגריה לפני מלחמת העולם ה־2 ובמהלך תקופת השואה.
התיעוד והסרטונים תורגמו ע"י מתורגמנים שעברו תהליך התאמה לפרויקט ובהמשך ילווה גם בכתוביות 

בעברית.
בשנתיים האחרונות הוכשרו מדריכים חירשים וכבדי שמיעה בנושא השואה בשיתוף עם 'יד ושם', מתוך 

מטרה שהם ידריכו תלמידים, בני נוער ומבוגרים חירשים וכבדי שמיעה בארץ ומחו"ל. 
לאחר סיום הקורס, הועברו כ־20 סדנאות בנושא חירשים בשואה וסיפורם של ניצולי השואה החירשים 

בבתי ספר בכיתות של חירשים וכבדי שמיעה, במועדוני החירשים ובטקסי שואה.
הסדנאות וסיפורם של ניצולי השואה הינם בעל חשיבות ממדרגה ראשונה על מנת לפתח זהות יהודית 
חירשים  אנשים  של  ולמודלים  הסימנים,  שפת   – הם  בשפתם  ללמידה  הזקוקים  חירשים  ילדים  אצל 

להזדהות איתם. 
ניצולי  של  הייחודי  סיפורם  את  נספר  הניצולים,  של  והאיסוף  האיתור  התיעוד,  תהליך  על  נספר  בכנס 
השואה החירשים והתמודדותם, ונצפה בקטעים נבחרים ומרגשים מהסרטונים שתורגמו ע"י מתורגמנים.
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סוגיות רפואיות הלכתיות על פי שו"תים בגטאות והמחנות בשואה

מיכאל גרודין, ארין מילר, יוהנתן קלי

התכנית לאתיקה ושואה, מרכז אלי וייזל ללימודי יהדות, אוניברסיטת בוסטון

ההלכה  היהודית.  ההלכה  חוקי  על  לשמור  הקפידו  מזרח־אירופה  מיהודי  כ־35%-50%  השואה,  לפני 
מקיפה את כל היבטי החיים היהודיים מהלידה ועד המוות, כולל נושאים אזרחיים, פליליים ונושאי פולחן. 

גם בשואה עצמה ביקשו היהודים לשמר את הופעתם הדתית ומנהגיהם על אף העינויים.
או  בודדים  ע"י  אליהם  שהופנו  היהודיים  והמנהגים  החוק  בנושאי  שאלות  נשאלו  רבנים   – היסטורית 
קהילות והשיבו תשובות המהוות חוות דעות או עצות הלכתיות. השאלות והתשובות )השו"תים( תועדו 
התלמוד  המשניות,  התורה,  כמו  היהודיים  במקורות  עיון  על  הרבנים  התבססו  בתשובותיהם  ונשמרו. 

וכתבי חכמים, וכן התייעצו עם עמיתיהם הרבנים כדי לקבוע עמדה.
רדיפות יהודים היו תופעה מתמשכת במשך דורות וההלכה התייחסה גם אליהן. בשואה הופנו לרבנים 
שאלות הנוגעות לקיום ההלכה על אף התנאים הקשים בהם חיו היהודים. אך בידי הרבנים לא היו, ברוב 
המקרים, מקורות יהודיים מחד, ומאידך גם לא תמיד היו רבנים עמיתים להיוועץ בהם כדי לקבל החלטות 

לפי ההלכה. 
ספרות השו"ת כוללת תכנים חשובים על הניסיון לחיות חיים יהודיים תחת השלטון הנאצי כמו ראיית 
היהודים את המציאות הנוראית שהם חיו בה בעת התרחשותה, סבלם ותגובותיהם והדרך בה קיימו את 

החיים היהודיים, תוך מתן מראית עין של סדר לתוהו ובוהו הכללי בו הם חיו. 
ממיינים  מכנסים,  אנו  ובמחנות,  בגטאות  השו"תים  ועל  הרוחנית'  'ההתנגדות  על  מפרויקט  כחלק 
ומנתחים את השאלות האתיות שהופנו לרבנים. חלק משאלות אלו עוסק בסוגיות רפואיות כמו עיקור, 
מניעת הריונות, הפלות, התאבדויות, השתקה עד כדי סכנת מוות לילד בוכה במחבוא, מתן כופר, מוות, 
קבורה וניתוחים קיסריים לאחר מות האם. על הרבנים היה לשקול בתשובותיהם לא רק את ההשלכות 
על פי ההלכה, ולא רק להתחשב במצב קיים, אלא גם לנבא את חומרתה של סיטואציה כזו או אחרת ואת 

ההשלכות הנפשיות של החלטותיהם וכו'.
'התנגדות רוחנית' לרדיפות הנאצים, שלא זכה לתיעוד מספיק  פרק זה בהיסטוריה של השואה מהווה 
קבלת  בתהליכי  חשוב  תפקיד  הרבנים  שיחקו  בו  מרתק  נושא  זהו  השואה.  בספרות  ראויה  ולחשיפה 
ההחלטות הרפואיות. חקר הנושא מאפשר ללמוד על השפעות החלטותיהם ועל השפעת חוקי ההלכה 

על הרפואה דאז.
בל  סבל  של  בעת  גם  בשואה.  הדתית  האמונה  ובחשיבות  הזאת  הרוחנית  בהתנגדות  תעסוק  ההרצאה 
יתואר מתגלה תפקידם של הרבנים בתהליכי קבלת ההחלטות הרפואיות והגשת סיוע נפשי. בהרצאה 
יינתן חומר רקע על המקורות היהודיים והתהליך ההלכתי, ונביא דוגמאות פרטניות. נדון גם באתגרים 

