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אין לי דבר גדול יותר בחיים מאשר לראות
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ילדים ונוער תוססים ובריאים  ,לומדים

ועובדים בירושלים יפה ומשגשגת .
הלנה כגן

בסוף אפריל

1914

הגיעו לנמל יפו ד " ר הלנה כגן  ,רופאה צעירה בת

עשרים וחמש  ,שזה עתה סיימה את

שהייה קצרה ביפו ובתל  -אביב ,

התמחותה ברפואת ילדים בשווייץ  ,ואמה האלמנה  ,מרים כגן  .לאחר
מרפאה והייתה לרופאת הילדים
הגיעו השתיים לירושלים והשתקעו בה  .הלנה כגן פתחה בביתה
בדורות של ילדים  -יהודים ,
הראשונה בארץ  -ישראל  .בשנות חייה הארוכות וברוכות המעש טיפלה
חייה לשיפור שירותי הרווחה
מוסלמים ונוצרים  -הצילה רבים מהם ממחלות וממוות  ,והקדישה את
המחשבה שהארכתי ימים והצלחתי
ואיכות חייהם של מטופליה  .בריאיון שנערך בערוב ימיה  ,אמרה ' :
להמשיך ולקוות שאזכה לראות את
להנחיל בריאות לדורות של ילדים  ,היא הנותנת לי את הכוח
בין יהודים לערבים היו שלושת
השלום הנכסף '  1 .בריאות ילדים  ,אהבת ירושלים והתקווה לשלום

הצירים שסביבם התנהלו חייה .
מטרת המאמר לסקור את קורות חייה המרתקים של ד " ר הלנה
תולדותיה של העיר ירושלים ומשמשים אספקלריה לחיים בה בשלהי

כגן  ,השזורים בקשר אמיץ עם
התקופה העות ' מאנית  ,בתקופת

המנדט הבריטי ובתקופת הקמת המדינה ; לתאר את מפעלי הבריאות
המאמר מוקדש לבני בכור '  ,ד " ר גיא רובין  ,מתמחה בבית חולים ' העמק '  .מי

החלוציים והחדשניים שיזמה

ייתן ומעציה של רופאה מופלאה זו

ד " ר הלנה כגן  ,למען הזולת יהיו נר לרגליך .
1

ה ' כגן  ,ראשית דרכי בירושלים  ,ותל  -אביב תשמ " בו  ,עמ '
קתדרה

.6

, 118

טבת

תשסה

,

עם ,
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והקימה למען קידום בריאותה של אוכלוסיית ילדי ירושלים ; לתאר את פעילותה הציבורית הענפה

למען הקהילה בירושלים ולדון בתרומתה להתפתחות רפואת הילדים בירושלים ובארץ  -ישראל .

קורות חיים
נגן

( ) 1978 - 1889

נולדה בטשקנט  ,להוריה מרים  -אסנת ומשה  -זלמן  ,ולאחיה  -נוח  .אמה  ,ילידת

ריגה  ,הייתה מוזיקאית  .אביה היה יליד לטוויה ומצאצאיו של ' הגאון מווילנה ' ( הגר " א ) .

בנערותו

עבר לוורשה  ,שם למד בישיבה עד גיל ארבע  -עשרה  ,ואז החליט ללמוד לבחינות הבגרות ולהתכונן
לבחינות הכניסה לאוניברסיטה  .לאור הצלחתו התקבל למכון לטכנולוגיה של סנט פטרבורג  ,ובשנת
1882

סיים את לימודיו בהנדסה כימית ונודע כמומחה בתחום ייצור הזכוכית  .הוא נשלח על ידי חברה

תעשייתית להקים בתי חרושת לזכוכית בטשקנט ולפקח על בנייתם  ,ושם נולדה בתו  ,הלנה  .בהיותם
ילדיו של מנהל המפעל והמהנדס הראשי חיו הלנה ואחיה בתנאי רווחה וזכו לילדות מאושרת ,
אך חמש שנים לאחר הולדתה של הלנה חל מפנה בחייהם  .יהדותו של כגן נחשפה  ,ומאחר שסירב
להתנצר  ,הודח מתפקידו והחל לחפש אחר מקור פרנסה חדש  .המשפחה נאלצה לעבור לבית קטן
וצנוע  ,ומצוקה כלכלית ליוותה מאותה העת את ילדותה של הלנה  .בעקבות הצלחתה בלימודיה
בבית הספר  ,התקבלה לגימנסיה לנערות  ,וגם בה הצטיינה ואף זכתה בפרסים  .בינתיים הצליח האב
להקים בית חרושת לייצור מי סודה  ,ואט אט השתפר מצבה הכלכלי של המשפחה  .בעקבות מלחמת
רוסיה  -יפן התערער מצב הביטחון ומשה כגן החליט להוציא את ילדיו מטשקנט ולשלחם ללימודים
אקדמיים באירופה .
בראשית

1905

עזבו נוח והלנה את רוסיה  .נוח נסע ללמוד רפואה בברסלאו שבגרמניה  ,והלנה בת

השש  -עשרה נסעה לשווייץ ללמוד מוזיקה בקונסרווטוריון של ברן  .בשל גילה הצעיר לא התקבלה

לאוניברסיטה  ,ועל כן נרשמה כסטודנטית מאזינה והשתתפה כתלמידת חוץ בלימודי טרום  -רפואה .
מקץ שנתיים ניתנה לה הרשות להיבחן במקצועות שלמדה  ,והצלחתה בבחינות סללה את דרכה

לפקולטה לרפואה כתלמידה מן המניין  .בשנת

1910

סיימה הלנה את לימודי הרפואה  ,ושלוש שנים

נוספות הקדישה להתמחות ברפואת ילדים  .בתום ההתמחות קיבלה הצעה להצטרף לצוות המחקר של

המכון לפיזיולוגיה של הפקולטה לרפואה  .הצעה זו הייתה חריגה מאוד בשעתה  ,שכן עד אז מעולם

לא הוצעה לאישה  ,וכל שכן ליהודייה .
בטרם נענתה להצעה  ,חזרה הלנה לרוסיה  ,כדי לדון עם הוריה על עתידה  .אביה  ,ששכב על ערש
דווי  ,היה מודע להצלחתה של בתו בלימודים ולרצונה להתמסר למחקר  ,אך ביקש ממנה לנסוע

תחילה לביקור בארץ  -ישראל ולהגשים בכך את חלומו לבקר בארץ  .לאחר מות האב שבה הלנה לברן ,
דחתה את הצעת העבודה שקיבלה מהמכון לפיזיולוגיה  ,והחליטה לנסוע לארץ  -ישראל  ,לא לביקור

בלבד  ,אלא כדי לנסות ולהשתקע בה לצמיתות .
2

2

הפרטים הביוגרפיים לקוחים מתוך זיכרונותיה של כגן  ,אנ " מ 49/ 2453 ,ע  .זיכרונותיה כונסו בשני ספרים  :האחד

באנגלית  ,שיצא לאור בהוצאה עצמית  ,בשנת  , 1978ונושא את השם

Called

tThe Voice that

והאחר בעברית  ' -ראשית

דייר הלנה כגן  :הרופאה שהפכה לאגדה

ץדנדרה
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פם9עות ראשונות בארץ  -ישראל
ב 29 -

באפריל

1914

הגיעו הלנה ואמה לארץ  -ישראל  .לאחר קבלת אשרות

כניסה פנו השתיים לתל -

אביב והלנה ביקשה לעבוד כרופאה בעיר העברית הראשונה  .כעבור שנים רבות
דרכה

סיפרה על ראשית

בארץ :

אמרו לי ללכת לד " ר פוחובסקי  ,הידוע והמפורסם
ברופאים דאז  ,כדי שייתן לי

הייתה השאלה הראשונה

עצות  .כשבאתי

שלו :

' למה באת

אליו ,
הנה ? '

אמרתי לו  ,שאני רוצה לעבוד  .התשובה שלו הייתה

בהחלט לא מעודדת  ' :יש לנו פה בסך הכול כמה
משפחות ושישה רופאים  .את חושבת  ,שצריך עוד
רופא ? ' חוץ מזה אמר לי  ,צריך לעבור בחינות רפואה
בקושטא  ,בשפה

התורכית  .שאלתי

אותו  ,אם הוא

עמד בבחינות כאלו  .כשענה בחיוב  ,שאלתי  ' :אם כן ,
למה אתה חושב שאני לא אוכל לעשות את

זה ? ' 3
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כגן הבינה שהיא לא תהיה הרופא
ן

השביעי בתל  -אביב  ,ולכן עברה

הגביאים

ליפו  ,בתקווה למצוא בה עבודה ,

מימין :יאינו
ציים :
בית החולים

'

אך חלתה בדיזנטריה והייתה נתונה

הע  ,רינ ברחוב יפו .

בסכנת

חיים .

לאחר שהחלימה

עלתה לירושלים  ,כדי להיפגש עם
ד " ר עומר ביי  ,המנהל התורכי של
שירותי בריאות הציבור והממונה
על בחינות הרישוי מטעם הממשלה העות ' מאנית  .כאשר שמע הלה מה מטרת בואה

 ,אמר לה  ' :אצלנו

בתורכיה נשים לא לומדות רפואה ולא יתנו לאישה זרה לעשות מה שהנשים שלנו לא

עושות ' .

חשה שכל תכניותיה קורסות  ,אך החליטה לקבל בכל זאת את הצעתו  ' :את יכולה לעבוד בלי

זה היה אחד השיעורים הראשונים שקיבלה בארץ  -ישראל שתחת השלטון

ליפו  ,ארזה את מיטלטליה ועלתה לירושלים  ,הפעם כדי להשתקע בה  .היא

רישיון ' .

העות ' מאני  .היא
רכשה

4

כגן

חזרה

בית אבן ברחוב

 ישראל בשלהי התקופה העות ' מאניתדרכי בירושלים '  .זיכרונותיה הם מקור היסטורי חשוב ללימוד המתרחש בארץ
להעניק לאירועי
ובראשית המנדט הבריטי  .הם כתובים בקולמוס של רופאה היסטוריונית חדת הבחנה  ,המצליחה

התקופה ותהפוכותיה ממד של עומק  ,עניין ורגש .
צ ' רומן ( מראיינתן  ' ,כלה בת  21 , ' 86באפריל  , 1975אצ " מ .149/2410 ,

למעלה  :מבוא ביעה
של כגן ברחוב

"

נ נ

.

"

"

ת
הבריאות
משמש עיים
משרד

r

ץתדרה
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החבשים  ' ,מרכז החיים האינטלקטואלים באותה עת '  5 ,ש ' שם גרים רופאיה ומיוחסיה של ירושלים
וגם קונסוליות זרות יושבות

6w
~

מאז הייתה ופעלה בירושלים במשך שישים וארבע שנה  ,עד יום

מותה  .לימים סיפרה  ' :בשבילי ירושלים היא זכות  .אנשים באים הנה בשביל למות בעיר הקודש  ,אני

באתי הנה לעבוד ' .

7

בביתה המרווח סידרה כגן מרפאה ומעבדה  ,תלתה שלט המעיד על עיסוקה  ,והמתינה לחולים  .אך

אלה בוששו לבוא  ,כי איש לא התייחס ברצינות ' לאישה הצעירה שטענה שהיא רופאה '  .יתרה מזאת ,
כאשר סיפרה כגן כי התמחתה ברפואת ילדים  ,תהו עמיתיה למקצוע  ' :כלום אין זה מלאכותי להפריד
בין ילדים ומבוגרים  ,השונים ביניהם מבחינה פיסית בלבד ? '  8 .הם גם לגלגו על המעבדה שארגנה
בביתה  ,ושבה ערכה בדיקות דם לאבחון מלריה ומחלות אחרות  .הדבר היה מיותר לדעתם לרופאים
.
י
בעלי ניסיון כמותם  ,אך הם הסכימו שייתכן שיש בכך להועיל לרופאים חסרי ידע וניסיון כמותה .
לכגן לא נותרה בררה  ,באין עבודה ועל מנת להתקיים השכירה חדרים בביתה  ,והמתינה בסבלנות
להזדמנות למצוא עבודה

כרופאה .

בתקופת מלחמת העולם הראשונה
בינתיים

פרצה מלחמת העולם הראשונה  .המלחמה פגעה בהתפתחותו הכלכלית של היישוב  ,ועם

התגברות הרעב  ,המגפות והמחלות המידבקות  ,עלתה התמותה  ,במיוחד בקרב ילדים  ,אשר גדלו

בתנאי קיום קשים וסבלו מליקויי תזונה ומתת  -תזונה  .המלחמה גרמה גם למחסור חמור ברופאים ,
מאחר שחלקם עזבו את הארץ  ,והנשארים גויסו לצבא התורכי כרופאים צבאיים  .בתי חולים נסגרו ,
ציוד רפואי ותרופות הוחרמו  ,ומערכת הרפואה בירושלים סבלה ממחסור קשה בבניינים מתאימים ,
בכוח אדם מקצועי  ,בציוד רפואי ובתרופות .

