השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

על התפתחות הרפואה בארץ  -ישראל

( 948 - 1933ו ) *

דורון נידרלנד

מבוא
המחקר העוסק בעלייה החמישית מעלה  ,כי העולים מגרמניה שהגיעו לארץ  -ישראל  ,היו

אוכלוסיית  -מהגרים בעלת אורחות  -חיים וערכים מיוחדים במינם  ,השונים מהותית מאלה

שהיו קיימים בארץ .

ן

המפגש שלה עם תושבי הארץ הוותיקים יותר חשף את האחרונים בפני

המורשת התרבותית של העולים החדשים ויצר מצב של התמודדות מתוחה בין שתי
תרבויות מנוגדות

בתכלית .

ההתמודדות הזו  ,שניתן לראות בה מקרה פרטי של עימות

טיפוסי בין מהגרים  -נקלטים מזה לבין קולטיהם מזה  ,תעמוד במרכז חיבורנו  ,שיבחן את

השינויים שחלו ברפואה בארץ  -ישראל בשנות השלושים והארבעים  ,כתוצאה ישירה

מעליית הרופאים מגרמניה .

ארגון הרפואה וביטוח הבריאות בגרמניה הווימארית
הרופא  -העולה מגרמניה חונך על ברכי שיטה וארגון רפואיים ששילבו שני מרכיבים

יסודיים  ,הסותרים לכאורה האחד את משנהו  .מחד גיסא  ,שמירה קפדנית על מעמדו
המסורתי של הרופא הפרטי כבעל מקצוע חופשי ומכובד

;

ומאידך גיסא  ,פיתוחה של

מערכת רפואה ציבורית מתקדמת בקנה  -מידה גדול  .ההתחקות אחר הסיבות לשילוב הזה
מחזירה אותנו לאחור  ,אל המחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה  ,עת הונחו היסודות
למדינת  -הרווחה בגרמניה .
בשנת

תעשייה .
נכות

1883

העביר ביסמארק ברייכסטאג הגרמני חוק ביטוח  -בריאות  -חובה של פועלי -

לאחר  -מכן הורחבה תכולת החוק וכל הפועלים השכירים בוטחו כנגד תאונות ,

וזיקנה .

2

*

המאמר המובא להלן הינו תמצית של עבודת הגמר לשם קבלת התואר השני בחוג להיסטוריה ,
האוניברסיטה העברית בירושלים  .עבודה זו נכתבה בהדרכתו ובעזרתו של ד " ר משה צימרמן .
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פעילותו האינטנסיבית של הקנצלר השמרן דווקא בתחום החקיקה הסוציאלית שימשה ,
כנראה  ,מענה לבעיות שהציב התיעוש המתרחב וגידולו של מעמד הפועלים  ,כמו גם תגובה

חברתיות .

לתעמולה של הסוציאליסטים בקרב אותן שככות

3

על  -מנת להגשים את חוק ביטוח הבריאות הלכה למעשה  ,נוסדו שם  ,כבר בסוף המאה

הקודמת  ,קופות  -חולים

למקומות העבודה .

) ( Krankenkassen

אחדות  ,על  -פי חלוקה גיאוגראפית ובהתאם

הקופות האלה לא קיימו מוסדות רפואיים עצמיים ולא העניקו

למבוטחיהן טיפול רפואי

בלתי  -אמצעי .

4

הן שימשו רק כסוכנים של ביטוח  -בריאות ,

המכסים הוצאות טיפולים  ,תרופות ואישפוז הניתנים על  -ידי כל גורם רפואי החתום עמן על

הסכם .
שיטת העבודה של כל קופות  -החולים בגרמניה  ,ללא יוצא מן הכלל  ,היתה ' הבחירה
החופשית של הרופא '

) Freie irztewahl

. ( die

על  -פיה יכול היה כל חולה לפנות ישירות ,

ללא תווכם של פקידים  ,אל מרפאתו הפרטית של כל רופא המצוי בהסכם עם הקופה שבה
הוא מבוטח  .במידה שנזקק לתרופות  ,בדיקות  -מעבדה או צילומי  -רנטגן  ,רשאי היה החולה
לבחור כרצונו את המעבדה  ,המכון או בית  -המרקחת בם

חפץ ' .

עקרון ' הבחירה החופשית ' ,

כפי שהונהג בכל קופות  -החולים בגרמניה  ,איפשר את שילובה של הרפואה הפרטית
במסגרת המאורגנת של רפואת  -הציבור  ,שהפכה לצורך השעה בעידן המודרני  .הרופא
הגרמני המשיך אפוא בשיטת עבודתו הקודמת וקיבל את חוליו  ,הן הפרטיים והן חברי
הקופות השונות בביתו הפרטי ולא במרפאה ציבורית  .אירגון רפואי כזה  ,הבונה את רפואת
הציבור באופן אורגאני על בסיס הדפוסים המסורתיים של הרפואה הפרטית  ,הצליח לשמר

את הרפואה כמקצוע חופשי בד  -בבד עם הנהגת ביטוח  -בריאות  -חובה לכל השכירים

במדינה .
הודות לשילוב בין הרפואה הציבורית והפרטית גדלה בגרמניה גם האפשרות לקדם את

המדע הרפואי באמצעות ההתמחות  .ואכן  ,מגמה זו  -נטייתם של רבים מהרופאים
להתמחות בתחומים רפואיים מסוימים תוך כדי הזנחת  -מה של הרפואה הכללית  -אפיינה
את הרפואה

בתקופת רפובליקת וימר .

6

שלביה הראשונים של ההתמחות התרחשו כמובן בין

כותלי בית  -החולים הגדולים בערים  ,בעיקר אלו שבבירה  -ברלין  .בתי  -החולים הללו ,
כמו  Charit (i , Moabitו  Friedrichshain -.לא שימשו לצורכי אישפוז וטיפול בלבד  ,אלא

היו מרכזי  -ענק שכללו אלפי מיטות ושילבו טיפולים שוטפים עם קיום מקביל של מחקר

והוראה .