עכשוויים מקבילים בחקירה הרבנית.
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השימוש הרפואי הנפשע בטיפולי נזע חשמלי ברייך השלישי

גבור גזדק

בתי החולים סנט איסבן וסנט לאסלו, בודפשט, הונגריה

שימוש בהשריית פרכוסים עדיין מקובל כטיפול במצבים פסיכוטיים ודכאון העמידים לטיפול תרופתי. 
הוא פותח והוכנס לשימוש בפרקטיקה הפסיכיאטרית ע"י הפסיכיאטר ההונגרי לאסלו מדונה ב־1935. 
תחילה הושרו הפרכוסים באמצעים כימיים, אך ב־1938 הוכנס השימוש בנזעי חשמל ע"י סרליטי וביני. 
טכניקה חדשנית זו הקרויה ECT( Electro-Convulsive Therapy( התפשטה במהירות בעולם כולל 

בגרמניה ואוסטריה.
הממסד הפוליטי והרפואי הנאצי העדיף את נזעי החשמל כטיפול בחולים פסיכיאטרים בשל הדיווחים 
לקצץ  כדי  מהמאושפזים  הפסיכיאטרים  החולים  בתי  את  לרוקן  רצון  ומתוך  יעילותו,  על  האופטימיים 
בהוצאות. לכן המדיניות הרשמית קידמה את השימוש בו. כפי שהדבר משתקף בחוזר שהופץ ע"י הרברט 

.T4 לינדן, האחראי במשרד הפנים הגרמני על התיאום עם תכנית
כפי שקרה עם התערבויות רפואיות אחרות, ה־ECT בגרמניה שימש לא רק למטרות טיפוליות, ובהרצאה 

זו נדון במקרים ששימש לניסויים רפואיים ואף להמתה.
מתאר  ליפטון  אושוויץ.  של  השלישי  משנה  במחנה  במונוביץ  התרחש  המתוארים  המקרים  אחד 
במונוגרפיה שלו מ־1986 את הניסיון בטיפול בנזעי חשמל בחולות נפש ע"י ד"ר בודזיאזק. נשים אלה 

הועברו ממיידנק למונוביץ ושם נערכו עליהם הניסויים. הן הומתו אח"כ בתאי הגזים.
אמיל גלני, חבר המפלגה הנאצית קיבל תואר של מומחה בפסיכיאטריה לאחר מספר חודשי השתלמות 
פסיכיאטרים  חולים  בתי  שני  של  למנהלם  התמנה  ב־1.11.1943הוא  בווינה.   Potzek’s Clinic-ב
באוסטריה תחתית )גוגינג ומאור-אולינג(, ומיד החל במבצע של המתות חסד ע"י מתן מנות קטלניות של 
מורפין, ברביטורטים וזריקות אוויר בווריד. ב־1944 הוא החל להשתמש בנזעי חשמל לשם המתה, שיטה 
ונשארה חסרת תקדים לכל אורך שמונים ושתיים שנות הטיפול בפרכוסים  נוסתה לפניו  שמעולם לא 
לפרקי  שנקשרו  אלקטרודות  ארבע  עוד  לו  הוסיף   ,ECTה־ מכשיר  מבנה  את  שינה  הוא  בפסיכיאטריה. 
שורש כפות הידיים והקרסוליים, ביצע ניסויים ואף הציג את שיטתו בפני רופאים נאצים שביקרו בגוגינג. 
במרוצת אפריל 1945 הוא המית בשיטה זו מאה ארבעים ותשעה איש בביה"ח  Mauer-Ohling, ממש 

ימים ספורים לפני תום המלחמה.
סיכום: בהרצאה נצביע על השימוש לרעה ע"י הנאצים בשיטה טיפולית רפואית – ה־ECT, ונדון בהשפעה 

המאוחרת של פשעים אלה על הפרקטיקה הפסיכיאטרית.
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רופאים יהודים מצילים יהודים בשואה 1945-1939

נעה גדרון

התכנית הבינלאומית ללימודי שואה ע"ש וייס-ליבנת, אוניברסיטת חיפה

העצמאי  במחקר  הוזנחה  הנאצי  המשטר  תחת  שחיו  אחרים  יהודים  ע"י  יהודים  הצלת  של  התופעה 
הנאצי,  הכיבוש  קרבנות  בעצמם  שהיו  המצילים,  בין  האחרונה.  בעת  רק  להיוודע  והחלה  התקופה,  של 
שבתנאי  לשונות  קשר  ללא  אופי  קווי  כמה  היו  יהודים  רופאים  ע"י  יהודים  של  להצלה  רופאים.  גם  היו 
התרחשותם. בהרצאה יוצגו ההיקפים הרחבים של פעילויות ההצלה שבוצעו ע"י רופאים יהודים, בדגש 

על שתי סוגיות:
א. האם הרופאים היהודים שהצילו אחרים הונעו ע"י סולידריות יהודית בלבד?

ב. האם מבצעי ההצלה היו רק תוצאה של נסיבות או הזדמנויות?
כדי להשיב על כך, נדון בשאלות: מהי הצלה? מי הוא המציל היהודי? מיהו הרופא היהודי המציל?