9

בהיותן נתינות זרות  ,בעלות אזרחות רוסית  ,היו כגן ואמה נתונות בסכנת גירוש  .היה עליהן להשיג
רישיון שהייה בארץ  ,ולשם כך נזקקו להמלצת רופא  .ד " ר כמאל ביי אלחסיני  ,רופא העירייה  ,נחלץ
לעזרתן וצייד את כגן בתעודה רפואית המעידה כי אמה חולה  ,וכי נסיעה בתנאים של אותם ימים
תסכן את חייה  ,וכך התאפשר לשתיהן להישאר בירושלים  .כמאל ביי אף דאג לפרנסתה של כגן ; הוא
נהג להפנות אליה חולים ממשפחתו ומידידיו  ,ושכנע את דודו חסין אפנדי  ,ראש עיריית ירושלים ,
לאשר את מינויה של כגן כאחות בבית החולים העירוני ולהפקיד בידיה את הכשרת האחיות  .סיפרה

כגן  ' :בארץ לא יכולתי בתחילה לעבוד במקצועי  .התורכים לא נתנו רישיונות לנשים רופאות  ,אך

5

בשנת

1919

עברה כגן לגור ברחוב הנביאים ושם חייתה עד יום מותה  .על ביתה זה נרקמה אגדה שלפיה המשוררת רחל ,

ששכרה בשנת

1925

ביתן בחצר ביתה של כגן  ,כתבה את שירה ' עץ האגס ' על עץ האגס שצמח בגינת הבית  .ראו  :ד ' עומר ,
באפריל  , 1983עמ '

. 36

6

' אגדת הלנה כגן  ,מייסדת רפואת הילדים בעיר  ,ועץ האגס שצמח בגינתה '  ,קול ירושלים ,
ת ' שריג  ,אמא אגדה  ,תל  -אביב תש " ם  ,עמ ' . 119

7

' הלנה כגן  -מעשים חלוציים '  , 1967 ,ארכיון בית החולים ' ביקור חולים '  ,כגן  ,קלסר

.1

8

כגן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 41

9

צ ' שילוני  ' ,השירות הרפואי ובתי  -החולים בירושלים בתקופת המלחמה '  ,מ ' אליאב ( עורך )  ,במצור ובמצוק  :ארץ  -ישראל

במלחמת  -העולם הראשונה  ,ירושלים תשנ " א  ,עמ ' . 66

29

ד " ר הלנה כגן  :הרופאה שהמכה לאגדה

כשפרצה מלחמת העולם הראשונה נתבקשתי לעבוד כאחות בבית החולים העירוני
בירושלים ' .

93

במחנה יהודה

10

לבית

בשל המחלות המידבקות ויתר המגפות שפקדו את הארץ  ,הוסב ייעודו של בית החולים העירוני
פוטיוס אפקלידס ,
חולים למחלות מידבקות  .התמותה הגבוהה לא פסחה גם על הצוות הרפואי  .ד " ר
הרוקח  ,המזכירה ,
מנהל בית החולים ורופאו הראשי  ,נפטר מטיפוס הבהרות  ,וכן נפטרו ממחלות
נותר כמעט ללא צוות
שתי אחיות ואח  11 .האחיות הקתוליות עזבו עם פרוץ המלחמה  ,ובית החולים
עזר חדשים  ,וצעירים
סיעודי  .הרשויות העות ' מאניות גייסו לעבודה בבית החולים רופאים ועובדי
הוטל על
יהודים שחיפשו עילה להשתמט מחובת הגיוס לצבא התורכי  ,הועסקו כאחים  .במצב זה
נערות יהודיות
כתפיה של כגן עומס עבודה רב  .היא הייתה אחראית להכשרת הצוות הסיעודי -
במיוחד
וערביות  -ובעזרתן הגישה עזרה רפואית לילדים ולמבוגרים כאחד  .העבודה הייתה מתישה
מתפוררים
בשל התנאים הפרימיטיוויים של בית החולים  ,אשר הכיל שישים מיטות רעועות  ,מזרונים
מעבדה וללא
ואמבטיה אחת  ,ששימשה את החולים ואת אנשי הצוות  ,והתנהל ללא מים זורמים  ,ללא
בהן אדיבות
חדר טיפולים  .בתנאים אלה הכשירה כגן צוות אחיות  ,וקיוותה שתוכל לפחות ' להחדיר

ותשומת לב לחולים  ,וכן מודעות לחשיבות הסטריליות ולניקיון מכסימלי בתנאים הנתונים '

.

12

תקשורת הקשו על כגן במלאכת ההדרכה  :היא לא ידעה ערבית ונאלצה להסביר ולהדגים
הערביות בתנועות ידיים  ,אך גם עברית טרם למדה  ,ולכן לימדה את הנערות היהודיות
וברוסית  .בעיות נוספות נבעו מתנאי הלימוד  :הכשרת האחיות הייתה מעשית בלבד

בעיות

לנערות
בגרמנית

והתבצעה בבית
וללא ציוד

חולים שהתנהל ללא מתקני תברואה מודרניים  ,בתנאים היגייניים וסניטריים ירודים
נערות ערביות
אלמנטרי  .למרות זאת המשיכה כגן בהכשרת הנערות לסיעוד  .לדבריה ' עצם הכשרת
שעריו
לאחיות היה בגדר חידוש מוחלט  ,ומאידך גימא הכנסת נערות יהודיות למוסד  ,שעד כה היו
13

נעולים בפניהן  ,נחשב לצו השעה על ידי הרשויות היהודיות ' .

מנהלת בית חול " מ
במשך שנה וחצי הוגבלה פעילותה הרפואית של כגן בבית החולים העירוני להכשרת צוות
ולעבודת הסיעוד בלבד  .אך לאחר שהוכיחה את כישוריה המקצועיים מינה אותה מנהל בית

האחיות
החולים

החוץ .

למחליפתו בביקורי הערב במחלקות השונות  ,ולאחר מכן הטיל עליה לעזור במחלקה לחולי
הכלא  ,ששכן
בסופו של דבר הוטל עליה גם הטיפול הרפואי באסירים אשר אושפזו בבית החולים של
באגף קטן בחצר בית החולים .

עומס העבודה

אחר מותו של מנהל בית החולים  ,ד " ר אפקלידס  ,התמנתה כגן למחליפתו  ,וכל
מקונסטנטינופול
בבית החולים הוטל על כתפיה  -רופאה צעירה ללא רישיון עבודה  .בדיוק אז הגיעה
כגן 50 :

,

49ע .

10

נ ' גל  ' ,ד " ר הלנה

11

ז ' גרינברג  ' ,בית החולים העירוני התורכי בירושלים '  ,קתדרה  ( 78 ,טבת תשנ " ו )  ,עמ '

שנה בשירות רפואת הילדים '  ,אנ " מ ,

12

כגן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 44

13

שם .

2411

. 59

ץוודרה

"

דרה
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משלחת מחקר רפואי בראשותו של עומר פאשא כדי לבדוק את מצב הבריאות בארץ  -ישראל  .בביקורה
של המשלחת בבית החולים העירוני נוכחו חבריה לדעת מה דל הציוד  .עם זאת הם היו מרוצים מרמת
הטיפול הרפואי שניתן לחולים  ,התרשמו ממסירותה של כגן במאבק למיגור המחלות המידבקות

ומכישוריה האדמיניסטרטיוויים .

עומר פאשא התעניין מהי הכשרתה הרפואית  ,וכגן התוודתה

לפניו שאין לה רישיון עבודה  .כעבור חודשים מספר התבשרה כגן כי המשלחת התרשמה מעבודתה

הרפואית והחליטה להעניק לה רישיון עבודה  .היה
נסללה דרכה של כגן כרופאה מן

המינוי

זה הרישיון הראשון שנתנו התורכים לאישה  .כך

המניין .

הרשמי שהוענק לכגן היה חריג באותם ימים  ,ועשה רושם רב על הציבור  ,כפי שניתן

ללמוד מידיעה שפורסמה בעיתון ' החרות ' באותם ימים  ,ובה שבחים לכישוריה של הרופאה היהודייה
המצטיינת :

מבנה בית החוליט

רוטשילד
הדטה 'בנביאים ,
'גרחוב

,

כיש ' מכללה הדסה '
צילום  ,ואובן

גפני )

נעים לנו להודיע כי הרופאת המהללת דר  .כהן נתקבלה באפן רשמי לרופאת בבית החולים העירוני של
הממשלה המקומית  .הגב  .דר  .כהן  ,או כמו שקוראים לה ד " ר קגן  ,ידועה היטב לבני ירושלים הן בין הישוב

ההדש והן בין הישוב הישן ואין היא צריכה לשבחנו  .דיה עובדה זו  ,שהיא נתקבלה בתור רופאת הממשלת
בבית החולים העירוני באפן רשמי  ,להראות על מומחיותה ובקיאותה של הגברת דר  .כהן במקצע הרפואה .
כי  ,כידוע  ,אין במדינתנו זכות מיוחדת לנשים לשמש בתור רופאות כי אם רק בתור חובשות  ,מילדות  ,אחיות
רחמניות או סתם עוזרות לרופאים  .ואם הגברת דר  .כהן זכתה להתקבל בתור רופאת בבלדיה  ,הרי זה מראה
עד כמה מצטינת הרופאת היהודית הזאת במקצע הרפואי  ,עד שהממשלה העותמנית הוקירה את כשרונותיה
ותשים על שכמה משרה נכבדה כזו .

14

עבודתה הרפואית של כגן בבית החולים העירוני נמשכה כשנתיים בלבד  .מנהל חדש  ,ד " ר מוניר ביי ,
התמנה לבית החולים  .ואף שעבודתה של כגן זכתה להערכה ולאמון רב מצד האוכלוסייה והצוות
14

החרות ,

9

ביוני . 1916

הלנה כגן  :הרופאה שהפכה לאגדה

הרפואי  ,הוא שאף להדיחה מתפקידיה בבית החולים  .הדבר עלה בידו

95

בעקבות אשפוזו של ישראל

"

הדרה

של המקום החמירו

שוחט  ,מראשי אגודת ' השומר '  ,באגף האסירים שבבית החולים  .התנאים הקשים
המזוהם שליד מיטתו בסדין
את מצבו  ,וכדי להקל עליו את השהייה במקום כיסתה כגן את הקיר
הלשין על כך לג ' מאל
לבן  .הרוקח של בית החולים  ,רג ' הב אפנדי אלחקיני  ,בעידורו של המנהל ,
פאשא  ,המפקד העליון של הכוחות התורכיים  ,וזה האשים
את כגן  ' ,הרופאה הציונית '  ,במתן טיפול מיוחד לאסיר
' אויב המדינה '  ,משום שתלתה מעל מיטתו כילה להגנה

מפני יתושים  .ועדת החקירה מצאה את כגן אשמה ולא
הועילה מחאתה כי רק מילאה את חובתה כרופאה  ,וכי
הייתה נוהגת בדיוק כך כלפי כל חולה אחר  .רק הודות
להתערבותו של ראש העיר חקין אפנדי ניצלה כגן מישיבה

בכלא  .ד " ר צדאק ביי  ,רופא המחוז  ,שאהד את כגן  ,הציע
לה לצאת לחופשה  .כגן קיבלה את הצעתו ולא חזרה עוד

לבית החולים העירוני .

15

מעתה התרכזה כגן בעבודה הרפואית במרפאתה  .משמונה
בבוקר עד ארבע אחר הצהריים קיבלה את מאות החולים

שמילאו את חצר הבית  ,ואחר הצהריים ערכה ביקורי בית .
היא הייתה

כבר מוכרת ושמה הלך לפניה  ,ולמרות היותה

אישה התקבלה גם בבתיהם של קצינים תורכים בכירים ושל
ערבים עשירים  .אף האוכלוסייה החרדית החלה לבקש את
שירותיה הרפואיים לאחר שהוכיחה את יכולתה בריפויו

של ילר בן שש ממשפחתו של הרב משה בלוי  .הרופאים
שנקראו למיטתו נואשו מלמצוא לו תרופה  ,וכגן טיפלה בו
ומא

כחשה

כ " " יטומ כ י ,
/

/ , /

יי

לי

 ,ט  ,תנ4משיש .

.

-

המלאך המושיע /

רכפץ  .,ללא הבדל דת הזע  ,והכעו " ם שזכתה להם ' :
ן
ן
הגהת טיפול רפואי לכל .
כגן ,
ן
שרחשו לה  .סיפרה על כך אסתר
' מושיעת הילדים ' ו ' רופאת הפלא '  ,מעידים על ההערכה העמוקה

על ייי ד ר סנירצקי
מושיעת הילדים ' בשנה 1872

אבישר :

הרופאה המפורסמת ביותר בירושלים בימים ההם הייתה דוקטור כגן שנקראה בירושלים '

 .אפילו הדתיים

[  . . .ן מסירותה לילדים חולים לא ידעה גבול  ,ואמרו עליה שמחסרי יכולת אינה מקבלת פרוטה
ההורים בפסוקים
הקיצוניים העריצו אותה ולא נתנו אמון אלא בה  ,למרות שלא נראתה דתית ולא ברכה את

הלקוחים מן התנ " ך [  . . .ו לא היה אדם בירושלים
אצקן  ,כשן  , ' ,י יישש קמיוקי

15
16

;

~

חולה שלא ביקר

שלא שמע על רופאת הפלא ולא היה ילד

w

ג ' שטרן  ' ,רופאת  -הילדים בבית המופתי '  ,על המשמר ,
א ' אבישר  ,בית בירושלים  ,תל  -אביב תש " ם  ,עמ '
כ " א באלול תשס " ג  ,עמ '

"

ח ה במת ביה
החוליט לילדים
 ,מי  ,אנשטיפט ' ברחוב

. 24 - 22

; 92

17

במרס

, 1967

עמ ' . 3

וראו  :י ' יהלום  ' ,דוקטור ה ' כגן ע " ה

הרופאה הירושלמית '  ,המודיע ,

ץדנדרה
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בשנת

החלה כגן לנסוע מדי יום שישי לבית החולים ' חסד לאברהם ' בחברון וטיפלה בבני הקהילה

1917

היהודית במקום  .למרות עומס העבודה העצום שלה היא התמידה בביקורים אלה במשך שנה  ,עד שבאה

מארצות  -הברית משלחת הסיוע הרפואי של ארגון ' הדסה ' ,וזו שיגרה לחברון רופא ורוקח מטעמה .