3
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 9ה (  , ) 1935עמ '  ( 370 - 369במאמר מעמת אדלר
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ש ' אדלר  ' ,מוסדות הרפואה בארץ  -ישראל ' ,

את השיטה הגרמנית עם השיטה האנגלוסקסית

שמדגישה את עבודת הצוות של מנהלי  -מחלקות קטנות

יחסית ) .

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

תחנה של ' הדסה ' לבדיקה רפואית של ילדים  ,ירושלים

1930

מצב הרפואה בארץ ערב העלייה החמישית
כאשר הגיעו לארץ  -ישראל  ,בשנת  , 1933ראשוני הרופאים יוצאי גרמניה שנמלטו מאימת
הנאצים  ,הם מצאו כאן רפואה שטיבה וארגונה היו שונים לחלוטין מזו שאליה הורגלו

בארץ מוצאם  .מדיניות אי  -ההתערבות הממשלתית בפיתוח שירותי  -בריאות ליישוב היהודי ,
שהחלה עוד בתקופה העות ' מאנית  ,נמשכה גם בימי שלטון המנדט

הבריטי .

8

כתוצאה

ממדיניות זו נאלץ היישוב המתרחב  ,שלא נהנה מחוק ביטוח  -בריאות  -חובה ומהעברות
כספים ממשלתיות למוסדותיו הרפואיים  ,להסתמך על עזרה עצמית

בלבד .

9

אלפי העולים שהגיעו לכאן בראשית המאה טופלו תחילה על  -ידי קומץ רופאים  -חלוצים
 בדרך  -כלל יוצאי מזרח  -אירופה  -שנלווה אליהם  ,תוך כדי סיכון אישי  ,לכל אתרואתר  .הרופאים האלו  ,שבשנת

פוליטי

מסוים .

1909

מנו

27

איש בלבד  ,לא היו קשורים למפלגה או לזרם

הם ביצעו את עבודתם הקשה בצורה אינדיווידואלית ולא במסגרת של

אירגונים או מוסדות

רפואיים .

0ן

ברם  ,לא לאורך זמן ניתנה העזרה הרפואית העצמית של היישוב בארץ  -ישראל על בסיס
8

ראה :
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בדיקות  -עיניים בבתי  -ספר על  -ידי צוות

' הדסה ' ,

ירושלים

1930

אינדיווידואלי בלבד  .החל משנות העשרים ואילך היא החלה להיות מושתתת על עקרונות
של אירגון ריכוזי ביורוקראטי

בקנה  -מידה רחב  ,כאשר הרופא הפרטי נדחק לקרן  -זווית .

תפנית אירגונית זו נגרמה אמנם גם עקב הקושי בטיפול במחלות ומגיפות קשות ( מלריה ,
טיפוס  ,גרענת וכו ' )  ,שהצריך את הקמתה של מערכת בריאות כלל  -ארצית

;

אך הסיבה

העיקרית להתרחשותה נעוצה באידיאולוגיה של החלוצים  -הסוציאליסטים  ,ששללה כל
דפוס מקצועי שאינו קולקטיבי  .באופן זה נוצרה נקודת  -מפגש בין הצרכים האובייקטיביים
לבין השקפת העולם

הסוציאליסטית של המימסד הפוליטי והרפואי בארץ  -ישראל .

1ן

לעומת

מרכז  -אירופה  ,שם הוקמה  ,כאמור  ,רפואת הציבור באופן אורגאני  ,על בסיס רחב של רפואה
פרטית הקיימת מקדמת  -דנא ובתוקף חוק  -מדינה  ,נבנתה מערכת הרפואה בארץ  -ישראל של
שנות העשרים ' יש

מאין '

על  -ידי שני ארגונים

:

האחד פילאנטרופי  ,הסתדרות הנשים

הציונית ' הדסה '  ,והשני וולונטארי  -קופת  -חולים של הסתדרות העובדים הכללית  .שני
האירגונים האלה  ,בעלי הערכים הקולקטיביסטיים  ,קלטו רופאים מייד עם עלייתם ארצה ,
ובכך מנעו מראש את הקמתה של תשתית רפואית פרטית
 4ךך
'

בקנה  -מידה גדול .

המשלחת הרפואית של ' הדסה '  ,בראשותו של הסוציאליסט רובינוב  ,שהגיעה לארץ -
ושראל עם סיום מלחמת  -העולם הראשונה  ,דגלה בסוציאליזאציה מלאה של שירותי

הרפואה  .לפיכך  ,היא החלה להקים כאן שירות רפואי ריכוזי  ,המבוסס על רשת ארצית של
11

ראה

שם  ,עמ '

. 172

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

בתי  -חולים ומרפאות  ,שכולם כפופים להנהלה המרכזית של האירגון  .בראשות הנהלת

' הדסה ' ניצבו פקידים ואנשי  -ציבור  ,ואילו הרופאים שעבדו בבתי  -החולים ובמרפאות היו
שכירים ונאסר עליהם לקיים במקביל גם פראקטיקה

פרטית .

42

על  -פי התפיסה של הנרייטה סאלד  ,מיקדה ' הדסה ' את פעולתה ברפואה המונעת ,
ובייחוד בטיפול באם ובילד  .גישה זו העלתה מאוד את חשיבותם של האחות הציבורית ושל
כוחות העזר הרפואיים והפחיתה עוד יותר את מעמדם של הרופאים  ,שעורער כבר קודם -

לכן

על  -ידי מסירת המינהל לידי פקידים  -הדיוטות .

אולם ,

למזלם

הרב של הנרייטה סאלד ועמיתיה  ,תאמה גישתם הרפואית את

האידיאולוגיה הסוציאליסטית של הרופאים ממזרח  -אירופה  ,בני העלייה השלישית ,

שהתקבלו לשורות האירגון .

3ן

הרופאים הללו  ,שעבדו בארצות מוצאם בתוך מערכת רפואית

ביורוקרטית שבה אין כמעט מקום ליוזמה פרטית  ,קיבלו בהבנה את הערכים המקצועיים

של קברניטי ' הדסה '  ,ובאופן זה נמנע מראש מאבק בינם לבין מעסיקיהם  .במקביל לפעילות
הפילאנטרופית של אירגון ' הדסה '  -נותן הטון בשטח האשפוז והרפואה המונעת  ,בעיקר
בערים הגדולות  -התבצעה בארץ באותה התקופה גם

פעילות רפואית ציבורית מסוג אחר .