רקע נוסף שיוצג בהרצאה הוא מחקר על המניעים לפעילותם של חסידי אומות העולם, שממצאיו ישמשו 
אותנו כבסיס להערכת מניעיהם של הרופאים היהודים.

יהודים, בדרכים השונות בהם נקטו  גוף ההרצאה יעסוק במניעים ובמאפיינים של ההצלה ע"י רופאים 
בתי־ ובשני  הגסטפו  של  בתי־כלא  יערות,  מחנות,  גטאות,  כמו  פעלו  בהן  השונות  במסגרות  ובהבדלים 

חולים חריגים בברלין ובווינה.

סיכומי הממצאים: 
הרופאים שעסקו בהצלה סיכנו את חייהם מעבר לנדרש בשבועת היפוקרטס.

המניע העיקרי לפעילותם היה מצפונם, ערכיהם האתיים ותחושה של מחויבות אישית. יתכן וגם שסלידה 
מהמשטר הנאצי שתורגמה לפעילות רפואית והצלתית, בלי קשר לדתם ומוצאם של הניצולים, שיחקה 

אף היא תפקיד.
פעולות אלה נתנו משמעות לחייהם של הרופאים והעניקו להם סיפוק ואפשרו לשמר את כבוד מקצועם 

בניגוד לכל הסיכויים.
עקרונות מרכזים השבים וחוזרים בעדויות השונות של רופאים אלה היו הכוונה, המטרה והתכנון השיטתי 
של פעולות ההצלה. הממצאים מצביעים שפעולות ההצלה היו מעשים חוזרים ונשנים, במודע ובמכוון, 

על אף כל הסיכונים.
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גילויה של מורשת חבויה: הצלת יהודים בשואה ע"י אלבנים בקוסובו

לייק רזניקי, קוסובו

האגודה לידידות ישראל-קוסובו, קוסובו

פעילותם של אלבנים להצלת יהודים באלבניה הכבושה בתקופת השואה טרם סופר כי הוא הוסתר ע"י 
השלטון הקומוניסטי שהעלים עובדות רבות מההיסטוריה של הרוב האלבני. 

אבי סבי, ארסלן רזניק, שיחק תפקיד חשוב מאוד בהצלת יהודים, החבאתם ושמירה על ביטחונם. הדברים 
התגלו רק ב־1990 ואומתו ע"י 'יד ושם' בירושלים שזיכתה אותו באות 'חסיד אומות העולם' על פועלו.

ב־1941 נפטרו שלושה חברים של משפחת רזניק ממחלת הטיפוס שפרצה אז בקוסובו. סבי, מוסטפא 
רזניק, חלה אף הוא ונשקפה סכנה לחייו. במרץ הגיע ממקדוניה ד"ר חיים אברבנאל, שהיה רופא צבאי 
מוסטפא,  סבי  בבנו,  לטפל  רזניק  ארסלן  של  ידיד  ע"י  נתבקש  הוא  יוגוסלבית.  צבאית  ביחידה  ושירת 
שטופל ע"י שני רופאים מקומיים ושחשדו שהוא חולה מלריה. ד"ר אברבנאל אבחן מיד שמדובר בטיפוס, 

טיפל בו והציל את חייו.
ארסלן ובנו מוסטפא התוודעו לבעיות הקיום של יהודים ופעלו יחד להצלתם. מוסטפא סיפר את הסיפור 

לבנו עדנאן ולי, ומשם הסיפור התגלגל ל'יד ושם'. 
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העברה בין־דורית של טראומה ועמידות בקבוצת מחקר

ג'אק ד. ברט, מריה ואן בורדן כהן

אוניברסיטת דרום קליפורניה, ביה"ח האוניברסיטאי בליידן והמכון ההולנדי ללימודי שואה, 
ג'נוסייד ומלחמה, הולנד

מטרת המחקר על העברה בין־דורית של טראומה וחוסן היא לבדוק את ההשפעות והתוצאות הרפואיות 
)נכדי  השלישי  והדור  הניצולים(  )ילדי  השני  הדור  ילידי  על  הולנדים,  ניצולים־ילדים  על  השואה  של 
הניצולים(. על אף שרבות נכתב ופורסם על ההיבטים הפסיכוסוציאליים של אירועי השואה על אנשים 
יכולים  זה  מסוג  שאירועים  כך  על  מצביעה  התגובות הפיסיולוגיות. האפיגניקה  על  ידוע  מעט  בודדים, 
להביא לשינוי בדנ"א העשוי לגרום להופעת יתר לחץ, מחלות לב וכלי־דם ועלייה בקצב הלב. בהשוואה 
לקבוצת ביקורת מראים פרטים מהדור השני בשלות מופחתת ועליה בשכיחות מחלות של חיסון עצמי, 

שנגרמות באופן לא ישיר מהטראומה המתמשכת ממנה סבלו הוריהם.
מכיוון שהמדידות הפיזיות של הניצולים מקורן בדינמיקה ההיסטורית שלהם )העבודה מלווה במחקר 
היסטורי ובמאגר אודיו־ויזואלי(, עולה תובנה ברורה יותר של ההשפעות ההדדיות שבין הניסיון האישי 