17

צלת חולים לללד " ם ומעוד לום לילד " אלמהות עובדות
בקיץ

הוגלה ד " ר אברהם טיכו על ידי התורכים לדמשק  .לפני שעזב את ביתו ייפה את כוחה של

1916

כגן לעשות שימוש בבניין ובציוד של בית החולים למחלות עיניים ' בית המרפא לעיניים ' שבבעלותו

ובדירתו הפרטית לצורך מתן שירותים רפואיים .

18

בלילה שבו הוגלה תלתה כגן בכניסה לבניין שלט

שעליו התנוססה הכתובת ' בית חולים הדסה '  .היא הסבירה לימים  ' :החלטתי להשתמש בשם " הדסה "

לזכר עבודתי הקודמת עם " הדסה " ' .

19

הנרייטה סאלד הגתה אף היא את הרעיון לקרוא לבית החולים

לילדים של כגן בשם ' הדסה '  ,מבלי לדעת שכגן כבר הקדימה לעשות זאת  .סאלד רצתה להנציח בכך

את שם הארגון  ' ,כזכר לפעולתנו הרפואית החלוצית בארץ ישראל ' .
ד " ר טיכו לבית חולים יהודי לילדים -

הראשון בארץ  .היה

20

כך הפכה מרפאת העיניים של

זה חידוש גדול באותם ימים  ,שכן בתקופת

השלטון התורכי היו בארץ כמעט רק בתי חולים כלליים  ,ולא היו בהם מחלקות מיוחדות לילדים .

בתי חולים לילדים תחילתם בשנת  , 1802אז נפתח בפריז בית חולים לילדים ראשון בעולם

. ( L' Hopital

) des Enfants-Malades

חמש  -עשרה .

21

בראשיתך הכיל

300

מיטות  ,והתקבלו בו ילדים וילדות עד גיל

הרעיון של בתי חולים לילדים התפשט לגרמניה

( ) 1839

ולאנגליה (  . ) 1852בתי חולים

אלה הוקמו לשלוש מטרות  :לספק טיפול רפואי לילדים חולים ולתת סיוע לאימהות שילדיהן לא

אושפזו ; לקדם את המחקר הרפואי ולשפר את ההוראה לפרחי רפואה בכל הנוגע למחלות
להכשיר צוות מיוחד של אחיות לילדים  .בשנת

1854

ילדים ;

הוקם גם בניו  -יורק בית חולים לילדים  ,עקב

תמותה גבוהה בקרב תינוקות שנפגעו מתנאי האשפוז הגרועים בבתי חולים כלליים  :חוסר סניטציה

ואוורור וצפיפות גבוהה .
לילדים ' מעון מריה '

22

לארץ  -ישראל הגיעה הבשורה בשנת  , 1872עת נפתח בירושלים בית חולים

; Marienstift
(
)

בית החולים פעל במשך עשרים ושבע שנה  ,בחסות הקונסוליה

הגרמנית  ,ובניהולו של הרופא הנוצרי הגרמני ד " ר מקס סנדרצקי  .הצוות מנה רופא  ,שתי אחיות ואח .
בראשיתו היו בבית החולים חמש  -עשרה מיטות בלבד  ,אך כעבור עשור כבר היו מאושפזים בו

ילדים  ,ובשלהי פעילותו  ,בשנת  , 1899הגיע מניינם ל . 343 -

23

17

' הקביצה המדיצינית של ציוני אמריקה לא " י  ,יוני  - 1916יוני  , ' 1919ניו  -יורק

18

מ  ,דבי ( קייצלר )  ,סינורים מימי טיכו  ,תל  -אביב תשנ " ג  ,עמ ' . 123

19

20
21

כגן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  . 67על עבודתה של כגן עם
114

.ק

1802
. 670

"

22

1 1942 ,ץ0ץ and Letters , New

"
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120 - 123
23

Paris

"

"

י

]
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200
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החולים

כאשר הגיעה כגן לארץ  -ישראל כבר ננעלו שעריו של בית חולים זה  ,וילדים אושפזו בבתי
ילדים איננה
הממשלתיים יחד עם המבוגרים  .גם מחלקת הבריאות של ממשלת המנדט סברה שרפואת
בהקמת מחלקות
ענף נפרד מהרפואה הפנימית  ,אלא זו רפואה ל ' אנשים קטנים '  ,לכן שללה את הצורך
 ,לכן היה זה רק
ילדים נפרדות  24.כגן התמחתה ברפואת ילדים בבתי חולים לילדים בשווייץ ובווינה
לבית חולים לילרים .
טבעי שכאשר קיבלה למשמרת את בית החולים של ד " ר טיכו  ,הפכה אותו
במקומות שונים
בית החולים לילדים של כגן הכיל בראשיתו שתים  -עשרה מיטות ישנות  ,שנאספו
ילדים שסבלו
על ירי מתנדבים  ,ו ' לא היו במקום אפילו שתי מיטות זהות '  .בבית החולים אושפזו
קרום המוח  .כגן
מבצקת של רעב ( תת חזונה חלבוני )  ,תת  -תזונה  ,זיהומי מעיים  ,טיפוס הבטן ודלקת
בעזרת תקציב דל ,
השיגה ריהוט בסיסי  ,כלי מיטה  ,שמיכות וכלי מטבח וצבעה את השולחנות בלבן .
הטיפולים
שהוענק על ידי ה ' משרד הארץ  -ישראלי '  ,היה בית החולים ' ממש בבחינת ארמון '  .חדר
מוקמה גם
שימש גם כחדר הייעוץ של כגן  ,והאולם הגדול הפך לחדר המתנה  .בתוך בית החולים
החוץ הייתה ללא
מרפאת חוץ  ,שבה התקבלו בין שישים למאה חולים ביום  .לדברי כגן ' מחלקת חולי
 25 .כגן עבדה
הגזמה המקום בהא הידיעה בירושלים  ,ובו יכול היה החולה לזכות בתשומת לב מרבית '
כאחד  ,כולל ביקורי
גם בבית החולים לילדים וגם במחלקה לחולי חוץ וטיפלה במבוגרים ובילדים
בית דחופים  ,ובמקרה הצורך אף שימשה

כמיילדת .

בשלהי מלחמת העולם הראשונה הורע המצב בירושלים  .ילדים רעבים

הסתובבו ברחובות
הסתתרו

בחיפוש אחר מזון  ,רבים מהם גוועו ברעב  ,ואיש לא דאג להם  .האבות שירתו בצבא או
בסלילת כביש
במקומות מחבוא  ,ואימהות השאירו את ילדיהן בבית ומילאו את מקומם של בעליהן
ירושלים  -בית  -לחם ובכל עבודה מפרכת אחרת  ,כדי להביא הביתה פת לחם  ' .בירושלים
תרע " ז רעבו ללחם  .רעב שלא

היה כדוגמתו ' .

של אמצע

26

בנסיבות אלה החליטה כגן לפתוח מעון יום לילדי אימהות עובדות  ,והקצתה לכך חדר בירכתי
הילדים קיבלו
בית החולים שהייתה לו כניסה נפרדת  .היא אספה למעלה משלושים ילדים עזובים .
החולים .
מחצלות לשכב עליהן  ,מאחר שלא היו מיטות וסדינים  ,ואכלו מן המזון שנותר במטבח בית
האוסטרי 27 .
אחיות ומתנדבות רחצו את הילרים ועטפו אותם בשמיכות שנתרמו על ידי בית החולים
הסיוע האמריקני
מרים הופ ?יז ( אשת אליעזר הופיין  ,סגן מנהל בנק אנגלו  -פלשתינה ובא  -כוח ועד
ולחם  28 .אויגן
המאוחד  ,שקיבלה משלוחים מהולנד  ,סיפקה לילדים מזון שכלל אורז  ,חלב מרוכז
מזון
הפליך  ,מנהל בית החולים של הצבא האוסטרי במנזר רטיסבון בירושלים  ,נהג לשלוח מוצרי

בסיסיים עבור הילדים הגוועים  .סיפרה על כך כגן  ' :הילדים  ,למודי הסבל והרעב  ,אהבו את
קתדרה ,

107

( ניסן

24
25

כגן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 67

26
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.ק

London

אצ " מ 49/2460ע
28

. 370
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במעון וכשבאו הוריהם עם ערב לקחתם הביתה  ,סרבו ללכת  .בבית שרר רעב ובמעון קיבלו אוכל .

למרות גילם הרך כבר ידעו להבחין היכן יוטב להם ' .

29

בתנאים פרימיטיוויים אלה החל לפעול למעשה מעון היום הראשון לילדי אימהות עובדות  .מעון

זה היה אבן היסוד להקמת בית התינוקות בירושלים בשנת  , 1924אף זאת ביזמתה של כגן  ,וברבות
הימים להקמת רשת ענפה של מעונות יום של ויצ " ו ברחבי הארץ ; במשך ארבעים שנה היו מעונות
היום הללו בפיקוחה של כגן  ,בתוקף תפקידה כיושבת ראש המחלקה לאם ולילד בויצ " ו .
בשלהי המלחמה  ,עם כניסת הבריטים לארץ  ,תלתה כגן דגל עם מגן דוד אדום על גג בית החולים ,

בתקווה להצילו  .יום אחד נכנסו וליקור קולונל קתקארט גרנר  ,ראש שירותי הרפואה של בעלות
הברית בשטחים הכבושים במזרח התיכון ורונלד סטורם  ,מושל ירושלים  .כגן קיבלה את פניהם ,
הסבירה להם מאילו מחלות סבלו הילדים  ,וסיפרה כיצד עלה בדעתה הרעיון לפתוח באחד מחדרי בית
החולים מעון לילדי אימהות עובדות  .קולונל גרנר התרשם עמוקות והביע את התפעלותו משיטות
העבודה המודרניות של בית החולים  .כעבור מספר שעות הגיע לבית החולים אמבולנס צבאי ובו

' ארגזים עם כל טוב ' ממחסני הצבא  :סדינים  ,מזרונים  ,אספקה רפואית  ,כמויות גדולות של מזון ואף

דברי מתיקה שהילדים לא ראו מימיהם .

30

בית החולים של כגן פעל במרפאתו של ד " ר טיכו עד

25

ביוני  , 1919אז נפתח בית החולים

' רוטשילד  -הדסה '  ,ובית החולים לילדים הועבר  ,על כל עשרים מיטותיו  ,לקומה העליונה של בית

החולים החדש והפך למחלקת ילדים  .משנת

1919

התנהלה מחלקת הילדים כחלק אינטגרלי מבית

החולים ' רוטשילד  -הדסה ' וכגן נתמנתה לראש המחלקה  ,ועמדה בראשה עד שנת . 1925

פעילות הסביה למעד

הלישוב

מלחמת העולם הראשונה הותירה את היישוב מנותק ממקורות תמיכתו בחו " ל  ,ובעקבות זאת חלה
התדרדרות כלכלית ואף שירותי הבריאות נפגעו כאמור  .המחסור החמור בתרופות  ,קצב התחלואה

שהלך וגבר והתמעטות הרופאים עוררו חרדה בקרב האוכלוסייה  .על המצוקה הרפואית באותם ימים
ניתן ללמוד ממכתבה של כגן אל ד " ר יעקב טהון  ,שעמד בראש ה ' משרד הארץ ישראלי ' ( לאחר גירושו

של ד " ר ארתור רופין לקונסטנטינופול) .
על בריאות הקהילה היהודית  ,שמנתה

כ 4 , 000 -

נפש  ,היו מופקדים ארבעה רופאים בלבד ( מלבד

ד " ר משה ואלך והרופאים המומחים שבבית החולים שערי צדק )  .הסיוע הרפואי ניתן בחמש

מרפאות :

במרפאה שבבית החולים ' רוטשילד  -הדסה ' ובזו שב ' שערי צדק ' עבד ד " ר אהרן ירמנס פעמיים בשבוע
ונתן טיפול רפואי ללא תשלום ; במרפאה בבית החולים ' ביקור חולים ' עבד ד " ר אהרן מזי " א פעמיים
בשבוע  ,והתרופות ניתנו ללא תשלום ; כגן עצמה עבדה שלוש פעמים בשבוע בפוליקליניקה לילדים

ולנשים ונתנה תרופות רק במקרים דחופים או לעניים שידם לא השיגה לקנותן  -היא טיפלה במשך
29

רומן

30

1968

(לעיל  ,הערה . ) 3

'

 Helena Kagan-Hauser ,וע '  ,אצ " מ 49/ 2409 ,ע .
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שעתיים עד שלוש שעות בשלושים עד ארבעים חולים  ' ,לכל אחד דקה וחצי עד

99

חמש דקות ' ; מרפאה
250 - 200 -

נוספת הייתה מרפאת המלריה של מכון שטראוס  .לחמש המרפאות הגיעו מרי יום כ

איש ,
בית

הצפיפות בהן הייתה רבה והדבר גרם להתפשטות מחלות מידבקות  .הרופאים ערכו ביקורי
בעיית התרופות
אצל חולים המרותקים למיטתם  ,אולם אף שהעזרה ניתנה בחינם  ,התעוררה
? במה תוכל אז
והתזונה  -כי ' מה אפשר לעזור לחולה דיזנטריה שזקוק לחלב ואורז ויש לו רק לחם
צדק '  ,כי רק הם
התרופה להועיל ? ' חולים קשים אושפזו בשני בתי חולים  ' ,רוטשילד  -הרסה ' ו ' שערי
קיבלו חולים עניים ללא תשלום .