בסיסה של זו היה עקרון העזרה ההדדית והיא התרחשה במסגרת מוסדות קופת  -חולים של

ההסתדרות הכללית  ,שפעלה בראש וראשונה בהתיישבות העובדת .
קופת  -החולים הזאת  ,שנוסדה כבר בשנת

1912

על  -ידי הסתדרות הפועלים החקלאיים

ביהודה  ,שאפה להעניק למבוטחיה שירות רפואי מלא באמצעות תשלום מסי חבר בלבד ,

ללא תרומות והזרמות כספים של מוסדות היישוב .

4ן

כבר מראשית דרכה היא נקשרה עם

פועלי הארץ  ,ואחד הביטויים המובהקים לכך הוא הגבלת החברות בה רק לפועלים ובעלי -

מלאכה ' החיים על יגיע

כפיהם ' .

5ן

שתי מפלגות הפועלים היריבות  ' -פועלי ציון ' ו ' הפועל

הצעיר ' פיצלו אותה לשניים במשך כל העשור השני של המאה  ,ורק כשנת  , 1920עם יסוד
הסתדרות העובדים הכללית  ,אוחדו שתי הקופות המפוצלות לאחת  ,שנקראה מאז ' קופת -

חולים של הסתדרות העובדים הכללית ' ( להלן

:

קופ " ח הכללית ) .

אופייה ועקרונות פעולתה

של הקופה המאוחדת היו במידה רבה פועל  -יוצא של השתייכותה להסתדרות  .בדומה

לאירגון  -הגג  ,נבנתה אף היא על בסיס של אירגון
באישור הוועד הפועל של ההסתדרות  ,שימש

ריכוזי כלל  -ארצי .
כהנהלה מרכזית .

6ן

מרכז הקופה  ,שנבחר
הוא מינה את ראשי

המשרדים המחוזיים  ,העביר להם הוראות הפעלה וקיבל מהם דינים  -וחשבונות  .כמו  -כן היה
גוף מבצע זה  ,שכלל בשורותיו רק אישי  -ציבור ופקידים ( ולא רופאים

! ),

אחראי על הקבלה

לעבודה והפיטורים של הצוות הרפואי בקופה ועל איוש מוסדותיה הרפואיים בכל רחבי

הארץ .

לן

המסגרת הארצית האחידה איפשרה לקופ " ח הכללית להגיש עזרה רפואית ברמה נאותה
ועם זאת שווה לכול  ,גם בנקודות ההתיישבות המרוחקות יותר  ,ובכך הוגשם הלכה למעשה
רעיון העזרה ההדדית שעליו היא

הושתתה .

כידוע  ,סירבה ההסתדרות לעסוק אך ורק בהגנת האינטרסים המקצועיים של הפועלים ,

. 179 - 176
. 180

12

ראה שם  ,עמ '

13

ראה שם  ,עמ '

14

ראה קניבסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

. 151 - 149

. 151

15

שם  ,עמ '

16

ראה שם  ,עמ '

17

ראה שם  ,שם .

. 159 - 158

5ן ן

דורון נידרלנד

בית  -החולים המרכזי של קופת  -חולים בעין  -חרוד  -הצריף הראשי

ושאפה לארגן את חייהם בכל התחומים  .התוצאה הישירה של הגישה הטוטאלית הזו היתה
הקמת רשת מוסדות ומפעלים עצמיים  ,שנוסדו במיוחד למען הציבור העובד  .קופ " ח
הכללית  ,כחברת  -בת של ההסתדרות  ' ,אימצה כמובן אף היא את גישת חברת  -האם ופעלה

על  -פי

על  -ידי

' השיטה הסגורה '  ,שפירושה מתן כל העזרה הרפואית במוסדות עצמיים ,

רופאים שכירים העובדים במישרה מלאה .

על רופאים אלה נאסר בכל תוקף לעסוק

בפראקטיקה פרטית לאחר שעות העבודה במרפאה  ,או לקבל תשלום עבור הטיפול בחברי
הקופה  .בנוסף להגבלות הללו  ,התחייב כל רופא שקיבל עבודה בקופ " ח הכללית  ,להסכים
מראש להישלח לכל מרפאה שיבחרו הממונים

עליו .

8ן

אידיאל השוויון ברמת השירות הרפואי  ,שעמד תמיד לנגד עיני מייסדי הקופה וראשיה ,
הביאם ליישום קשיח וקיצוני של ' השיטה הסגורה '  ,דבר שלא תמיד היה בו מן הברכה .
החולים לא יכלו להבחור בעצמם את רופאי  -המרפאה אצלם רצו להתרפא

;

שכן על  -מנת

לחלק באופן שווה את כמות העבודה  ,היה פקיד הסניף המקומי מפנה אותם לרופאים
השונים

על  -פי סדר עולה ( שיטת ה ' מספרים ' ) .

התוצאה הבלחי  -נמנעת של שיטת ה ' מספרים '

היתה צפיפות רבה ליד אשנבי הפקידים וליד דלתם של

הרופאים .

9ן

צפיפות זו  ,כמו גם

נורמות העבודה הקשות שנקבעו לרופאים באופן שרירותי על  -ידי מרכז

הקופה  ,גרמו

לעתים קרובות מדי לטיפול שטחי ופזיז ולהעדר גישה אישית כלפי החולה  .גם המנגנון
הפקידותי המנופח  ,שניצב כחיץ בין החולים לרופאים  ,לא הקל על האחרונים במתן יחס
1 1 6

אישי
18

לחוליהם .

20

ביבא -

י ' קנב  ,מפעל הבריאות בישראל וההוצאה הציבורית לבריאות  ,תל אביב
להערכת המצב של קופ " ח בערי ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב  , 1936עמ '
-

19

ראה קליין  ,שם  ,עמ ' . 3

20

ראה

 , 1969עמ '

; 21

מ ' קליין ,

.3
מאיר ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ '

. 68

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

לעומת

27

הרופאים בשנת  , 1909חל גידול משמעותי בשנים הבאות  .גל העלייה הגדול

ביותר שהגיע ארצה בשנים  1926 - 1922כמעט ושילש את מספר הרופאים

כאן .