של השמדה וסבל ובין החוסן שהם פיתחו.
2016-2015 הוקמה תשתית של קבוצת חוקרים הולנדים, גרמנים, ישראלים ומארה"ב.  במהלך השנים 
2017, ובוצעה עבודה ראשונית על מחלות לב וכלי דם. תוצאות  המחקר הרפואי בפועל התחיל בינואר 
ראשוניות מצביעות שילדים ניצולים מראים רמות גבוהות יותר של סטרס בהשוואה לקבוצת הביקורת, 
ובני הדור השני מוטרדים יותר מהדור הראשון ומקבוצת הביקורת. הדבר מצביע שהאפקט על בני הדור 
שבה  הדרך  את  ממחיש  זה  מחקר  פוטנציאלית,  בספרות.  מאוד  מעט  הידוע  דבר  יותר,  חמור  אף  השני 

מתפתחים תפקודים אישיים וחברתיים עשורים לאחר אסון. 
בהרצאה ידונו כל התוצאות הרפואיות וההיסטוריות של המחקר. 
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התאבדותם של סופרים יהודים נרדפי הנאצים – תסמונת אשמה משנית מאוחרת

ג'ורג' משה וייס

ביה"ס ללימודים הומניים, התכנית להיסטוריה של הרפואה, אוניברסיטת דרום־וולס החדשה, סידני, 
ואוניברסיטת ניו־אינגלנד ארמידל, אוסטרליה

מחקרים על התאבדויות בקרב יהודי אירופה, שהתרחשו לפני המלחמה, הצביעו על עלייה ביחס ישיר 
עם תכניות ופעילות נגד היהודים. התאבדותם של אישים אינטלקטואלים, שסבלו יותר מאחרים בתקופת 
יכלו  שלא  אחרים,  אך  מרצון,  לגלות  יצאו  חלקם  סופרים.  שניים־עשר  של  בקבוצה  נחקרה  השואה, 

להתמודד עם המציאות החדשה סביבם, נטו להרס עצמי.
במהלך המלחמה והמעצרים היה אחוז ההתאבדויות בקרב היהודים נמוך. אלה שעברו את השואה ונותרו 

בחיים חווים סבל מתמשך ו"חווים את אושוויץ" כל ימי חייהם.
אחר  בחייהם  עברו  כי  ששרדו,  מפורסמים  יהודים  תשעה  על  מחקר  הראה  השואה  שלאחר  בתקופה 
השואה שלשה שלבים: תחילה שלב של אלם וחוסר פעילות יצירתית. לאחר כמה שנים התחלפה תקופה 
זו בשלב של פרץ פתאומי של יצירתיות ופעילות שהביאו להם תהילה והצלחה חברתית וכלכלית, זכייה 
בפרסים ושבחים רבים. בתקופה השלישית של תסמונת זו התפתחה אצלם תחושה של אשמה עצמית 
נכוחה. התגברות האנטישמיות בעולם  יכולתם להעביר את המסר שלהם  מאוחרת כשתפשו את חוסר 

החמירה את תחושת האשם, ואז בחרו את דרכם אל החופש ע"י הרס עצמי.
כל הסופרים היהודים בקבוצה זו עברו את שלושת השלבים של התסמונת וכולם התאבדו בדרכים שונות. 

התסמונת כונתה 'תובנה' ע"י אלי וייזל המנוח, שלזכרו מוקדשת סקירה זו. 
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טיפול נפשי בבני הדור השני לשואה בעזרת שיטת האקומי

איילת גבעתי 

'עמך' נהריה

רבות נכתב ודובר בנושא המצוקה והטיפול הנפשי לבני הדור השני לשואה. בעבר עסקו בעיקר בטיפול 
בשיטה הדינמית.

שיטת האקומי היא פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס, המשלבת חקירת עומק של חומרים לא מודעים 
והגופנית  הפנימית  להתרחשות  לב  תשומת  הפניית  בעזרת  בהווה.  חווייתית  ועבודה  גוף  מודעות  עם 
עיבוד  ומתאפשרים  העבר  מן  פצעים  עם  התמודדות  ואסטרטגיות  ליבה  חומרי  נחשפים  נתון,  ברגע 

וטרנספורמציה.
שני  דור  בבני  הנפשי  בטיפול  מיושמים  הם  וכיצד  זאת,  טיפול  דרך  של  המנחים  העקרונות  יוצגו  להלן 

לשואה.



15

טכנולוגית העריכה של הגנום – גרסה חדשה של האויגניקה?

ראול ארטל

המח' למיילדות ולרפואת נשים, אוניברסיטת סנט לואיס, ארה"ב

הטכנולוגיה החדשה הידועה כ־CRISPR/Cas9 )להלן קריספר( המשמשת היום לעריכה גנטית נושאת 
אפשרות של החייאת התנועה האויגנית. הטכנולוגיה יכולה לשמש לתכנות מחדש של הדנ"א של תאים 
ליצור גרסה מסוכנת  וטכנולוגיה עלול  של מחקר  זה  ואחרים. שדה מתפתח  אנושיים, צמחיים, חרקים 

יותר של הנגיף H5 N1 שיאפשר ליצור נשק יעיל לטרור ביולוגי ולהוות נשק להשמדה המונית.
2005 השתמשו מדענים סיניים בטכנולוגית הקריספר לעריכת שינויים בעוברי אדם כדי להביא  בשנת 
לעולם תינוקות טובים יותר. מערכת הקריספר זקוקה לעיצוב מחדש של crRNA כדי לשנות את התכונות 
גנים מסוימים כדי  יכולה להיות מאומצת בחלקי עולם שונים ולשנות קבצי  הייעודיות של היצור. היא 
ליצור 'גזע מושלם' כמו תינוקות טובים יותר, ולכן, להלכה יכולה להחיות מחדש את התפישות האויגניות 