31

בארץ ובחו " ל ,

לנוכח המצב הקשה החליטה כגן לעשות מעשה  .היא הכירה רבים ממנהיגי היישוב
הייתה מעורה ברזי
מאחר שביתה היה מקום מפגש ומנוחה לרבים מהם  ,ובעקבות פגישותיה עמם
להושיט עזרה .
הפוליטיקה הציונית  .כגן ידעה כי יהדות ארצות  -הברית חרדה למתרחש בארץ ומוכנה
בקונסטנטינופול  .מורגנטאו
היא החליטה לפנות ישירות אל הנרי מורגנטאו  ,שגריר ארצות  -הברית
שראה והבטיח
ביקר בארץ  -ישראל באפריל  1914וסייר במושבות בלוויית רופין  .הוא התרשם סמה
הנואש של יהודי ארץ -
כבר אז לסייע לעם היהודי  .כגן כתבה לו דוח מפורט  ,ובו תיארה את מצבם
 ,ושלחה אליו את
ישראל  ,את מצוקותיה של האוכלוסייה ואת שלטונה הכושל של הממשלה התורכית
הדוח באמצעות רופין  ,שהיה באותה עת בקונסטנטינופול  .ואכן באוקטובר

ורטהיים  ,חתנו של מורגנטאו  ,ובידיו תרומה בסך

50 , 000

הגיע ליפו מוריס

1914

דולר לצורכי חירום .

השופט לואיס

הדוח של כגן הועבר למשרדי ההסתדרות הציונית בניו  -יורק ונמסר ליריו של
הראשונה  .ברנדייס
ברנדייס  ,יושב ראש הוועד הפועל הזמני לעניינים ציוניים בתקופת מלחמת העולם
באותה עת לארנון
העביר את הדוח לסאלד  ,נשיאת ארגון הנשים ' הדסה '  ,שכל מעייניה היו נתונים
עזרה רפואית ליישוב היהודי  .כאשר הגיע אליה הדוח כבר הייתה סאלד בעיצומו

סיוע רפואי  .גם ברנדייס  ,שביקר בארץ ועמד על מצבו הקשה של היישוב  ,נרתם

של ארגון משלחת

לגיוס כספים לשם
לשיקום היישוב .

השגת העזרה הרפואית הנדרשת  ,בהיותו מודע לחשיבות הרבה בהגשת סיוע מידי
ברנדייס החישו את
הדוח של כגן  ,מברקים ששלחו אישי ציבור מהארץ והתערבותו האישית של
אמריקה
ארגונה של משלחת הסיוע הרפואי  .המשלחת  ,שנקראה ' קבוצת עזרה מדיצינית של ציוני

לארץ  -ישראל ' ( קעמצ " א )  ,הגיעה באוגוסט . 1918

סיפרה

כגן :
עוד לפני המלחמה ,

השם ' הדסה ' היה כל כך פופולרי ביישוב  ,הודות לעבודת האחיות שנשלחו מאמריקה
שלקבוצה קראו מהרגע הראשון -

החולים שלי קראתי
' הדסה '  .וגם למרפאתי במאה שערים ולבית
32

שם זה היה סמלי לעבודה בשטח זה  .גם לי עצמי קראו לעתים

הדסה ' ,

כי

'

קרובות  ' . . .הדסה ' .

קעמצ " א כללה צוות של אנשי רפואה  ,ואליהם הצטרפו רופאים מהארץ וביניהם

כגן  .במסגרת
לאוכלוסיית

הפעילות בתחום הרפואה המונעת החל הצוות הרפראי בגיבוש תכנית מקיפה לסיוע
נכבד בהוצאת
האימהות  ,התינוקות והילדים  .כגן  ,רופאת הילדים היחידה בירושלים  ,נטלה חלק

תכנית זו מן הכוח אל הפועל  ,ואכן תוך זמן קצר הורגש שינוי יסודי במצב .
( בגרמנית) 16 ,

בנובמבר  , 1916אצ " מ ,

,

. ]2/100

31

כגן  ,ירושלים  ,אל טהון  ,יפו

32

ח " ש הלוי ( מראיין )  ' ,ד " ר הלנה כגן על בוא קעמצ " א ארצה וימיה הראשונים ' ,

 , 1943אצ " מ ,

1
5

בפברואר

113/7180

,

.
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רפואת ילדים מונעת  -טיפול ביולדות ומאבק בתמוהת תעוקוה
כגן  ,שהייתה אמונה על דרכי טיפול חדשניות ועל הנורמות שהיו מקובלות ברפואה המודרנית
בזמנה  ,נחרדה בבואה לארץ מרמתה הירודה של הרפואה המקומית במיוחד בתחום הטיפול בתינוקות
וביולדות  ,מתנאי הלידה הפרימיטיוויים ומשיעורי התמותה הגבוהים בקרב

תינוקות .

33

קשה במיוחד

היה מצבן של הנשים ההרות  ,בין השאר בגלל היעדר אחיות ומיילדות מדופלמות  .יולדות רבות לא

פנו לבתי חולים  ,בשל אמונות טפלות וחוסר ידע  ,והעדיפו את עזרתן של מיילדות מקומיות .
שיפור במצב החל להסתמן בעקבות הקמתה של הסתדרות נשים ציוניות באמריקה ' הדסה '  ,בשנת

. 1912

' הדסה ' הציבה לעצמה למטרה לסייע ליישוב היהודי בתחום החינוך  ,הבריאות

והסעד .

34

חברות ' הדסה ' שלחו לירושלים שתי אחיות  ,רוז קפלן  ,מבית החולים ' הר סיני ' בניו  -יורק  ,ורחל

והתיישבו

לאנדי  ,אחות מפקחת מבית החולים ' הארלם '  .השתיים הגיעו לירושלים בינואר 1913
בשכונת מאה  -שערים  ,בדירה ששימשה הן למגורים והן כתחנה  -מרפאה לטיפול באימהות ובילדים .

התחנה התמקרה במתן שירות מיילדות  ,בחינוך לבריאות ולהיגיינה  ,בביקורי בית אצל אימהות

נזקקות ובטיפול בתלמידי בתי ספר שהיו נגועים במחלת הגרענת  .היה זה המרכז הראשון לאם ולילד
שהוקם בארץ  -ישראל ; המרכז הכשיר מיילדות ואחיות מתלמדות לסיעוד קהילתי  ,וסיפק לאימהות

ולנשים הרות הדרכה מקצועית בבתיהן מידי אחיות ורופאים .

35

בצד עבודתה בבית החולים העירוני שיתפה כגן פעולה עם שתי האחיות  .בינואר

1915

עזבה קפלן

את הארץ  ,ולאגדי המשיכה במשימה יחד עם כגן עד ספטמבר  , 1915עת הסתיים החוזה שלה  .בלחץ

משפחתה חזרה לאנדי לארצות  -הברית והעבירה את הטיפול בחוליה לכגן .

36

המלחמה המתמשכת

מנעה את שליחתן של אחיות אחרות במקומן  ,ועל כן נסגרה המרפאה  .כגן ידעה שאם לא תיפתח
מרפאה אחרת תחתיה  ,המפעל שהחלה בו ורד לטמיון  ,לכן שלחה מכתב בהול אל סאלד והאיצה בה

להקים בדחיפות מרפאה לנשים ולילדים  .הוועד המרכזי של ' הדסה ' החליט להיענות לבקשתה של
כגן  ,אך הציב מספר תנאים  :המרפאה תישא את שמה של ' הדסה ' ; כגן תשלח מדי חודש דיווח על

עבודת המרפאה ; כגן תדאג לשכירת מקום המרפאה ; לפרויקט תינתן הקצבה של

יימשך כל עוד ' הדסה ' תרצה בו .

553

דולר ; הפרויקט

37

כגן שכרה בית במאה  -שערים ופתחה בו מרפאה משולבת  .במרפאה  ,שנקראה מרפאת ' הדסה ' ,
הגישה טיפול רפואי לילדים  ,לאימהות  ,לנשים הרות ולחולים נזקקים  ,ובצמוד לה פתחה קורס להכשרת
אחיות  .נוסף על כך המשיכה לנהל את שירותי המיילדות שיסדו שתי אחיות ' הדסה '  ,המשיכה לארגן
33

.ק
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" ל  ' ,הגורם הסוציאלי בטיפול בתינוקות '  ,ידיעות על העבודה הסוציאלית בארץ ישראל  ,ט  -י ( תמוז  -אב תרצ " ז )  ,עמ '

. 164 - 163
34

צ ' שחורי  -רובין וש ' שורץ  ' ,הדסה ' לבריאות העם  :פעילותה הבריאותית  -החינוכית של ' הדסה ' בארץ ישראל בתקופת
המנדט הבריטי  ,ירושלים תשס " ד  ,עמ '

35

. 170 - 40
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ד " ר הלנה כגן  :הרופאה שהפכה לאגדה

את הטיפולים למיגור הגרענת בבתי ספר  ,בפיקוחו של ד " ר טיכו  ,ובעת הצורך

מזאת  ,כדי להתגבר על שיעור התמותה הגבוה של תינוקות עקב תזונה בלתי

101

אף נקראה ליילד  .יתרה
מספקת  ,היא קנתה פרה

ואת תנובת החלב שמרה בבקבוקים ונתנה חלב לתינוקות חולים שהובאו למרפאה

בביתה .
ולילד ( ' טיפת

בשנת  1921הקימה משלחת הסיוע הרפואי של ' הדסה ' את התחנה הראשונה לאם
נשים הרות ואימהות
חלב ' ) בעיר העתיקה בירושלים  ,וכגן עבדה בתחנה בהתנדבות  .היא הדריכה
וערביות ללא
בטיפול בילדיהן  ,במטרה להפחית את התמותה בקרבם  ,והעניקה שירות לנשים יהודיות
עקב חזונה לקויה
הבדל  .אחת הבעיות המרכזיות של חלק גדול מהאימהות הייתה שלא יכלו להיניק
ובתיאמין ( ויטמין
ומחלות  .כגן הדריכה אותן להיעזר בתוספת חלב פרה  ,שהוא עשיר בחלבון  ,בסידן

 , ) 81אלא שהמצב הכלכלי לא אפשר למרביתן לקנות חלב זה  ,ולמורת רוחה קנו חלב
יותר  .כדי להתגבר על מכשול זה קיבלה עליה

עזים  ,שהיה זול

לאימהות נזקקות

' הדסה ' לארגן חלוקת חלב מפוסטר

התחנה לאם

באמצעות ' וער טיפת חלב ' שהקימה מבין מתנדבותיה  ,שעמן נמנתה גם כגן  .במטבח של
תמורת תשלום
ולילד שבעיר העתיקה הוכנו מנות חלב  ,והמתנדבות חילקו אותן לאימהות הנצרכות
38

סמלי  .בדרך זו ניצלו תינוקות רבים ממחלות וממוות .

פעולתו כבית

בשנת  1925הקימה המושבה האמריקנית 39שבירושלים את ' בית התינוק '  ,שהחל את
ספאפורד '  ,וכגן
יתומים  ,ובעזרת תרומות הפך לבית חולים לתינוקות  ' -בית התינוקות על שם אנה

הייתה המנהלת הרפואית של המוסד  .בשנת

1927

נוספה לבית החולים לתינוקות

תחנת ' טיפת חלב '
במשך עשרים

לאימהות של ילודים  ,ששירתה בעיקר אימהות ערביות  ,וכגן עבדה אף במסגרת זו .
בטיפול בילדיהן ,
ושלוש שנה  ,עד  , 1948נתנה כגן לאימהות הערביות שירותי בריאות  ,ייעוץ והדרכה
היולדות והאימהות
בפרט בענייני תזונה  ,ובעיקר הטיפה למתן חלב מפוסטר  .פעולתה בקרב אוכלוסיית
לאימהות ולילדים .
הביאה לשינוי מהפכני בהתייחסות של הציבור הערבי למתן שירות רפואי מניעתי
הרך הוא
בעבודתה בתחנות ' טיפת חלב ' יישמה כגן גישה חדשנית לטיפול בילדים  ,שלפיה הגיל
הניתן לילד בידי
שקובע את הסיכוי להתפתחותו הפיזית והרוחנית התקינה של הילד  ,וטיב הטיפול
כגן לטיפוח רפואה
הוריו בשנותיו הראשונות חשוב גם לבריאותו הנפשית  .בהתאם לגישתה זו פעלה
 ,וזאת במציאות
מונעת ולהחדרת המודעות לחשיבות חינוך האימהות להיגיינה ולטיפול נכון בילד
התפקיד
הפרימיטיווית ובתנאי המחיה הקשים ששררו בירושלים בראשית המאה העשרים  .כדבריה ' :
38
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אמריקנים שהגיעו

פעילות הומניטרית מרשימה בתחום הבריאות  ,הסעד והצדקה נעשתה בירושלים על ידי קבוצת
לארץ בשנת  . 1886בראש הקבוצה  ,שנודעה בשם המושבה האמריקנית  ,עמדו אנה ועורך הדין הורישו

ספאפורד  ,גרמני

 -הברית ונהנו

במוצאו  ,משיקגו  .רוב תושבי המושבה האמריקנית היו שוודים ונורבגים שבאו לארץ הקודש דרך ארצות
המלחמה  ,העמיד
מחסותה של הקונסוליה האמריקנית  .בתקופת מלחמת העולם  ,לנוכח התגייסותם לטפל בפצועי

ראו  :ש ' ניסן ,

לרשותם המפקד העליון ג ' אמל האשא את בית החולים הצבאי  ,ושם הגישו טיפול רפואי לפצועים .
 ,קורות  ,טז ( תשס " ג )  ,עמ '
' המעורבות האמריקנית בארץ ישראל במאה התשע עשרה והתפתחות שירותי הרפואה '
הוסכם בינינו ,

יא .