ן2

ואולם  ,במחצית השנייה של שנות העשרים נוצרה מגמה הפוכה  -קיפאון ולעתים אף
ירידה במספר הרופאים היהודים
העלייה מגרמניה  ,הגיע מספרם

. 1 : 382

בארץ .

ל 476 -

מגמה זו נמשכה גם בשנים הבאות  ,וב  , 1932 -ערב

22

בלבד  ,כאשר היחס בין רופא למספר התושבים הינו

23

בשנות העשרים לא היתה קיימת עדיין פקולטה לרפואה בארץ  -ישראל  ,ולכן לא נוצל
כלל הפוטנציאל של ילידי הארץ  .כל כוח  -האדם הרפואי הגיע הנה מחוץ  -לארץ  ,ולכן יש

על  -ידי העולים מארצות מוצאם .

חשיבות להתחקות אחר טיב המורשת הרפואית שהובאה

רוב הרופאים  -העולים בשנות העשרים הגיעו ממזרח  -אירופה  -בעיקר מרוסיה ומפולין
מ 75 -

( למעלה

מיעוט מבוטל ,

העולים ) .

אחוז של כלל

אחוז .

כ7 -6 -

לעומת זאת  ,יוצאי גרמניה היו באותה התקופה

24

אותם הרופאים שהגיעו לארץ  -ישראל בשנות העשרים ממזרח  -אירופה היו בדרך  -כלל
רופאים כלליים  ,ורק מיעוטם בא לכאן כשבאמתחתו מומחיות בתחום רפואי

מסוים ' .

2

ההשוואה בין הרפואה הגרמנית בשנות העשרים לבין זו הארץ  -ישראלית מלמדת אפוא על
ניגוד תהומי מבחינת הטיב  ,האירגון והערכים המקצועיים  .ניגוד שכזה עתיד היה להביא כל
רופא  -עולה שבא מגרמניה לידי התמודדות עם מציאות זרה לו

היקפה ומהלכה של עליית הרופאים מגרמניה

לחלוטין .

( 939 - 1933ו )

מגמת הקפאון במספר הרופאים בארץ  -ישראל  ,השתנתה בשנים

, 1935 - 1933

שהביאו עמן

גידול חסר  -תקדים  ,כמעט פי ארבעה במספרם ולעלייה דראסטית ביחס בין רופא למספר
התושבים ,
ראה

:

טבלה

מ 1 : 382 -

ל . 1 : 174 -

26

ר ' בקי וש ' גרוסמן  ,ידיעות סטטיסטיות על הרופאים היהודיים בארץ  -ישראל  ,ירושלים
,1

עמ '

, 1948

.1

שם  ,שם .
ראה

:

גנזך המדינה  ,חטיבה

10

( מחלקת

ראה בקי וגרוסמן ( לעיל  ,הערה
ראה

 , ) 21עמ '

הכריאות ) ,

תיק

, 27 / 25

מ . 1554 /

.5

' hfedicine ( Israel ) ' , Eilcyclopaedhl Jtklica , 11 , Jerusalem 1971 , ) [ 01 . 1203 - 1205 :

בן  -דוד ( לעיל  ,הערה

 , ) 10עמ '

. 174

.

;

כל הנתונים הכמותיים נלקחו מטבלה שהוכנה על  -ידי מחלקת הבריאות של ממשלת המנדאט  ,המצויה
בגנזך המדינה ( לעיל  ,הערה
השנה

. ) 23

הטבלה ממחישה את המפנה בעליית רופאים בין השנים . 1935 - 1933

מספר רופאים יהודים

היחס בין רופא

בעלי רשיונות

למספר תושבים

1929

447

350

1930

461

] : 357

: 931

476

1 : 367

1932

476

1 : 382

1933

768

1 : 274

1934

1282

1 : 199

1935

1849

1 : 174

1936

1961

1 : ] 89

1937

1951

1 : ] 99

] 938

1975

1 : 204

1939

987ן

1 : 216

1:

1 1 ;7
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את התרומה הגדולה לגידול הזה יש לייחס לעלייה מגרמניה  .הרופאים שנמלטו מאימת

הנאצים ועלו לארץ  -ישראל היוו בסוף שנת

1935

העולים ובמיפקד שנערך מאוחר יותר ( בשנת
האתני הגדול ביותר ,

35

כמחצית ממספרם של כלל הרופאים -

) 1946

אחוז  ,באוכלוסיית רופאי

הסתבר  ,כי הם מהווים את המרכיב

ארץ  -ישראל .

27

מידת נפיצותו של בית  -הספר הרפואי המרכז  -אירופי בין הרופאים  -העולים בולטת
בתקופה ההיא

68 :

אחוז מהרופאים שהשתתפו במיפקד הכללי של

בגרמניה אוסטריה או שוו "ן .

28

1935

למדו את מקצועם

שינוי כמותי זה  ,לא יכול היה  ,כפי שנראה בהמשך  ,שלא

להטביע את רישומו גם במישור האיכותי .
עיון חטוף בטבלה דלהלן ,

29

המתארת את התפלגות עליית הרופאים ממרכז  -אירופה בין

השנים  , 1938 - 1933מלמד בבירור על הקצב המהיר בו היא התרחשה
שנה

:

מספר העוסקים במקצועות רפואיים

שעלו ממרכז  -אירופה

! 933

324

1934

210

1935

361

] 936

125

! 937

43

] 938

1 ]0

1173

כולל

811

רופאים

מל הטבלה עולה  ,כי חלק הארי ( למעלה מ  75 -אחוז ! ) מבין יוצאי גרמניה העוסקים
במקצועות רפואיים  ,עלו לארץ  -ישראל במשך תקופה קצרה יחסית  -בין השנים
 , 1935 - 1933ואילו בשלוש השנים לאחר  -מכן  , 1938 - 1936 ,חלה ירידה משמעותית במספרם

של העולים הללו ( לפי שאלונים שהופצו

.