שקדמו למלחמת העולם השנייה.
עובדות היסטוריות והמדרון החלקלק: ב־1883 הטביע פרנסיס גלטון את המושג 'אויגניקה' שמשמעה, 
'להיוולד טוב', וזאת בעקבות התיאוריות הדרוויניסטיות של התורשה. גלטון דגל ב'אויגניקה חיובית' – 
'ההנדסה  – סילוק הלא מתאימים. האויגנקה מזוהה עם  ו'באויגניקה שלילית'  להרבות את המתאימים, 
החברתית החדשה' שהניחה קיום נטיות גנטיות שליליות בגזעים הנחותים, ולכן הטיפה לעקרם )אויגניקה 
שלילית(. כבר ב־1907 חוקק באינדיאנה חוק המחייב עיקור בכפייה של דגנרטים. ב־1910 נוסד בארה"ב 
המשרד לרישום אויגני )ERO – Eugenic Record Office( שמטרתו רישום וחקירת תכונות מולדות 
החוק  בווירג'ניה  חוקק  ב־1927  אויגני.  בהיבט  לייעוץ־נישואין  מוסד  ולהוות  אמריקאיות  במשפחות 
לעיקור בכפייה של נשים 'לא מתאימות'. שלושים מדינות בארה"ב חוקקו חוקים דומים. החוקים מעולם 
מדיניות  ואת  האויגניקה  את  גרמניה  אימצה  ב־1933  ארה"ב.  של  העליון  המשפט  בית  ע"י  בוטלו  לא 
'ההיגיינה של הגזע' שהובילה לעיקורם של שני־מיליוני בני אדם. עוד ב־1933 אויגן פישר קבע בספרו כי 
האפריקאים הם גזע נחות. ב־1920 נתגבשה התפישה המתירה "להרוס חיים שלא ראוי לחיותם" ע"י הוך 
ובנדינג ובשנים 1933-1920 התפשטה הראיה של ה־Minderwertig שהובילה ל'פתרון הסופי' ולרצח 

של מיליונים.
אכן  תוביל   CRISPR/Cas9ה־ גנטית,  עריכה  של  החדשה  הטכנולוגיה  האם  השאלה  עולה  ב־2017 

להתערבות כדי להוליד 'תינוקות טובים יותר'? ומה יהיה גורלם של התינוקות הלא משופרים?
האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה?

בחיתוליהן.  עודן  המוקדמת  העריכה  ולטכנולוגיית  לגנומיקה  ביחס  המתפתחות  האתיות  התפישות 
ארגונים רפואיים ערים לכך שעלינו ללמוד מהעבר. יש מקום לפיתוחן של טכנולוגיות חדשות כדי לרפא 

מחלות ולקדם את האנושות ולא כדי להרוס ולשנות את האנושות.
בבני  רפואיים  למחקרים  הלסינקי  'הצהרת  את  ב־2013  מחדש  אישרה  העולמית  הרפואית  ההסתדרות 
אדם', ובין היתר הדגישה כי "מחקר רפואי צ"ל כפוף לסטנדרטים אתיים המקדמים ומבטיחים כבוד לכל 

בני האדם ומגינים על בריאותם וזכויותיהם".
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בנו חייס )CHAJES( – מהוראת היגיינה סוציאלית בברלין למניעת תאונות בניין בארץ

דניאל נדב 

הפקולטה לרפואה – אוניברסיטת תל־אביב

בנו חייס-חיות )1938-1880( נולד בדנציג ולאחר התיכון למד רפואה בפרייבורג ובברלין.
כד"ר לרפואה, למן 1903, שימש מספר שנים כאורולוג ובה בעת השתלם במחלות עור ומין – צירוף מקובל 
לרופאים יהודים שעמיתיהם הלא יהודים הציבו בפניהם מכשולים בדרך קבלתם להתמחויות יוקרתיות 

ככירורגיה וקרדיולוגיה. 
מודעותו החברתית קרבה אותו לסוציאל-דמוקרטיה הגרמנית ובת הטיפוחים האקדמית שלה, ההיגיינה 
הסוציאלית. חייס נמנה אף על חבריו הראשונים של ארגון הרופאים הסוציאליסטים שנוסד ערב מלחמת 
העולם הראשונה. היה ממקורביהם של כמה מראשי הארגון – אלפרד גרוטיאן ויוליוס מוזס. עם קריסת 
הקיסרות הגרמנית חווה רדיקליזציה ושימש כאיש 'מועצות החיילים והאיכרים', אך חזר במהירות לזרם 

המתון יותר במחנה השמאל ושימש כציר בפרלמנט של אחד מרובעי ברלין וב'לנדטאג' הפרוסי. 
תקופת רפובליקת וויימאר היתה עידן הפריחה של הרפואה החברתית. גרוטיאן, מייסד אסכולת ההיגיינה 
הסוציאלית, כיהן כפרופ' ראשון מן המניין להיגיינה סוציאלית באוניברסיטת ברלין וחייס היה ממקדמיו 
של החוק למלחמה במחלות המין )1927( כאשר הוא מסייע ליוליוס מוזס, חבר הרייכסטאג ויוזם החוק, 