כגן שיתפה פעולה עם המושבה האמריקנית  ,כפי שסיפרה  ' :במגעים הראשונים עם המושבה האמריקנית
[  ] . . .בשנים מאוחרות יותר  ,לאחר
שאני אתן שירות רפואי לערבים העניים שהיו בטיפול המושבה  ,ואשר סבלו משחפת
מונעת ' ( כק
מלחמת העולם הראשונה  ,התפתח שיתוף פעולה הדוק יותר עם המושבה האמריקנית בשטח רפואת ילדים
[ לעיל  ,הערה  , ] 1עמ '

. ) 61

עידרה

ץתדרה 102
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החשוב של הרפואה במניעת המחלות  ,הוא דבר חשוב הרבה יותר מריפוי המחלה  .הירידה

תינוקות היא ניצחון החינוך והעבודה המונעת ' .

40

כגן טענה כי יש ללמד לא רק אימהות כיצד לטפל

בילדיהן  ,אלא להכשיר לכך את כל המשפחה  ' :החינוך חייב להתחיל  ,לא בילד עצמו  ,אלא במשפחה ,

ועוד לפני לידתו ! ' .

41

התייעצות
רפואית בבית
התינוקות של
ויצ " ו  ,כגן במרכז
( צילום  :תיאה ומלדמן

)

צלת

התעוקות  -מעת לללדלמ לתומלם ועזובים

בנובמבר  , 1924בלחץ האירועים שהתחוללו בארץ ועקב המצב הכלכלי הקשה ששרר בירושלים ,
פנתה כגן אל ליידי ביאטריס סמואל  ,רעייתו של הנציב העליון סר הרברט סמואל  ,וביקשה את עזרתה
בהקמת מעון לתינוקות יתומים ועזובים  .סמואל נענתה וארגנה ועד פעולה  ,והוועד עזר להקים מעון
לתינוקות בשכונת

' שערי חסד '  .ביאטריס סמואל ומרים סקר  ,יושבת ראש ויצ " ו באנגליה  ,המשיכו

לסייע למעון על ידי גיוס מצרכים בסיסיים מהקונסול האמריקני ומכל מי שידו משגת  .המעון קיבל
את חסותה של ויצ " ו העולמית  ,ומאוחר יותר העניקה גם הפדרציה של
חסותה

ויצ " ו באנגליה ובאירלנד את

למעון .

כגן מילאה תפקיד של רופאה מייעצת במעון ; היה זה אחד מתפקידיה האהובים  ,והיא החזיקה
במשרה זו ארבעים שנה  .על העילה לפתיחת בית התינוקות סיפרה

באוגוסט

. 1963

40

ט ' מרים  ' ,הרופאה הראשונה בארץ '  ,הבוקר ,

41

א ' רמון ( מראיינת )  ' ,ד " ר הלנה כגן מעלה זיכרונות '  ,אצ " מ ,

16

כגן :

49/ 2409ע ;

49/ 2391ע .
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103

זתדרה

הנאלצת לנטוש את
עטוף סחבות נמצא מוטל על מפתן ביתו ואליו מוצמד פתק בזו הלשון  ' :אני אם אומללה

והכנסנוהו לבית החולים  .אולם

פרי בטנה  .אני מוסרת אותו לידך ושמה מבטחי בך '  .לא ידענו מה לעשות בו
בצעד זה לא היה משום פתרון  .וכך שימש ילד זה עילה לפתיחתו המיידית של מעון לתינוקות .

42

בדיקה

,,

' ' ') ",י

לימין  :ד " ר כגן  ,רוזה

,' , ,

ש

ין,

היזמה של כגן להקים מעון חם עבור תינוקות חסרי בית ולספק את כל מחסורם הייתה
לכת באותה תקופה  .רק בשנות החמישים של המאה העשרים התפרסמו מחקרים

מינה
1946
וד " ר
מרס
וולשטיין
ויצמן ,
'

(צ

חידוש מרחיק

ראשונים שעסקו
של

בחשיבות הקשר החם והרציף בין הילר לאם  ,ובחשיבותו של קשר זה להתפתחות תקינה ובריאה
נפשית ,
הילד  .המחקרים הראו כי פררה מההורים ובעיקר מהאם  ,עקב מחלת האם ואשפוזה או הזנחה
את ילדיה
היא הגורם העיקרי לנזק נפשי העלול להיגרם לילד  .לכן תפקידה החשוב של האם לגדל
אימותיהם  ,אך
ולדאוג להתפתחותם הפיזית והנפשית  43 .ילדים  ,קבעו החוקרים  ,צריכים לגרול אצל
מאמצות או
אם הן עצמן חיות במצוקה כלכלית או נפשית  ,יש להסתייע בעובדי סעד ובמשפחות

במשפחות אומנות .

טיכו .

בראש בית התינוקות עמדה ועדה שבה היו חברות ליידי ביאטריס סמואל  ,מרים סקר ואנה
אפשרו
הוועדה סייעה לכגן באיסוף תרומות ומצרכים וערכה קבלות פנים ובזארים שהכנסותיהם
 ,אשת הרולד
קניית ציוד למוסד  .ארגון ' הרסה ' תרם בגדים  ,סדינים וציוד רפואי  .פלורה סולומון
42

שם .

43
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-

סולומון  ,מנהל משרד המסחר והתעשייה בממשלת המנדט  ,תרמה תרומה נדיבה עבור הציוד  .לאחר
שנפתח הבית נקראה ' הסתדרות נשים עבריות ' לעזרה והקימה ועד של מתנדבות מבין שורותיה ,

שנקרא בשם ' הוועד למען הילד האסוף ' .
בשנתו הראשונה נוהל המוסד על ידי שולמית הזנוב  ,אחות מוסמכת  ,בוגרת המחזור השלישי של

בית הספר לאחיות ' הדסה '  .היו בו שנים  -עשר תינוקות  ,חלקם יתומים  ,חלקם נטושים ואסופים וחלקם
ילדים לאימהות חולות במחלות כרוניות  .בסוף השנה הראשונה הגיע מספרם לעשרים וחמישה ,

ולשנה השנייה כבר היו מועמדים תינוקות רבים  ,אך בשל התקציב המוגבל התקבלו רק חמישה  -עשר
מהם  .בדרך כלל נשארו הילדים במוסר עד גיל שנתיים  ,ולאחר מכן שבו לבתי הוריהם  .המוסד התקיים

על תרומות וציודו היה דל  .מיטות כלל לא היו בנמצא  ,ובמקומן השכיבו את התינוקות בארגזי
תפוזים  .תקציב לשלם לאחיות או למטפלות לא היה  ,ומחוסר בררה פנתה כגן אל מנהל בית היתומות

הירושלמי  ,והוא שלח שש נערות בנות חמש  -עשרה  -שש  -עשרה והן סייעו לטפל בתינוקות .

44

הטיפול בתינוקות השתפר עם הצטרפותה של רוזה וולשטיין למוסד  .וולשטיין  ,שהייתה אחות
ילדים בברסלאו ובברלין  ,הגיעה לביקור בארץ  ,ובסיורה בבית התינוקות ' הציצה ונפגעה ' והחליטה
להישאר בירושלים ולעבוד במוסד  .בחלוף הזמן הוקם ליד בית התינוקות בית ספר למטפלות ,

ווולשטיין עמדה בראשו  .בבית ספר זה למדו בנות מכל רחבי הארץ ורכשו לעצמן מקצוע מבוקש .
הלימודים התנהלו בתנאי פנימייה  ,התלמידות זכו לכלכלה מלאה  ,לבגדי עבודה ולדמי כיס  ,והיו
פטורות מתשלום שכר לימוד  .זו הייתה תחילתה של הכנת עתודת המטפלות בתינוקות ובילדים  ,ובית
הספר הכשיר מדי שנה מטפלות מוסמכות למעונות יום  ,לבתי חולים ולבתי ילדים בקיבוצים .

45

לאחר

מותה נקרא בית הספר למטפלות על שמה של האחות רוזה וולשטיין .
בשנת  , 1955לאחר נדורים רבים  ,הועבר בית התינוקות למשכן של קבע בשכונת בית  -הכרם ,
ובשנת

1963

הוסב שמו באופן רשמי ל ' מרכז לילד של ויצ " ו בבית הכרם '  .השם מעיד על השינויים

שחלו הן בתפקידיו והן במבנהו של המוסד  .הוקמו בו מחלקות נוספות  :שלושה גני ילדים ומעון

יום ;

מחלקה אורתופדית שבה היו ילדים לאחר ניתוחים או חולי שיתוק ילרים  ,שנזקקו לטיפולים ; מחלקה

לילדים המחלימים מקדחת השיגרון ; שלוחת בתי חולים שבה שהו ילדים שנזקקו לתקופת החלמה

ממושכת  ,והועברו להמשך טיפול באמצעות קופת חולים ; בית ספר מיוחד בן שתי כיתות  ,שבו למדו
ילדים שהיו מאושפזים ב ' מרכז לילד '  ,על פי תכנית לימודים שהותאמה לגילם ולכיתתם ובשעות אחר
הצהריים עסקו בפעילויות נופש ; תחנת ' טיפת חלב ' ; ספרייה לילדי השכונה ; מפעל קייטנות מיוחדות

לילדים חולי קדחת השיגרון ולילדים חולי סוכרת ; יחידת שיקום לילדים חולי קצרת  ,שנפתחה ביולי

 , 1965בניהולה של כגן ובהשגחתו הרפואית של פרופ ' י " י גרון .
מחלת הקצרת הייתה אחת מנושאי מחקריה של

כגן .

46

היא יזמה תכנית לטיפול רפואי בילדים

החולים ולשיקומם  ,בד בבד עם המשך לימודיהם בבית הספר ולצד פעילות חברתית בין כותלי
 , ' The Baby Home , Jerusalem,אצ " מ 49/2392 ,ן .

44

' First Report 1924 - 1925

45

ח ' הרצוג  ,מניגוני נשים בחמים האזרחיים  -פרק נשכח בהיסטוריוגרפיה של היישוב '  ,קתדרה ,

46

Post , 24 November 1967
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לכל דבר ,

המוסד  .כגן ביקשה ממשרד הבריאות להכיר ביחידת השיקום כבמחלקה של בית חולים
אל ד " ר רפאל גז ' בין ,
כפי שהוכרה המחלקה לקדחת השיגרון שהקימה ב ' ביקור חולים '  .לכן פנתה
שמקובל
המנהל הכללי של משרד הבריאות בשנים  , 1970 - 1963בבקשה שתוקצב לה תמיכה כפי
 47גז ' בין ענה שרק לאחר בירור יוחלט אם
לתת לבית חולים המאשפז ילדים למחלות ממושכות .

המחלקה תקבל את ההקצבה המבוקשת  48 .כעבור למעלה משנה מיום פתיחת היחידה לשיקום ילדים
למאמצים
חולי קצרת  ,נדחתה בקשתה של כגן בזו הלשון  ' :אני מצטער להודיעך  ,כי עם כל הערכתי
 49חרף
המושקעים ע " י ויצ " ו בהחזקת יחידה זו  ,נבצר ממני לאשר ליחידה זו מעמר של בית חולים ' .
,
דחיית בקשתה  ,המשיכה כגן להפעיל ולנהל את יחידת השיקום הודות לשיתוף פעולה בין ויצ " ו

קופת חולים וקרנות פרטיות .

מחלקה לילדים בביה חולים
בשנת

1936

'ביקוד חולימ '

הקימה כגן מחלקה לילדים בבית החולים ' ביקור חולים '  .היא עמדה בראש המחלקה

וניהלה אותה עד שנת  , 1975מבלי לקבל שכר  ,ולאחר מכן המשיכה לשמש כרופאה מייעצת עד
רוב
ימיה האחרונים  .מחלקה זו הייתה המרכז והצומת לכל עבודתה הרפואית  ,והיא הקדישה לה את
בארגון
זמנה ומרצה  .בתור מנהלת מחלקה עסקה לא רק בטיפול בילדים החולים ובריפוים  ,אלא גם
המחלקה  ,בבחירת הצוות הרפואי ובהדרכתו וכן בניסיונות לשיפור תנאי שכרו  ,ובעיקר התמודדה עם

המחסור המתמיד במשאבים כספיים .
לשם תפעולה התקין של המחלקה הייתה דאגתה של כגן נתונה תדיר להזרמה קבועה של

תקציבים  .היא ניהלה תכתובת ענפה עם הגורמים הממונים על הבריאות בארץ  ,ולא נרתעה מלפנות
אליהם בבקשות סיוע  .חדשות לבקרים התריעה לפניהם כי המצב הכספי ' התדרדר באופן כזה
שאין ביכולתי להחזיק את המחלקה להבא  ,ואם לא תבוא עזרה מסודרת אהיה נאלצת לסגור את

המחלקה ' .