4 5

30

עלו

אחוזים עלו בשנים  , 1937 - 1936ומשנת

מאוסטריה  ,רק

כ 15 -

אחוז מן

80

אחוז מהמשיבים בשנים

1938

, 1935 - 1933

רק

ואילך הגיעו ארצה  ,כולל העלייה

העולים ) .

את טיב ההתפלגות של העלייה על  -פי השנים ניתן להסביר במידה רבה בעזרת הפעילות
הסינכרונית של גורמי הדחיפה בארץ המוצא וגורמי המשיכה אל הארץ הקולטת  .י 3על

גורמי הדחיפה  -רדיפות הנאצים  -אין צורך להרחיב את הדיבור ; לפיכך  ,ננסה לעמוד

ן2

ראה בקי וגרוסמן ( לעיל  ,הערה

 , ) 21עמ '

.5

ז ' פלר  ,מצב הרופאים העבריים בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תרצ " ו  ,עמ '

28

ראה :

29

הטבלה לקוחה מדין  -וחשבון של הסוכנות לקונגרס הציוני של
 . 81ק 11 ,

30

,

. 13

The Jewish Agency for : 1939

) Report 10 the Zionist Congress , Jerusalem 1939 , tab . 1ע

מקור חשוב ביותר לחקר הנושא היו השאלונים האישיים שנשלחו בדואר ל 120 -

Palestine ,

רופאים יוצאי  -גרמניה

שאותרו באופן מקרי  ,החיים עמנו היום  .שישים וששה מהם השיבו עליהם  ,ועל  -סמך תשובותיהם נעשה
עיבוד ממוחשב שסיפק שתי טבלאות

:

טבלת שכיחויות וטבלת מיתאמים  .כל הנתונים שיוצגו להלן

כ ' מימצאי השאלונים ' לקוחים משתי הטבלאות האלה  .עם זאת  ,אין להתייחס אל השאלונים כאל מידגם -

מייצג  ,מכיוון שלא עלה בידי להשיג רשימה שמית מלאה של כל הרופאים  -העולים מגרמניה  .רשימה כזו
אינה  ,כנראה  ,בנמצא ( ההסתדרות הרפואית לא ערכה רישום של רופאים  -עולים על  -פי ארץ  -מוצא ,

1 1 8

והתאחדות עולי גרמניה לא רשמה אותם על  -פי מקצועם ) .
!3

ראה

 968 , :ן Social' Sciences, New York ,

 . 286 - 299ק

() ,

art . ' Migration ' , InternationalrEncyclopaedia
.
;

,
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הרופאים

אי  -אפגר
יבואו

ואחר

ay

י1

ל,

כך

מחלקת

11בתיר
"

הנה

עולים

"

את

לא " י ,

טואלים

צת

הזליה

תירים

את

לל

,

ייגידו

לל

,

כדי

בקדתם

.

כאלה

לפ
ע ור

יגיעו

ימים

הגם

צריכים

כטחון

,

ב " ור

מהצד

.

לקבירציה

לפיכך

אני

מציע

הר1כ ,

רחלה

" וד

 - 1לדצמבר

;

למה

לבו
יט

הוא

החרו -

ה  ,ני

רויון  -קבע

להציג

לקבל

גם

בגרמביה
בזטן
ברברית

ע יבור

יתקבל ו

ב תור

.

לדר '
העתקה  :לה

לידו

ברלס

'

תזמר  ,כהתש בנובמבר

עוד

כדת

אולם

דר '

1935

נר1צי ם

כגרמניה

את

להבטיח

לכני

כפוכן

וכרע

יגעו

יסכיקו

1100 ~ 08

הממרלה

את

כמלך

תירים

באיזו

המכולה .

ומלפחות

ל :

ה-

עמליו

להגיד

הרעיון

האחריות

יקבלו

העליה

תירים

כזה

 -מחלקת

בתור

ססס1

עאי  -אפער

יקבלו

הנוכחיה

של

נובמבר .

של

האלה

הון

רביב

.-

סח ' 1ל

בתור

ידיעות לרופפים  -תירים

הוך

לקבל

'

רופאים

קבלתי

המצב

יי

יסוד

האחרון

"

q12
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ג
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לנדוןר

הן

על  -די ד " ר ג ' לנדאואר למחלקה המדימת של הסומות  .התזכיר

עוסק בחיפוש דרכים להתגבר על גזירת ה -

1

בדצמבר של אותה שנה כמועד אחרון למתן רשיונות

תעסוקה לרופאים  -עולים .
על טיבם של גורמי המשיכה  ,שקבעו את העיתוי המדויק של עליית אותם הרופאים ,

שהחליטו עקרונית כי ארץ  -ישראל תהפוך למולדתם החדשה  .בשנת
' עודף ביקוש ' לרופאים בארץ  -ישראל ( ראה הערה

26

לעיל ) .

1932

התקיים  ,כזכור ,

אלא ששנה לאחר  -מכן החלו ,

כידוע  ,רדיפות היהודים בגרמניה הנאצית  ,ואז נקלט ההיצע הרפואי שנוצר עקב עליית
ההמונים של

1933

על  -ידי הביקוש הקיים בארץ  -ישראל  .ברם  ,ככל שגדלה כמות הרופאים

שבאו ארצה  ,כן רבו הדיבורים על פרסום קרוב של תקנה מנדטורית המגבילה את מתן

רשיונות העבודה לרופאים  -עולים נוספים  .באוגוסט

1933

אמר הנציב העליון כי ' ברגע זה

ענן

דורון נידרלנד

אין בדעתו להגביל את מתן הרשיונות לרופאים ' .

32

בשנת

1934

פרחה שוב חרושת השמועות

על הגבלת הרשיונות  ,והפעם נקבע אפילו תאריך  -יעד קונקרטי  -ה -

1

בספטמבר

. 1934

הפרסומים הללו  ,שהיו כחרב דמוקלס התלויה מעל לראשי הרופאים הנרדפים בגרמניה ,
עודדו עלייה גדולה יחסית של רבים מביניהם לפני התאריך הקריטי  ,ומבחינה זאת  ,שימשו

הראשונה .