ביידע המקצועי הנרחב שלו. 
עם פטירתו הפתאומית של גרוטיאן ב־1931 מונה חייס ליורשו. התעוררו קשיים ועיכובים בשל עלייתה 
רופאים  של  מדהים  )אחוז  באקדמיה  רישומה  את  כבר  שהטביעה  הנאצית  המפלגה  של  המטאורית 
וסטודנטים לרפואה תמכו בתנועה הנאצית(. מיד לאחר עלייתו של היטלר לשלטון נאלץ חייס לפנות את 
כסאו לתומכי ההיגיינה הגזעית. חייס ראה את הנולד ומיהר להגר. דרך שוויצריה וטורקיה הגיע ארצה 

כבר באמצע 1933. 
עלייתו בשלב מוקדם יחד עם אשתו פלורה, רופאת ילדים, הוכחה כמעשה בעתו. ארץ ישראל שיוועה 
אוזן  גילתה  ההסתדרות  של  קופת־חולים  הארץ.  ובניין  התיעוש  בתהליך  שיסייעו  מקצועיים  לכוחות 
קשבת לחייס )שצרף לשמו את הסיומת העברית חיות(. על פי הצעותיו )שנוסחו בגרמנית ושמורות במכון 
ב־1935 מחלקה להיגיינה סוציאלית ותעשייתית במסגרת הוועד הפועל של ההסתדרות  לבון( הוקמה 

וחיות הוצב בראשה. 
בהיותו אדם מעשי מיהר לבצע, בין היתר, סקר שדה ראשון מסוגו על כמאתיים אתרי בנייה בת"א ובחיפה. 

הסקר, שהופיע בדפוס ב־1936, העלה ליקויים חמורים ביותר שעלו כבר אז בחיי אדם מרובים.
חלק מהעובדים היו חלוצים בעלי אידיאולוגיה )ושירים...( של 'לבנות ולהיבנות' אך חסרי יידע מקצועי 
אלמנטרי. בחושיו הדידקטיים השכיל חיות לפעול באמצעים פשוטים של פלקטים שהביא עמו מאירופה 
והמחישו את הסכנות האורבות לפועלי הבניין. עם פתיחת תערוכה של הכרזות הללו, בקלוב הפועלים 

בת"א, פרסם חיות מאמר בעיתון 'דבר' שנראה כי לא נס ליחו עד ימינו אנו )יוקרא בכנס(. 
נוספים.  מומחים  ניצבו  שבראשו  היגייני  סוציאל  צוות  של  מקצועי  שלד  להקים  חיות  דאג  לכך  מעבר 
הבולטים שבהם היו ולטר שטראוס שהתיישב בירושלים ופיקח על המתרחש באזור. )ואגב, בית שנקרא 

נקרא על שמו...( הוא הרבה לפעול אף בקיבוצים ברחבי הארץ. 
נציין אף את שמו של פרנץ קרל מאייר־ברודניץ שפעל באזור חיפה והצפון. 

מותו החטוף של חיות בעת נופש באירופה באוקטובר 1938 מנע, כנראה, את יישומן המלא של המלצותיו 
בתחום המניעה של תאונות עבודה. אלו האחרונות ממשיכות לרדוף אותנו עד עצם היום הזה. תרומתו של 
חייס-חיות היתה בכל זאת מן החשובות של פליטי הנאציזם, אם גם בפינה קטנה ורחוקה של האימפריה 
הבריטית דאז. היא משתלבת בפעילותם של מהגרים אחרים להנחת יסודות למדינת הרווחה בארה"ב, 
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תחת שלטונו של רוזוולט, ואנגליה שלאחר המלחמה כנגד הנאצים. כאן המקום להזכיר את מחקרו פורץ 
הדרך של דורון נידרלנד מירושלים, על המודרניזציה של הרפואה הארצישראלית בזכותם של הרופאים 

ה'ייקים'. פרופ' נסים לוי, ידידנו, ויעל לוי )אשתו( פקדו את רובם בלקסיקון המונומנטלי שלהם. 
אנו עדים כיום להכרה גוברת בדעת הקהל שלנו לצורך ללחום בהזנחה הנמשכת ובקורבנות הרבים של 
ענף הבניין – ברובם בני מיעוטים ועובדים זרים. הדבר עשוי להוכיח כי למחקרים היסטוריים יש לעתים 
גם ערך מעשי, ואפילו מיידי, החורג מידיעת העבר ואישיו. העלאת זכרו ופועלו של בנו חיות תהווה, אולי, 

תרומה כלשהיא לשיפור רמתנו כחברה איכותית וצודקת יותר. 
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דילמות אתיות של הרופאים היהודים באושוויץ

ברונו הליואה

המח' לחקר האתיקה, ביה"ח סנט לואיס, פריס, צרפת

ניצולים רבים ממחנה ההשמדה באושוויץ העידו על אומץ ליבם של הרופאים היהודים בפועלם להציל 
הרפואה  נותרה  האסירים,  בין  הריכוז,  מחנות  בתוך  אבל   ..." כותב,  ז"ל  וייזל  אלי  יהודים.  ונשים  גברים 
מקצוע אצילי. כמעט בכל מקום ניסו רופאים, חסרי מכשור ותרופות, להקל על סבלם ומצבם של חבריהם 

האסירים, לעתים במחיר בריאותם וחייהם שלהם". 
מצבם של הרופאים היהודים במחנות היה דו־משמעי. ההישרדות של האסירים הייתה תלויה במידה רבה 
ברצונם של רופאי האס. אס. הרופאים היהודים נמנו על, 'האסירים המיוחסים' שיכלו לנצל את מעמדם 