50

מתוך התכתובת הענפה ניתן ללמוד על פעילות המחלקה  ,על התפתחותה ועל קשייה  ,ובמיוחד
לשתף
על המחסור במשאבים תקציביים  ,באחיות  ,בתרופות ובמכשור רפואי  .במכתביה ניסתה כגן
אדם
את הנמענים בלבטים  ,בקשיים ובבעיות שהתעוררו  ,ולעורר אמפתיה כדי לקבל סיוע הן בכוח

והן בתקציבים  -תמיכה חודשית קבועה ומסודרת  .במכתבה אל ד " ר פריץ נואק  ,ראש מחלקת
הבריאות של הוועד הלאומי  ,סקרה את תולדות המחלקה ובעיותיה וביקשה ממנו ' להשתתף באופן
חולים
קבוע בתמיכת מחלקת הילדים  ,המכילה  28מיטות  .התקציב מחולק באופן כזה  ,שהנהלת בית
משכורות האחיות
" ביקור חולים " נותנת אוכל  ,ניקיון  ,לבנים וחלק מהרפואות  ,בזמן שעלי היו מוטלים

והתלמידות  ,רפואות  ,מכשירים מיוחדים וטיפולים מיוחדים בשביל חולים מחוסרי אמצעים  .אני
47

48
49

50

כגן אל גז ' בין  ,מנהל כללי  ,משרד הבריאות  ,ירושלים ,

גז ' בין אל כגן  ,בית התינוקות ויצ " ו  ,ירושלים ,
גז ' בין אל כגן ,
כגן

7

בנובמבר  , 1966אצ " מ ,

26

4

ביולי  , 1965אצ " מ 49/2401 ,ע .

ביולי  , 1965אצ " מ 939 ,ב 49/ע .

49/2402ע .

אל מחלקת הבריאות של ועד הבריאות 1940 [ ,ן ,

שם .

הדרה
~
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צפורה שחורי  -רובין

והרופאים העוזרים  ,עובדים בלי תשלום ' .

51

כגן אף ציינה שהצליחה לאסוף חלק מהסכומים הנדרשים

מתרומות של חברות פרטיות ומתמיכת הוועד הלאומי ובאין בררה  -מכספה

שלה .

גם לאחר הקמת המדינה ניצלה כגן כל הזדמנות לגייס כספים לשם קידומה של המחלקה בת
טיפוחיה  ,והמשיכה לשלוח מכתבים לראשי מערכת הבריאות ולדרוש תקציבים שהובטחו אך לא

נתקבלו  .היא כתבה למשל לנואק בהיותו סגן מנהל משרד הבריאות והזכירה לו את ההקצבה -

התמיכה שאושרה למחלקתה  ' :אין לי צורך להדגיש עד כמה חשובה ודרושה העזרה בימים אלה '

; 52

ממנהל מחלקת הבריאות ביקשה ' לכלול את מחלקת הילדים בין המוסדות הנתמכים על ידי מחלקת
; 53

היא שבה ופנתה אל נואק  ,לאחר שמונה למנהל משרד הבריאות  ,וביקשה העברת תמיכה

למחלקה  ,כי

' נקל לתאר כמה קשה המצב הכספי של המחלקה  .זה שלושה חודשים שלא נתקבלה

הבריאות '

התמיכה  ,והדבר מעכב את תשלום המשכורות הדלות לעובדים ' ;

54

וגם לנויהרט במשרד הבריאות

כתבה והזכירה את ' עניין ההקצבה למחלקת ילרים  .אין מלים בפי לתאר לאיזו מצוקה בהנהלת

המחלקה מביא חוסר התקציב ' .
בשנת

1953

55

בנתה עיריית ירושלים אגף מיוחד עבור ילדים חולי קדחת השיגרון שהיה מסונף

למחלקת הילדים של כגן .

המחלקה הכילה שלושים מיטות  ,וניתן בה טיפול רפואי לילדים שנזקקו

56

לאשפוז ממושך  .האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך שלח מורים כדי שהילדים המאושפזים יוכלו
להמשיך בלימודיהם  ,וההורים הורשו לבקר את ילדיהם בכל עת  .כגן לא הקפידה על שעות ביקור
קבועות  ,כפי שנהוג היה באותה תקופה ,

יותר ועוזרים לטפל בילדיהם ' .

57

ונימוקה עמה  ' :הילדים מאושרים יותר  ,ההורים שקטים

58

כגן ארגנה מסע למיגור קדחת השיגרון והקדישה שנים רבות למחקר על היקף המחלה בקרב
אוכלוסיית ילדי

ירושלים .

59

היא הרצתה על חקר המחלה בכינוסים בין  -לאומיים  ,ובשנת

הוזמנה לשיקגו לשאת הרצאה על הנושא באוניברסיטת לה רבידה

) Rabida

1963

 , ( Laוהוענק לה שם

אות הצטיינות על הישגיה בחקר המחלה  .כבר כאשר קיבלה תואר ' אזרח כבוד ' של ירושלים  ,בשנת

 , 1958נאמר  ' :ראשונה היית לעורר דעת הקהל לבעיית חולי קדחת השיגרון  ,וכן נזכור את התמסרותך
51

52
53

כגן אל נואק  ,מחלקת הבריאות של ועד הבריאות 1941 [ ,ן ,שם .
כגן אל נואק  ,סגן מנהל משרד הבריאות  ,מדינת ישראל  6 ,בספטמבר  , 1948שם .
כגן אל מנהל מחלקת הבריאות של מדינת ישראל  20 ,בפברואר  , 1949שם .
במרס  , 1949שם .

54

כגן  -האוזר אל נואק  ,מנהל בפועל  ,משרד הבריאות  ,הקריה ,

55

כגן אל נויהרט  ,משרד הבריאות  ,הקריה ,

ביוני  , 1949שם .

56

ח ' מס  " ' ,קדחת השיגרון " פוגעת בילדי ירושלים '  ,ידיעות אחרונות ,

57

עד סוף שגות החמישים היו מחלקות הילדים סגורות בפני הורים לילדים מאושפזים  ,למעט שעות ביקור בודדות במשך

6

23

7

בנובמבר . 1963

היום  .השינוי בגישה חל לאחר פרסום מחקרים שקבעו כי הפרדה מההורים ובעיקר מהאם היא המקור העיקרי לנזק
הנפשי הנגרם לילד בעקבות מחלה ואשפוז  .ראו

,

למשל Hospitals, New York :

ש

11 . Robertson , Young Ch

1958 ; [ . Bowlby, Maternal Care and Mental Health , Geneva 1952 ; Idem, ' Separation Amiety' , International

89 - 113

 .קע

41 ,

Pe'choanalysis ,

Child

0

 Journalעל הגישה לביקורי הורים הרווחת כיום ברוב מחלקות הילדים
-

בארץ ובעולם ראו  :פ ' לונדון  ' ,תגובות עקה וחרדה אצל אימהות לילדים באשפוז ראשון '  ,עבודת מוסמך בסיעוד ,
אוניברסיטת תל אביב  ,אוגוסט

. 1988

"

4 . Dean , 'The Saga 01ן
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60

למחלקת

הילדים חולי השיגרון שבבית החולים ביקור חולים ' .

הרפואי המייעץ לבעיות קרחת השיגרון בהסתדרות הרפואית

כגן שימשה גם יושב ראש הוועד

הישראלית .

של

בשנת  1959הוחל בהקמת אגף חדש לבית החולים ' ביקור חולים '  .אגף זה  ,שנבנה על הגג
חדיש
בית החולים  ,נחנך בשנת  1962ומחלקת הילדים הועברה אליו  .האגף החרש צויד בציוד רפואי

ומנה שבעים מיטות  ,בשתי מחלקות  :שלושים מיטות ' לילדים ראומטיים
הסובלים מנזק בלב '  ,וארבעים מיטות שנועדו ' לילדים חולים בני גילים
שונים  ,הסובלים ממחלות שונות '  .כגן דאגה לא רק שהילדים ימשיכו
ללמוד בתקופת האשפוז בהדרכת מורות שנשלחו מטעם משרד החינוך ,
אלא גם יזמה הקמת חדר משחקים  ,כדי להנעים את שעות הפנאי של
הילדים המאושפזים ולספק להם ' בידור ותעסוקה להקל על גורלם המר
של שכיבה ממושכת ' .

בשנת

1963

61

גדלה המחלקה למאה מיטות  ,והייתה מחלקת הילדים

הגדולה בירושלים  ,בעלת ציוד מודרני ומעבדות מחקר  ,שמונה רופאים ,

אחיות וסטודנטים לרפואה .

אך גם המחלקה החרשה סבלה מקשיי

מימון  .צורכי המחלקה הלכו וגדלו משנה לשנה  ,ואילו התקציבים הלכו
והצטמצמו  ,ובלית בררה נאלצה כגן להמשיך בחיפוש אחר מקורות מימון

נוספים  .במסעותיה בעולם  ,ניצלה הזדמנויות רבות לספר על מחלקת
הילדים שלה ולהתרים למען רווחת חוליה  .בשנת

1967

הגיעה לקהילה

היהודית בפאלמר ' ס גרין באנגליה  ,חברי הקהילה תרמו אמבולנס ומכונת
לב עבור בית החולים  ,ומכונת הלב הוקדשה ' לרופאה בת ה  , 78 -רופאה
מייעצת במחלקת הילדים  ,כהוקרה על עבודתה הרפואית בקרב ילדי ירושלים במשך
תרומה נוספת של

250

ליס " ט ניתנה עבור מחלקתה .

שנים

;

53

62

.

לא רק משאבים כספיים גייסה כגן לפיתוח מחלקתה  ,אלא גם מתנדבים לעזרת הצוות הרפואי
הלנה
עשרים נשים תושבות ירושלים התנדבו לסייע לצוות במחלקת הילדים ' כאות הוקרה לד " ר
השם
כגן  ,ראש המחלקה וחלוצת רפואת הילדים בארץ  .המתנדבות  ,חברות ויצ " ו  ,נטלו לעצמן את

" קבוצת הלנה " ' .
עד שנת

63

1975

עמדה כגן בראש שתי מחלקות הילדים בבית החולים ' ביקור חולים ' .

חרף גילה

המתקדם המשיכה לבקר כמעט מדי יום ביומו במשך מספר שעות במחלקות  ,לעקוב אחרי

מצב

בריאותם של הילדים ולקיים התייעצויות עם רופאי המחלקות  .היא אמרה כי ' הזקנה המופלגת
64

אדם אינה דנה אותו לחוסר מעש  ,כל עוד פועלים גופו ושכלו ' .
60

העתק מקלטת הענקת תואר ' אזרח כבוד ' לד " ר כגן ,

61

מכתב תודה שכגן אל ח ' מגנם  ,מרכזת מפעל הצעצועים ,

, 1958

אצ " מ ,

19

ביוני  , 1959ארכיון ' ביקור חולים '  ,כגן

62

' Young People ' , Southgate Gazette , 29 September 1967ן5

63

' קבוצת הלנה '  ,הביקה ,

64

ש ' סאמט  ' ,ד " ר הלן כגן  -פטרונית הילדימ '  ,הארץ ,

12

במרס

. [ 49/2410

Rabbi Praises Great Effoli

. 1965
19

 ,קלסר . 1

במרס

. 1971

Chief

'

של

"

כגן
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המחלקה נושאת כיום את השם ' מחלקת הילדים על שם ד " ר הלנה כגן '  .עד לפני שנים אחדות  ,על
נייר המכתבים של המחלקה היו מוטבעות תמונות של צוות רפואי המטפל בילדים  ,ומתחתן

הכיתוב :

' עתיד עמנו וארצנו '  ,שכן כגן נהגה לומר כי ' הילדים הם עתיד האומה '  ,ו ' בילדים טמון עתידה של

ישראל ' .

ש
%

זאתמחלקה הילדים בבית

החולים ' ביקור חולים ,
בראשו ימליל המחלקה ,
ובתחתיתו גרשם ' עתיד
עמנו וארצנו'

ןטי

%
' ,

..
ף ? עת

יי

י ףוו . ,

"

,

.

-

' פ ע " ש ית ' הפלגה בגו ע"
8ע8נן ס%עס1

"

,

.