גורם  -משיכה מן המעלה
שנת

, 1935

33

שבה הגיעה לשיאה עליית הרופאים מגרמניה  ,הינה דוגמא מובהקת

לסינכרוניזאציה בין גורמי הדחיפה לגורמי המשיכה .

ב 15 -

בספטמבר

1935

פרסמו הנאצים

את חוקי נירנברג שהפכו את יהודי גרמניה לאזרחים מדרגה שנייה  .אך טבעי הוא  ,כי חוקי
הגזע הללו עודדו יהודים  ,ובתוכם גם רופאים ,

במקביל פרסמה

ב 25 -

ביולי

1935

להגר .

ממשלת ארץ  -ישראל רשמית טיוטת  -חוק המגביל  ,על -

ידי קביעת מיכסות שנתיות קטנות  ,את מספר רשיונות העבודה הניתנים לרופאים שיגיעו
ארצה לאחר ה -
נובמבר

1

בדצמבר

 1935כ 500 - 400 -

לפני תאריך

היעד .

. 1935

כתוצאה מן הפרסום באו ארצה בחודשים אוקטובר -

רופאים  ,מרביתם יוצאי גרמניה  ,שרצו לקבל את רשיון העבודה

35 ' 34

לאחר העלייה הגדולה של השנים

1935 - 1933

חלה כאמור ירידה תלולה במספר

הרופאים שהגיעו מגרמניה לארץ  -ישראל  ,במהלך ארבע השנים הבאות

( . ) 1939 - 1936

מקורותיה של התופעה טמונים בראש וראשונה בהיחלשות גורמי המשיכה  .באביב

1936

פרץ המרד הערבי הגדול שלווה בהתקפות אלימות על היישוב היהודי  .לאי  -השקט הבטחוני

התווסף באותה התקופה עצמה גם משבר כלכלי  ,שהיה חמור במיוחד  -כפי שנראה
בהמשך  -בסקטור הרפואי  .אם נצרף לכל אלה את הפעלת חוק ' המכסות ' הלכה למעשה

החל מדצמבר  , 1935נבין היטב מדוע העדיפו רופאי מרכז  -אירופה  ,הנאנקים תחת עול
הגזירות הנאציות  ,להגר לארצות אחרות ולא

לארץ  -ישראל .

הפרופיל הקבוצתי של הרופאים  -העולים מגרמניה
על  -מנת שאפשר יהיה להניח השערות על ההשפעות האפשריות של אוכלוסיית  -מהגרים כה
גדולה על הארץ הקולטת  ,נחוץ תחילה להכיר את המאפיינים המשותפים שלה  .את זאת

ניסינו לעשות באמצעות הרכבת ' פרופיל קבוצתי ' של הרופאים  -העולים מגרמניה ערב בואם

32

ראה

:

דין  -וחשבון הוועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בארץ  -ישראל  ,מאי  - 1933מאי

, 1934

תל -

אביב  ,עמ ' . 5
33

מכתב ממחלקת הבריאות של הוועד הלאומי למנהל המחלקה המדינית של הסוכנות מיום
, 1935

34

25

באפריל

אצ " מ  1 / 7836 ,נ

ראה מכתב ממשה

ברסמי

 , 1935אצ " מ 1 / 2456 ,

נ.

לפר " ! נואק

( יו " ר מחלקת הבריאות של הוועד הלאומי ) מיום  16בדצמבר
 Verfehltes Gesetz '' ,ת ] ] ' 5 . Kanowitz ,

der

~

0 - 12ן  .קק Olei Germania H. O . G ) 1 . 1 . 1936 ( ,

1 20

5ל

לל ~ -י התפלגות המשיבים לשאלה  23בשאלון ( תאריך העלייה ) ,
בחודשים אוקטובר  -נובמבר  . 1935עם זאת  ,בשאלונים  ,שלא כמו במקורות הכתובים  ,כמעט ואינה

רבע מן המשיבים ציינו כי הגיעו לארץ

מצויינת הזיקה בין העלייה ההמונית בשני החודשים הללו לבין חוק ה ' נומרוס קלאוזוס '  .סביר להניח
שהדבר נובע מנטייתם של הנשאלים להסביר את עלייתם במונחים של סבל מרדיפות או הכרה ציונית
מקדמת  -דנא  ,תוך כדי דחיקת השיקולים הכלכליים .

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

רופא  -עולה מגרמניה ( כנראה ד " ר מרטין

קרון ) ,

ממתיישבי רמות  -השבים

לארץ  -ישראל  ,על  -סמך השכיחויות והמתאמים שהתקבלו מתשובותיהם

לשאלונים .

אב  -הטיפוס של הרופא  -העולה הינו מבוגר יחסית ( בדרך  -כלל מעל לגיל

, ) 30

36

נשוי ובעל

נסיון מקצועי  ,לעתים אף עשיר  ,בארץ המוצא  .מבחינה חברתית  -כלכלית  ,הוא משתייך

למעמד הבינוני העצמאי והאמיד  -אביו הינו בעל השכלה תיכונית לפחות ועוסק לרוב
במסחר או במקצועות חופשיים

( עריכת  -דין  ,רפואה ) .

המעורבות הפוליטית של הרופא

בגרמניה הינה מינימאלית  ,ובמידה שהיא קיימת  ,היא נוטה בבירור לכיוון השמאל ,

הסוציאל  -דמוקרטי או

הליבראלי .

הזהות היהודית של ה ' אב  -טיפוס ' חלשה למדי

:

הוא

משתייך בדרך  -כלל אל הקהילה הרפורמית  ,או אפילו מתבולל כליל  .גם זהותו הציונית אינה
ניכרת במיוחד  ,והסיבה העיקרית לעלייתו ארצה היא שלילת פרנסתו או הפסקת לימודיו

על  -ידי הנאצים .
הרופא  -העולה השכיח עבד  ,לרוב  ,במטרופולין  -ברלין  -גם אם לא למד שם  .לאחר

סיום לימודיו התמחה בענף רפואי מסוים באחד מבתי  -החולים הגדולים בעיר זו  ,ועם סיום
ההתמחות הפך לרופא  -מומחה במסגרת הסקטור האישפוזי או בפראקטיקה פרטית

משלו .