כדי לעזור לאחיהם האסירים.
זיהינו תשע דילמות אתיות שעמן התמודדו הרופאים היהודים:

1. מי מבין האסירים ראוי לסיוע עדיף? ההתלבטות הייתה בשאלה למי לסייע רפואית ולמי לתת למות, 
כפי שד"ר גיאגס וולרס שעבד בריבייר )מעין בית חולים( במונוביץ הסביר, "זה היה מצב בעייתי לכל 

אחד, העדפה מתוך כבוד לחברים או הקלה לפי מצב החירום של האסיר". 
2. את מי לאשפז בריבייר? מספר האסירים שאפשר היה לאשפז היה קטן, בעוד שמספרם של הזקוקים 
כי  גדול בהרבה. לעתים עמדו הרופאים מול המרירות של חלק מהאסירים שלא הבינו  לאשפוז היה 
טובתם דורשת שלא יתאשפזו בגלל החשש שבסלקציה שבוצעה ע"י רופאי האס. אס. ישלחו לתאי 

הגזים.
3. למי לתת תרופות, אם וכאשר היו זמינות? היה מחסור נוראי באספקה רפואית לריבייר, כפי שפרופ' 
רוברט ויטז' מסביר, "דילמה נוראית: ההכרח לשפוט מי יחיה ומי ימות". היחידים שכדאי היה לעזור 

להם הם בעלי הסיכוי הגבוה ביותר להבריא פיזית ומורלית אם יקבלו עזרה כלשהי. 
כללים  להינצל.  סיכוי  עם  בחולים  להתרכז  צריך  לפיהם  כללים  קבע  רפואי  שצוות  דיווח  צרפתי  רופא 
'תוחלת  הוא  החשוב  והכלל  חברות,  או  אהדה  של  בסיס  על  העדפות  חלקית,  לפחות  מונעים,  אלה 

אובייקטיבית להישרדות המבוססת ע"י האבחון הרפואי'.
4. האם הרופאים צריכים לקבוע את הפרוגנוזה של החולה? רופאי האס. אס. הפעילו בריבייר 'סלקציה' 
– חולים עם פרוגנוזה גרועה נשלחו לתאי הגזים. הרופאים היהודים שינו ברישומים את הפרוגנזה של 

חוליהם וע"י כך הצילו רבים.
5. את מי להציל לפני הסלקציה? הרופאים היהודים השתמשו בתחבולות שונות כדי להציל את חוליהם 

לפני הסלקציה.
מציגים  מי  את  השאלה  בפני  עמדו  הם  הסלקציה?  בתהליכי  להשתתף  צריכים  יהודים  רופאים  האם   .6

לרופאי האס. אס. בזמן הסלקציה.
7. האם עליהם לדווח על מחלות מדבקות? הרשויות באושוויץ חששו מאוד מהתפשטות מחלות ובעיקר 
מטיפוס. הרופאים סיכנו את חייהם אם לא דיווחו על מחלות זיהומיות בריבייר. לא אחת זייפו בדיקות 

ביולוגיות ורדיולוגיות ושינו רישומים כדי להעלים את המחלה מעיני הגרמנים.
8. האם צריך להמית תינוקות שזה עתה נולדו? ההיריון במחנות משמעו היה פסק־דין מוות לאם. גיזלה 
אס.  אנשי האס.  ע"י  כשנתגלה הריון  כי  את חיי הנשים ההרות,  להציל  כדי  רבות  פרל ביצעה הפלות 

נדונה האישה ההרה למוות או נשלחה לתאי הגזים. 
9. האם רופאים יהודים צריכים לקחת חלק בניסויים הרפואיים? רבים מהם אולצו להשתתף. סירוב גרר 

בהכרח עונש מוות. יוצא מהכלל היה אסיר צרפתי לא־יהודי שהתנגד להשתתף בניסויים.
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כפייה אינה שיתוף פעולה – החלטות אתיות מייסרות

נעמי באומשלג

שירותי בריאות אנוש UNICIF ,USAID, טיפול בינלאומי בבריאות ותזונת הילד והאם, הוועדה 
הבינלאומית המייעצת לבריאות של ליגת לה לצ'ה, ארה"ב

בשנים האחרונות האשימו כמה היסטוריונים )ס. סיגל, ר.ג'. ליפטון( את הרופאים היהודים שהיו אסירים 
בגטאות ובמחנות הריכוז בשיתוף פעולה עם הרופאים הגרמנים. חשוב וחיוני להדגיש כי מבחינת הדיוק 
והאובייקטיביות ההיסטורית אין לראות בכפייה שיתוף פעולה. רופאים יהודים כאסירים חיו במציאות 
שבועת  את  לקיים  להם  אפשרה  שלא  אנושית,  ובלתי  ברוטלית  בסביבה  אכזרי,  ובבידוד  קשה  מאוד 

היפוקרטס המצווה קודם כל לא להזיק ולעשות כמיטב יכולתם להציל חיים.
מילון אוקספורד לאנגלית )OED( מגדיר 'שיתוף פעולה' כ"שני אנשים או יותר הפועלים יחד כדי ליצור 
או להשיג מטרה משותפת". רופאים אלה פעלו בתנאים של כפייה קיצונית וסכנת חיים. לא היה שום דבר 
וולנטרי במעמדם ובמעשיהם, ולא היתה להם אפשרות לסרב לשתף פעולה. הם נאלצו לבצע החלטות 