בית החיים הכללי נעור ח1ליט  -יר1של  ,כו

ג84ש 11 Ee]lene illslganפ

*

,,,

,,

,

, ,,
,

"

לי

מורה בבית ספר לאחיות
ראשית התנסותה של כגן כמדריכת אחיות הייתה כאמור בשנת  , 1914כאשר נקראה לעבוד כאחות

בבית החולים העירוני התורכי והוטל עליה להכשיר נערות ערביות ויהודיות לשמש כאחיות .
שינוי

מהותי בהכשרת אחיות בארץ חל עם בואה של משלחת הסיוע הרפואי של ' הדסה '  .על מנת

להתגבר על המחסור בעוברי בריאות מקצועיים יסדה המשלחת בנובמבר

1918

בית ספר לאחיות

ליד בית החולים ' רוטשילד  -הדסה '  ,וגיבשה תכנית ליסורים ייחודית להכשרת אחיות על בסיס

עקרונות הסיעוד המודרני שהיו מקובלים בארצות  -הברית  .לימודי ההסמכה נמשכו שלוש שנים ,
בית הספר התנהל על פי מערכת לימודים אמריקנית  ,וסגל ההוראה היה ברובו אמריקני ולימד באנגלית ,
למגינת לבן של התלמידות  .רק שניים מהמורים לימדו בעברית  -ד " ר יעקב סגל  ,מנהל בית החולים ,

וכגן  ,אשר לימדה פדיאטריה ( מחלות ילדים ) ואף הייתה רופאת התלמידות וחברת ועד בית הספר .
65

65

נ ' ברטל  ' ,ההכשרה התיאורטית והמעשית של אחיות יהודיות בארץ  -ישראל בתקופת המנדט  , 1948 - 1918 ,בראי
התפתחותו של ביה " ס לאחיות ע " ש הנריאטה סאלד  ,ירושלים '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,

השמ " א  ,עמ ' . 58

ד " ר הלנה כגן  :הרופאה שהפכה לאגדה

בשנת  , 1936אותה שנה שבה הקימה את מחלקת הילדים בבית החולים ' ביקור חולים '

לתכנן הקמת בית ספר להכשרת אחיות מסונף לבית החולים  .בית הספר נפתח בשנת

109

 ,החלה כגן

1938

והלימודים
ושקידתה

התקיימו בו בשני מסלולים  :סיעוד ילדים וסיעוד מעשי  .בצד עבודתה במחלקת הילדים
קשים  :חדר הרצאות
על פיתוחה ושכלולה  ,פעלה כגן גם לקידומו של בית ספר זה  ,שהתנהל בתנאים
העיר  ,נאלצו
אחד  ,חדר אוכל חשוך וצפוף וללא פנימייה  .הסטודנטיות  ,שרובן לא היו תושבות
לאחיות
להתגורר בשני בתי מלון קרובים לבית החולים  .כגן החלה לאסוף תרומות להקמת בית ספר
 שלום  ,ראשמוסמכות ופנימייה בצדו  ,ולשם כך פנתה אל אישי ציבור  .היא הציעה למרדכי איש
הסמוך ל ' ביקור
עיריית ירושלים  ,שהעירייה תקבל עליה את משימת בנייתו של בית הספר על גג בניין
העירייה ,
חולים '  ,והשייך לבית החולים  .כגן סיימה את מכתבה  ' :אני תקווה שתהיה לכב ' ולמועצת
התחילה בו עם
ההבנה הדרושה למפעל זה  ,שמהווה השלמה לקידום מרחיק הלכת הנפלא  ,שהעירייה

בניית מחלקת ילדים משוכללת ' .

66

בנייתו של בית הספר התעכבה מחמת היעדר תקציב  ,וכגן המשיכה במאמציה לשכנע

תורמים

פוטנציאליים לסייע בידה  .היא כתבה למשל אל ד " ר רפפורט וביקשה ממנו ' לתת יד למילוי המשימה
 67בעקבותיה נחלץ גם מנהל
הקדושה של הקמת בניין מיוחד לבית הספר לאחיות ופנימייה עבורן ' .
 ,אשר עומדת בפני ד " ר כגן ,
' ביקור חולים '  ,אהרן הכהן  ,להתרים למען ' המשימה החיונית ביותר

הקמת הבניין לביה " ס לאחיות  ,ופנימייה לתלמידות ' .
בשנת

1962

68

עבר בית חולים ' הדסה ' לעין  -כרם וסגר את שירותיו הרפואיים בבית חולים

זיו ' ,
'

על

ששכן מול בית חולים ' ביקור חולים '  .הנהלת ' ביקור חולים ' ניסתה לשאת ולתת עם ' הדסה '
ולהקים
העברת הבעלות על בית חולים ' זיו '  ,שעמד ריק ממול  ,כדי להרחיב את השירותים הרפואיים
הבקשה
פנימייה לבית הספר לאחיות  .המשא ומתן נמשך למעלה מארבע שנים  ,ועלה על שרטון  .גם
ד " ר כגן '  ,הושבו ריקם .
' למסור בינתיים מספר חררים הדרושים באופן הדחוף ביותר לפעולתה של
על גג
בסיכומו של דבר  ,לאחר חמש שנים של תכנונים ודיונים  ,הוחלט שבית הספר והפנימייה ייבנו
70

בניין הסמוך לבית החולים ,

ובאוגוסט

69

1967

החלה הבנייה .

בתקופת מלחמת העצמאות
בתקופת מלחמת העצמאות  ,בעת המצור על ירושלים  ,מונתה כגן ליושבת ראש המחלקה

הרפואית של
במקומה

הקהילה היהודית של ירושלים  ,וכיהנה בתפקיד זה גם במועצה הרפואית המרכזית  ,שהוקמה
והתברואה
של המחלקה המנדטורית  .במסגרת תפקידה זה הוטל עליה לנהל את שירותי הרפואה
66
67

68
69

כגז אל איש  -שלום ,

30

בנובמבר

1960

 ,ארכית ' ביקיר "

ולים '  ,כגז  ,קלסר . 1

כגז אל מספירט ,
הכהז אל מ ' לייז  ,מיאמי  6 ,ביוני  , 1963שם .
כגן  ,כ " ג במנחם -
זיכרת דברים מפגישה שהתקיימה בכנסת עם טובה סנהדראית  ,סגנית יושב ראש הכנסת  ,בהשתתפית
29

באוגוסט

 , 1963שם .

אב תשכ " ז  ,שם .
70

כגן הודתה למ ' לנדאו  ,מנהל ' מפעל הפיס '  ,על עזרתו לבניית בית הספר לאחיות ופנימייה לתלמידות
לנדוי ,

22

באוגוסט  , 1967שם .

 ,ראו  :כגן אל

עידרה
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בעיר  .הקשיים והמכשולים שנערמו בדרכה במילוי משימה כבדה זו  ,היו רבים  .מחסור בדלק  ,במים
ובחשמל הכביד על התושבים ופגע בתפקודו היומיומי של בית החולים  .בשל הפסקת זרם החשמל לא
ניתן היה להפעיל מכשור רפואי ; המחסור במים הקשה לנקות את חדרי החולים ולכבס ; המחסור בדלק
לא אפשר חיטוי מכשירים רפואיים  ,הרתחת חלב לתינוקות והכנת מזון לחולים ; וכל העבודה נעשתה

תחת מטר ההפגזות של הלגיון הערבי  .ביתה של כגן ניזוק קשות בהפגזות  ,אך היא התעלמה מסכנות
אישיות  ,נמנעה מלנסוע במכוניתה בשל המחסור בדלק  ,וצעדה מדי יום ברחובות הנטושים תחת מטר
יריות ופגזים כדי להגיש עזרה רפואית  .כאשר פונו שכונות ספר הייתה ראשית דאגתה למצוא מקום
בטוח עבור תינוקות

וילדים .

71

בתקופה זו טיפלה כגן בפליטים מהשכונות הערביות ובתושבים  ,אשר שהו תקופה ארוכה

במקלטים  ,אך את מרב מאמציה מיקדה בהצלת תינוקות  .היא שיכנה את אלה שגרו במקומות הנתונים

בסכנה  ,בבית התינוקות של ויצ " ו  ,אשר אף הוא היה בקו האש וסבל מקשיים במצב חירום זה  .בין
התינוקות היו רבים שהוצאו מבית החולים לאחר מחלה קשה  ,ושהיו זקוקים לטיפול מיוחד ולהמשך

מעקב רפואי  ,ותינוקות שאימותיהם נהרגו בהפצצות  .המוסד היה גדוש עד אפס מקום  -היו בו
תינוקות  ,אף שאמור היה לקלוט

200

240

בלבד  .מנות המזון היו מוגבלות  ,והמעמסה על כגן הייתה קשה

מנשוא  ,ובכל זאת לא סירבה לקבל תינוקות שהיו במצוקה .

72

אחת הבעיות הקשות שהטרידוה אז הייתה הצורך להקים בעיר בית חולים חירום  ,לאחר שבית

החולים של ' הדסה ' על הר הצופים הפך למטרה להתקפות הלגיון הערבי ונותק מדרכי הגישה אליו .
בית החולים ' ביקור חולים ' קלט מאות פצועים  ,מעל ומעבר ליכולת הקליטה שלו  .עשרות חולים

אושפזו במקלטי בית החולים  ,ולמרות ההפסות המשיך הצוות במתן עזרה רפואית לכל הפונים .
במלחמת ששת הימים שוב פעל ' ביקור חולים ' במתכונת חירום מיוחדת  ,בהיותו קרוב לחזית
בירושלים  .כגן בת השבעים ושבע התגייסה לעבודה בחדר המיון והוטל עליה למיין את הפצועים
שהגיעו משדה הקרב  ,יהודים וערבים  .בין הפצועים היו רבים שהכירוה כרופאת הילדים שלהם

בילדותם ואף ערבים שטיפלה בהם בתחנת ' טיפת חלב ' בעיר העתיקה .

73

פעילות ציבורית במסגרת ויצ " ו
בשנת

ויצ " ו

1920

נוסדה בירושלים ' הסתדרות נשים עבריות '  ,שהייתה לימים הסניף הארץ  -ישראלי של

) Organization

שלו התקיימה

ב 14 -

) 15

"
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ביולי

1920

כגן הייתה בין מקימות הארגון  ,ואספת היסוד

בביתה  .באספה זו נקבע כי ' הסתדרות נשים עבריות ' תהיה תנועה

עממית שתקיף נשים מכל רובדי החברה  .פעילותן הראשונה של מתנדבות הארגון הייתה בתחנת
' טיפת חלב ' שהוקמה ביוני

71
72
73

1921

בעיר העתיקה בירושלים  .העבודה בתחנה התחלקה בין אחיות

ש ' אבידור " ' ,המלאך בלבן " הצילה מידי מלאך המוות '  ,פנים אל פנים  20 ,בנובמבר  , 1970עמ ' . 13
' ד "ר הלנה כגן  ,אישה ראשונה שקיבלה אזרחות כבוד של העיר ירושלים '  ,יוני  , 1958אצ " מ . 149/2410 ,
Chronicle , 13 October 1967

' lerusalem Aabs 81 lewish Hospital' ,
.

ד " ר הלנה כגן ; הרופאה שהפכה לאגדה

111

המתנדבת  ,כגן  ,והמתנדבות
' הדסה ' למתנדבות  .האחיות ניהלו את העבודה הרפואית וסייעו לרופאה
ביצעו את העבודה

הארגונית .

כבוד

כגן הייתה חברת ההנהלה העולמית של ' הסתדרות נשים עבריות ' מאז הקמתה וחברת
בקונגרס הציוני ,
קבועה של הוועד הפועל של ויצ " ו העולמית  .בשנת  , 1921בביקורה בלונדון כנציגה
תמותת
נשאה הרצאה באוזני מייסדות ויצ " ו  ,ובה תיארה את תנאי החיים הקשים בארץ  ,הדגישה את
של
התינוקות הרבה ואת החשיבות שבהקמת ארגון שירותי מנע לילדים  .בוועידה העולמית הראשונה
 1931נבחרה
ויצ " ו  ,שהתקיימה בקרלסבד בשנת  , 1921ייצגה כגן את הקבוצה הארץ  -ישראלית  .בשנת

כנציגת ויצ " ו לאספת הנבחרים של כנסת ישראל  ,וארבע  -עשרה שנה הייתה חברה בוועד הלאומי

כנציגת הנשים .
כגן עסקה בקביעות בפעילות ציבורית  .היא הייתה יושבת ראש הוועדה המייעצת לאם
מטעם משרד הבריאות  ,ויסדה את המחלקה לבריאות הילד מטעם ויצ " ו ועמדה בראשה עד

. 1966

כל מוסדות ' האם והילד ' ורשת מעונות היום של ויצ " ו היו בפיקוחה  .בשנת

ולילד
לשנת

למשל חלשה

1944

כגן על המוסדות הבאים  :עשרים ואחת תחנות ' טיפת חלב '  ,עשרה מטבחים לתינוקות  ,תשעה

 עשרסגור

מעונות יום  ,עשרים ואחד גני ילדים  ,חמישה מועדונים  ,עשרים ואחד מגרשי משחק  ,מוסד
העולם
לילדים על הר הכרמל  ,מפעלי הזנת ילדים וקייטנות של הוועד הלאומי  .בשלהי מלחמת
74

השנייה הורחבה הפעילות של המחלקה וכללה גם טיפול בילדי החיילים ובילדי העולים .