על  -פי ההשוואה בין מרכיבי ה ' אב  -טיפוס ' של הרופאים  -העולים מגרמניה לבין מצב
36

להלן יובאו רק המימצאים המסכמים  ,ללא פירוט השכיחויות של כל פרמטר לחוד  .המעוניין בהן ימצא

אותן אצל ד ' נידרלנד  ,השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה על התפתחות הרפואה בא " י
חיבור לשם

קבלת התואר השני  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

, 1982

נספחים

3

, 1948 - 1933 :

ו.4 -

 21ן
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הרפואה בארץ  -ישראל ערב בואם ניתן להסיק  ,כי העלייה לא היתה ' טבעית ' מבחינתם  .היא
היתה  ,בעיקרה  ,תגובה להרעה פתאומית של תנאי החיים בארץ המוצא ולא נבעה ממשיכה
כלכלית  -מקצועית או
שמרנית נכפית '

אידיאולוגית .

מבחינה טיפולוגית  ,אפשר אפוא לסווגה כ ' הגירה

) and conservative migration

 , ( 1 mpelledהמתאפיינת בנסיונם של

הנימנים עליה לשמור על ה ' ישן ' של ארץ המוצא בכל מחיר  ,ולא לבטלו בפני ה ' חדש ' בארץ

הקולטת .

37

מהגרים כאלו  ,השואפים להעביר אל מולדתם החדשה את הרגלי עבודתם ואורחות

חייהם כמות שהם  ,הינם בעלי פוטנציאל  -השפעה רב  .להלן טבלה המציגה סדרת השערות
לגבי התחומים השונים של השפעותיהם הפוטנציאליות

אפשרויות ההשפעה בארץ  -ישראל

המוכיבים של ה ' אב  -טיפוס '

גיל מבוגר ונסיון מקצועי עשיר בגרמניה
חוסר שורשיות יהודית וציונית

;

;

הגעה

לארץ  -ישראל עקב הגירה נכפית שקטעה באיבה

קריירה

:

מקצועית .

העלאת רמת המיומנות של הרופאים ומינוי
אפשרי לעמדות בכירות  ,כמו ניהול

מחלקות בבתי  -חולים

;

נסיונות להכניס לכאן את

דפוסי העבודה והאירגון המקובלים בגרמניה
וסירוב להתבטל בפני הדפוסים

ספציאליזאציה בענפי רפואה שונים .

הקיימים .

פתיחת מחלקות חדשות כבתי  -חולים קיימים  ,הקמת
מרפאות חדשות והבאת תחומים רפואיים בלתי -
ידועים עד

אז .

הכרה טובה של מוסדות  -האישפוז הברלינאיים

מודרניזאציה בשיטות הטיפול  ,הכנסת מיכשור

שכללו מאות מיטות  ,מחלקות ספציפיות ומיכשור

חדיש וניהול תעמולה למען הקמת בתי  -חולים

מודרני  ,ושלבו טיפול עם הוראה

ומחקר .

גדולים שיהוו מרכזים רפואיים המשלבים טיפול עם
הוראה

ומחקר .

רקע בורגני אמיד  ,עושר יחסי כהשוואה

הרחבת שירותי הרפואה הפרטיים בארץ  -ישראל

לעמיתים בארץ  -ישראל  ,ובמקביל  -השקפות

על  -פי הדגם הגרמני הליבראלי ואיזון

סוציאל  -דמוקרטיות נוסח גרמניה  ,שפירושן בשטח

ה ' סוציאליזאציה ' הקיצונית שהתקיימה עד

הבריאות

:

שילוב אורגאני של הרפואה הפרטית

במסגרת שירותי הרפואה

הציבורית .

, 1933

יחד עם נכונות התחלתית לעבוד בקופ " ח של
ההסתדרות  .לאחר היווצרות ניגודים כתוצאה מהפער

כין ההשקפות הסוציאל  -דמוקרטיות בגרמניה ובארץ -
ישראל  ,נסיונות לשנות את קופ " ח ' הפועלית '

' מבפנים ' .

יכולתם של הרופאים  -העולים מגרמניה להוציא את ההשפעות הללו מן הכוח אל הפועל
היתה תלויה בהיקף הביזור המקצועי שלהם בארצם החדשה ובהגעתם לעמדות  -מפתח

במוסדות הרפואה שם  .להלן נדון בקצרה  ,בשני התנאים

האלה .

קופ " ח הכללית והסתדרות ' הדסה ' נטלו את מירב המעמסה בקליטת הרופאים יוצאי

גרמניה  .הצורך המשווע בכוח  -אדם מיומן ובעל  -נסיון פתח את האפשרות לקבלת רופאים -
122

צולע רבים במסגרת האירגונים הללו  ,ובמקביל יכלו האחרונים להרחיב את שירותיהם
37

ראה

23 :

.

Petersen , ' 14 General Typology of Migration ' , American Sociological

 . 256 - 266קק  . ) 1958 ( ,במאמר זה מובאת הגירת יהודי גרמניה בשנים

נכפית בעלת אופי

שמרני ' .

1937 - 1933

 .יל

כדוגמא ל ' הגירה

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

פרופ ' מקס מרקום

לאוכלוסייה המתרחבת ( בני העלייה החמישית )  ,וכך להפחית מן הנטל הכספי הכרוך

בקליטה  .מרשים במיוחד היה היקף הקליטה במוסדות קופ " ח הכללית  .בשנת
הצוות הרפואי של הקופה

נקלטו במוסדותיה

72

רופאים בלבד  ,ואילו בשלוש השנים הבאות

גרמניה .

ההצטרפות

רופאים חדשים  ,מתוכם היו

120

1932

מנה

( ) 1935 - 1933

89

מעולי

38

ההמונית של הרופאים  -העולים מגרמניה לקופ " ח הכללית הפכה אותם  ,עוד לפני עליית
השיא בסתיו  , 1935לגורם האתני הגדול ביותר בצוות הרפואי שלה  ,שהתבסס עד אז על
יוצאי
232

מזרח  -אירופה .