מייסרות ואף לסכן את חייהם.
עם ציוד רפואי דליל או לא זמין ובתנאים סניטריים ירודים, נאלצו הרופאים היהודים לאלתר דרכים שונות 
כדי לעקוף את האילוצים והמגבלות שליוו אותם כדי להציל חיים. הם שינו רשומה רפואית כדי להציל 
רשמו  הם  לחיות.  סיכויים  לו  שהיו  אחר  של  בשם  הוחלף  המוות  סף  על  חולה  של  שם  למשל  כך  חיים. 
מקרי טיפוס כשפעת. הם הפעילו בית־ספר לרפואה במסווה של בית־ספר לתברואה כדי למנוע מחלות 
מדבקות כמו טיפוס שהיה אימת הגרמנים. הם מהלו תרופות ושינו מדדים בתרשומת הרפואית כדי למנוע 
חיסול חולים ע"י הגרמנים. כאשר הונחו ע"י הרופאים הגרמנים לבצע פעולות רפואיות מזיקות, הם עשו 
הכל כדי למזער את הנזק. לדוגמה, אם נצטוו לכרות את שחלותיה של אישה, הם הסירו רק שחלה אחת 
והותירו את השנייה; הם ביצעו הפלות בלי ידיעת המפקחים הנאצים כדי למנוע מהגרמנים להמית נשים 

הרות, ועוד מעשי הצלה רבים. 
יש עדויות רבות על כך שרופאים יהודים הצילו חיים תוך סיכון חייהם שלהם. חלקם התאבדו או סירבו 
לבצע פקודות של שוביהם ואחרים נרצחו. רבים עבדו עם כוחות ההתנגדות )Resistance( תוך סיכון 

עצמי.
ממאמרים  בנתונים  השימוש   – השואה  לאחר  שנים  וחמש  שבעים  הנכתבים  וספרים  למחקרים  באשר 

מלפני שבעים וחמש שנים מעלה סוגיות רבות, כגון בעיית התיקוף החיצוני, לכן ערכם נתון בספק.
למטופליהם  להציע  מה  היהודים  האסירים  לרופאים  היה  לא  קרובות  לעתים  והטרגיות,  הצער  למרבה 

מלבד כמה מילות עידוד ונחמה.
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כיצד השפיעה השואה על זכות החולים למלווה וכיצד זכות זו לא מתממשת בישראל

נוגה וולף

אוניברסיטת חיפה

בלקחי  מקורו  נירנברג,  בקוד  לראשונה  שנוסח  כפי  החולה,  זכויות  שחוק  היא  בהרצאה  היסוד  הנחת 
השואה. בהרצאה אראה ש'חוק זכויות החולה' הישראלי כולל מספר החרגות המעמידות בספק את היותו 

חלק מתפישה אוניברסלית זו.
קוד נירנברג )1949( אישר למעשה את קיומם של כשלים אנושיים שיש גם לרופא, כמו לכל אדם אחר. 
לא תמיד ולא רק כללים אתיים הם המבססים את החלטותיו, אלא גם אינטרסים אחרים, כמו מניע של 
דבר,  של  בסופו  ולהוביל,  בהחלטותיו,  לפגום  העלולה  שובע  ללא  סקרנות  ואפילו  אישי  רווח  'שליטה', 

לאסון וסבל לרבים התלויים בו ובסמכותו המקצועית.
לכן, בתחום המחקר הרפואי, ולפי פסיקות בתי המשפט בארה"ב בתחום הרפואה הקלינית בשנות ה־50, 
הוכרה הדרישה האתית והחוקית להסכמה מדעת וליווי החולה בכל התערבות רפואית. הזכות המוענקת 

בחוק הישראלי בסעיפים השונים תואמת את התפישות ברפואה המערבית.
בישראל, מתבטא הלקח האוניברסלי מהשואה בחוק זכויות החולה 1996, ובמיוחד בסעיף הנוגע להסכמה 
מדעת ובזכות החולה למלווה, בו נאמר, "החולה זכאי לכך שאדם שבחר ללוותו יהיה נוכח כאשר המטופל 
מקבל טיפול רפואי, ובלבד שהלווי אינו מפריע לטיפול". בסעיף 13 נאמר, "חולה לא יקבל טיפול רפואי 

אלא לאחר שנתן הסכמה מדעת בהתאם לחוק זה".
אך במקביל לכך הסעיפים בחוק לגבי מלווה והסכמה מדעת מצביעים על פשרה בצורת מספר הוראות 
המממשות מחדש את סמכויותיו השרירותיות של הרופא ומרוקנות את החוק מתוכן. הסעיפים המגבילים 

את זכות החולה לליווי הם 6ב', 14-1 וההגבלה על ההסכמה מדעת בתת הסעיפים של סעיף 15.
בהרצאה אציג בצורה השוואתית – תוך שימוש בגישה התיאורית ובגישה הביקורתית – איך הסעיפים 
הללו מערערים שתי זכויות יסוד שהם לקחים מהשואה. ניסויים שנעשו על ניצולי שואה בלי ידיעתם 
את  וסמלית  אולטימטיבית  בצורה  ממחישים  הרצפלד,  בביה"ח  לאחרונה  שקרה  כפי  הסכמתם,  וללא 

החסרונות החמורים ביישום קוד נירנברג בישראל.