ויצ " ו

עם הקמת המדינה והתחלת העלייה ההמונית קיבלה עליה המחלקה לבריאות הילד מטעם
 עשרה שלבראשותה של כגן גם את הטיפול במוסרות לילדי עולים בגיל הרך  .בוועידה השתים
ויצ " ו  ,בספטמבר  , 1951סקרה את פעילותה של המחלקה בטיפול בילדי העולים  ,פעילות

שמטרותיה

הגרולה

היו להציל את חייהם  ,לשפר את בריאותם ולהעניק להם שמחת חיים  .לדברי כגן בעלייה
 75אשר ' תזונתם היא כה נמוכה

באו ארצה ילדים ' ירודי תזונה '  ,ילדים דיסטרופיים ואטרופיי ם ,

76

בעקבות בואם של ילדי עלייה

עד שהם מעוררים בדמיוננו את תמונות ילדי מחנות הריכוז ' .

זו השתנה אופי פעילותם של המוסדות הסגורים לתינוקות  -קודם לכן התרכזו

בפעילות

סוציאלית ועתה פעלו יותר בתחום הרפואי  .בהתחשב בקשיים ובאחריות הרבה הכרוכים

בטיפול

בתינוקות בגיל הרך  ,נחשבו המוסדות הסגורים הפתרון הרצוי ביותר  ,ולכן נתנה ויצ " ו זכות קדימה
שנתיים
לטיפול בילדים הרכים והקימה עבורם מוסדות סגורים בתל  -אביב ובירושלים  .הילדים בגיל
שבהם שהו ילדי
עד חמש סודרו במשפחות מאמצות ובמשפחות אומנות  .במקביל הוקמו מעונות יום ,
קליטת
העולים במשך כל היום  ,כי לדברי כגן  ' :מעוני יום  -הרי זה המקום ממנו יש להתחיל את

העלייה ' .

74

75

77

כגן  ,דוח מפעולות המחלקה לטיפול בילד  ,נובמבר  , 1944אצ " מ 1840 ,

דיסטרופיה

): ( Dystrophy

,

ק4ע .

מחלות שנגרמות עקב הזונה לקויה  ,ניוון או חולשת שרירים ; אטרופיה  :מצב

ניוון .
76

כגן  ,הרצאה בפני אגודת הרופאים  ,נובמבר  , 1949אצ " מ ,

77

זיכרון דברים מישיבה בבית התינוקות בירושלים ,

6

49/2404ע .

בנובמבר  , 1962אצ " מ 49/ 2392 ,ע .

של דלדול או

להקדרה

ו דרה 112
~

'

צפורה שחורי  -רובין

~

המוכו לילד ולנועו על שם הלנה כגז
בגיל שמונים קיבלה עליה כגן משימה חדשה  -להכשיר נוער ירושלמי לחיי חברה בשיטה המונעת ,
היינו על ידי טיפול בגורמים השליליים של הסביבה ופיתויי הרחוב  .ראשיתה של יזמה זו בפנייה של
הפדרציה של נשי ויצ " ו באנגליה אל כגן שתיתן הסכמתה להקמת מעון לילדים שיישא את שמה ,

לציון יום הולדתה השמונים  .להפתעתן של הפונות ענתה כגן  ' :אל תפתחו עוד מעון  .פיתחו מרכז

לילדי בית ספר  .זה צורך נחוץ יותר ' .

78

ונימוקה עמה  ' :מה שאנו צריכים היום בדחיפות בקטמון הוא

לעזור לילדי בתי הספר ממשפחות העולים החדשים  .זה צורך אמיתי  ,קיומי  .אם הפדרציה של בריטניה
רוצה לעשות משהו בשמי  ,שתבנה מרכז לילדים

ביוני

1965

אלה ' .

79

הנהלת ויצ " ו נענתה בחיוב לבקשתה ,

וב 9 -

נערך טקס הנחת אבן הפינה של ' המרכז לילד ולנוער על שם הלנה כגן ' בקטמון ט .

לא בכדי ביקשה כגן להקים מועדון לבני נוער  .היו לה עמדות ברורות באשר לחשיבות החינוך

וההשכלה  ,והיא ראתה בטיפול המונע את עיקר העבודה החינוכית  .היא האמינה כי על ידי חינוך
ופעילות חברתית  -תרבותית במסגרת מרכז נוער ניתן למנוע נשירה מבית הספר  ,הגורמת לעבריינות

נוער  .על פי תפיסתה ילדים בני משפחות עולים המתגוררים באזורי מצוקה  ,נתקלים כבר בשלבי

חייהם המוקדמים בקונפליקטים בין אורח החיים הנהוג בבתיהם לבין החיים בחברה המודרנית .
הוריהם בדרך כלל חסרי מקצוע והשכלה  ,בעלי משפחות גדולות  ,ולרוב אינם מודעים לחשיבות

הלמידה וההשכלה לעתיד ילדיהם ; ואילו הילדים מתקשים בלימודיהם  ,מתחילים להיעדר מבית
הספר  ,ולבסוף נושרים מן המסגרת החינוכית ומוצאים עצמם ברחוב  .כך מתחיל תהליך של התדרדרות ,
דרך הבטלה והשוטטות אל העבריינות  .כגן סברה כי עוני ומגורים בצפיפות  ,שמקובל לראות בהם
הגורמים העיקריים לפשיעת נוער  ,הם גורמים מסייעים בלבד  ,והסיבה העיקרית היא חוסר מוטיבציה
חינוכית ותרבותית בבית ובסביבה

הקרובה .

' המרכז לילד ולנוער על שם הלנה

80

כגן ' נפתח ב  20 -בנובמבר . 1968

כדי לפתור בעיות של שוטטות

ואלימות הציע המרכז לבני הנוער חלופה לעמידה חסרת התכלית בקרנות הרחוב  .הנערים היו
אינטליגנטים אך רובם נשרו מבית הספר בגיל מוקדם  ,והם הגיעו למרכז לחזות בסרטים ובטלוויזיה
ולהשתמש במגרש המשחקים ובחדרי המלאכה  .תוך זמן קצר התברר כי תכנית הפעילות במרכז
הנוער  ,שכללה משחקים  ,שיחות וטיולים  ,רחוקה מלהיות מספקת ; כדי לקדם את בני הנוער יש
לטפל בהם על בסיס אישי ומתוך היכרות עם המשפחות על רקען וקשייהן  ,ויש למצוא דרכים

קונסטרוקטיוויות להדרכת הנערים ולשיקומם  .החל משנת

1969

הופעלה במרכז תכנית חדשה -

תכנית להוראה יחידנית  ,על מנת לעזור לאותם ילדים שלא יכלו לעמוד בקצב הלימודים בבית הספר
או למי שהפסיקו ללמוד  .התכנית החדשה התבססה על תקשורת אישית בין בני הנוער לבין עובד

הסעד וצוות המדריכים ועל שיתוף פעולה עם המשפחות ובתי הספר  .תלמידים שפיגרו בלימודים
בנובמבר

 , 1968אצ " מ 49/2391 ,ע .

78

ר ' גינוסר  ,נאום ברכה בטקס פתיחת מרכז הנוער בקטמך ,

79

שם .

80

כגן  ' ,תפקידם של מרכזי נוער באזורים טעוני טיפוח  .ניסוי במרכז הנוער בקטמון ט ' בירושלים '  , 1972 ,אכ " מ ,

. 149/2391

20

 113עתדרה

ד " ר הלנה כגן  :הרופאה שהפכה לאגדה

הופנו על

ידי מנהל בית הספר אל מרכז הנוער  ,ושם ניתנו להם שיעורי עזר

במטרה לעזור להם
שכלל הדרכה ,

להתמיד בלימודיהם מעבר לרמת בית הספר היסודי  .כך התפתח דגם של מוסד שיקומי
ובספורט .
עזרה בלימודים ועבודה רחבת היקף למניעת עבריינות ולא הסתפק רק בבידור
לשם יישומה של התכנית החדשה נדרש
תקציב נוסף  ,וכגן  ,שהשתתפה ברבות
מישיבות הצוות  ,התגייסה להתרים בכל
דרך אפשרית  ,ולא נחה עד שמצאה מענה

לכל פנייה שהגיעה אליה  .כך אמרה  ' :אני

מעוניינת בילד עצמו [  ] . . .יש לתת להם
כל מה שאפשר בתוך המרכז  ,כי הילדים

הם העתיד שלנו ' .

81

ילדים בעייתיים שלא

נמצא להם סידור בשום מסגרת לימודית ,
פנו אליה לסיוע  ,וזכו לתשובתה  ' :מבטיחה

אני  ,כי לא אמשוך ירי עד לסידורו ' .

82

בתום שנה לפעילותו של המרכז כבר
יכלה כגן למנות שלושה תחומים שיש
להתמקד בהם ולטפחם

,

ע" ק צוע ' ונ

נסק

מוו כ

בעתיד :

הכשרה

ו  ,מ עו ,

וחספונ

פעילויות חעוכעת  -תרבויות עם ההורם
אנשיה  .כל אזרח בעל הכרה

וגעס מתנדבים והכשרתם  ,כי ' עתידה ' טל "

קראל על

טיב

חייב להיעשות שותף לדאגה לקליטת אלפי עולים ובני נוער ' .

סלכומ
ד " ר הלנה כגן הייתה מייסדת רפואת הילדים בירושלים  ,רופאה חלוצה בעלת

מצפון חברתי  .במשך
מאורעות
 ,מלחמת

התקופה  ,החל ממלחמת העולם הראשונה  ,תקופת השלטון הבריטי  ,מלחמת העולם השנייה
 בריאותייםהעצמאות  ,תקופת העלייה הגדולה ועד מותה בשנת  . 1978היא יסדה מפעלים רפואיים
המונעה
רבים  ,פיתחה שירותים שהיו חדשניים בתקופתם  ,והגיעה להישגים מרשימים בתחום הרפואה

בקרב יולדות  ,תינוקות  ,ילדים  ,משפחות ובקהילה בכלל .
כגן פעלה במסירות ובהתמדה למען הקמתם וגיבושם של מפעליה החלוציים  ,וייחדה את כל

ומרצה לפעילות בשירות הציבור והמדינה  ,לעזרה ולשיקום של סובלים ומקופחים  .היא

 , 1971אצ " מ 49/2389 ,ע .

בפברואר

81

פרוטוקול ישיבה במרכז הנוער ,

82

פרוטוקול ישיבה במועדון ויצ " ו  ,ירושלים ,

83

כגן  ' ,שיקום נוער טעון טיפוח  :חיפוש דרך ' ,

8

5

בינואר  , 1969שם .
12

ביוני  , 1972אצ " מ 49/2405 ,ע .

""

פר ם ק

83

שישים וארבע שנים עסקה בפעילות רפואית  -בריאותית נרחבת בקרב ילדי ירושלים על רקע

הל

נע עם

זמנו

הקדישו

,

תהרה 114

פורה שחורי  -רובין

-

את מיטב כוחותיה ואת מרבית שנותיה למלחמה בתחלואת התינוקות ותמותתם  ,לפעילות במוסדות

בריאות מגוונים  ,להגשת טיפול רפואי  -מניעתי ליולדות  ,לאימהות ולילדים  ,יהודים כערבים  ,ולעבורות

מחקר על מחלות שונות  .בתור יושבת ראש המחלקה לאם ולילד של ויצ " ו מאז היווסדה  ,חלשה יי
כל מוסדות הילדים ומעונות היום של הארגון  .שנים רבות הייתה רופאת הילדים היחידה בירושלים ,
וזאת בתקופה שבה סבלו רבים מתושבי העיר מעוני וממחלות מידבקות .

חוט השני של כל פעולותיה היה ונשאר  -רפואת ילדים  .הילדים היו כל חייה של הרופאה  ,שמעולם
לא היו לה ילדים משלה  ,כדבריה  ' :כל חיי כרופאה  ,הקדשתי את התעניינותי לתכנון שירותים ועזרה
לילדים הזקוקים  -עזרה פיסית ונפשית כאחד  .זה מהווה את כל

חיי ' .

84

כגן זכתה לפרסים  ,לאותות הצטיינות ולהערכה רבה על עבודתה הרפואית  -הציבורית  .היא השתתפה

בקונגרסים ובכינוסים בין  -לאומיים בענייני רפואת ילדים ויצאו לה מוניטין בין רופאי הילדים בעולם .
בשנת

1967

קיבלה תואר דוקטור כבוד של האוניברסיטה העברית בירושלים יחד עם יצחק רבין ,

הרמטכ " ל דאז  ,וזלמן שזר  ,נשיא המדינה  ,בטקס ההיסטורי שנערך על הר הצופים  .בשנת

1975

הוענק

לה פרס ישראל על מפעל חייה למען בריאות הציבור לכבוד שנת האישה הבין  -לאומית .
כגן אף נטלה חלק פעיל בפיתוח החיים המוזיקליים בירושלים  .בעלה אמיל האוזר

הקים בשנת

1933

( ) 1978 - 1893

את הקונסרבטוריון למוזיקה בירושלים  ,והיא הייתה חברה בהנהלת הקונסרבטוריון

וחברה בוועדה של התזמורת הפילהרמונית בשנים

. 1942 - 1936

מפעליה של כגן הטביעו חותם בל יישכח על תקופתה  ,והיו בעלי חשיבות מרכזית בהתהוותה
ובהתפתחותה של רפואת הילדים בארץ  .היא הייתה חלוצה שהלכה בראש המחנה וסללה את הדרך
לבאים ולבאות אחריה  .זכותה הגדולה בהנחת התשתית לרפואת הילדים בארץ ובהיותה הראשונה

לשאת את התואר רופאת ילדים בארץ  -ישראל .

84

רומן

(לעיל  ,הערה . ) 3