בסך  -הכל קלטה קופ " ח הכללית בין סוף שנת

39

רופאים חדשים  ,מתוכם היו

28 ( 65

אחרות .

אחוז ) מארצות

.

59 5 ( 138

40

אחוז ) מגרמניה ,

.

12 5 ( 29

1933

לינואר

, 1939

אחוז ) מאוסטריה ורק

הנוכחות הניכרת של הרופאים יוצאי גרמניה במוסדות

קופ " ח הכללית לא הוגבלה רק למרפאות  ,אלא בלטה במובהק גם בעמדות  -מפתח בשני

בתי  -החולים של הקופה  .מהרשימות השמיות של מנהלי המחלקות בבתי  -החולים הללו -

' העמק ' ו ' בילינסון '  -בין השנים

1948 - 1933

ניתן להיווכח  ,כי הרופאים פליטי גרמניה

' בילינסון ' .

הנאצית ניצבו בראש כולן  ,להוציא את מחלקת הילדים בבית  -החולים

ן4

השלטת האסכולה המרכז  -אירופית בבתי  -החולים של קופ " ח הכללית התבטאה  ,בין השאר ,

בשימוש הבלעדי בשפה הגרמנית  ,שעורר ביקורת מצד רופאים וחולים כאחד .

42

תמונה דומה מתקבלת אף כאשר בודקים את השתלבות הרופאים  -העולים מגרמניה בשני

בתי  -החולים הגדולים של ' הדסה '  ,בירושלים ובתל  -אביב  .גם שם הם ניצבו בראש מרבית
38

ראה  :מרכז קופת  -חולים של פועלי ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב אפריל
מיום

39

30

ביולי

, 1936

אצ " מ 87 / 308

מדברי מ ' בילינסון בטקס הנחת אבן  -הפינה לבית  -החולים ביהודה ביום
העבודה  ,חטיבה

243

,

 , 11תיק

40

ראה  " :מאיר  ' ,בין הרופאים בארץ '  ,דפים

41

תל  -אביב

 , 1981עמ '

12

בפברואר

, 1935

ארכיון

77א ' .

ראה  :י ' רותם  ' ,עפולה בימים ההם '  ,מידע לרופא ,

42

; 1933

מכתב מד " ר מאיר לג ' לנדאואר

רפואיים  ,ב  ( 6 ,מארס  , ) 1939עמ '
26

( יוני

 ; ) 1981רות

. 322

בוגדי  ,שיבא  -רופא לכל אדם ,

. 59

בית  -החולים ' בילינסון ' כונה  ,בנימה מסוימת של לעג  ' ,האוניברסיטה של פתח  -תקוה ' ( ראה בונדי  ,שם ,

שם )  ,ועל הרופאים והאחיות בבית  -החולים המרכזי בעמק נכתבה תלונה בזו הלשון

שוכבת חברתי

?

:

' שאלתי היכן

וניתנה לי תשובה בגרמנית  ,וצליל השפה הזו עלה גם מבפנים  .והרי אחות שלישית וגם

היא מדברת גרמנית בלבד  .אחת היולדות מתאוננת שאינה יודעת שפה זו  .השיאו לה עצה שתדבר אידיש

אך המסכנה אינה יודעת גם אידיש  .ויש מקום לשאלה

:

האמנם לא יתכן להנות מאחד המוסדות

החשובים שלנו בלא ידיעת גרמנית ? ' ( מכתב למערכת דבר ,

21

באוגוסט

. ) 1935

 1? 1ך
~
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המחלקות ,

הגרמנית .

43

הבלחי  -נמנעת

והתוצאה

היתה

מחאות

חריפות

עליונות

כנגד

השפה

44

עד כה נידונה קליטת הרופאים יוצאי גרמניה בסקטור הציבורי  .ברם  ,חלק הארי מביניהם
-

65

פרטית .

אחוז ממשיבי השאלון  -פתחו כאן  ,כנראה בעזרת רכוש ה ' העברה '  ,פראקטיקה
45

רופאים אלו  ,שהורגלו בארץ מוצאם לשילוב בין הרפואה הפרטית והציבורית  ,סירבו
לפעול במסגרת קופ " ח הכללית  ,מכיוון שזו דרשה מהם  ,כזכור  ,להקדיש את כל זמנם
לרפואת הציבור ואסרה עליהם לקיים במקביל גם פראקטיקה

המשבר הגדול ברפואה הארץ  -ישראלית 1936 ,

פרטית .

1942 -

שוק העבודה הארץ  -ישראלי  ,שבפרום שנות השלושים שיווע לרופאים  ,התמלא אפוא
במהירות בין השנים

. 1935 - 1933

עודף הביקוש נעלם תוך זמן קצר  ,ובמחצית השנייה של

שנות השלושים נוצר בארץ מצב חדש

:

עודף היצע גדול של רופאים  ,בעיקר בסקטור

הפרטי .
נסיונה של ממשלת המנדט להפחיתו על  -ידי חוק ה ' מיכסות ' לא זו בלבד שנכשל  ,אלא
אף גרם במישרין להרעה נוספת במצב התעסוקה של רופאי הארץ  .מצב פראדוקסאלי זה
נגרם בעטיים של מאות הרופאים שנהרו ארצה בחודשי הסתיו של שנת

, 1935

כפי שפורט

לעיל  .הרופאים הללו הגבירו את האבטלה  ,שהפכה למשבר חריף  ,בעקבות ההרעה הכללית
במצב הכלכלי של היישוב היהודי באותה

התקופה .

46

ירידת השכר והיחלשות כוח הקניה

של היישוב היהודי בארץ  -ישראל  ,שהיו פועל  -יוצא של המשבר  ,הקטינו בהכרח גם את
היקף פעולתם של מוסדות הרפואה הציבורית  .כתוצאה מכך אולצו חולים רבים להמעיט

פרטיים .

בביקורים אצל רופאים

47

האחרונים  ,שהתבססו על ציבור בעל כוח  -קניה גבוה במיוחד  ,היו אפוא הנפגעים
העיקריים מירידת הביקוש הכללית במשק היישובי בין השנים

. 1939 - 1936

עוצמת המשבר

בסקטור הרפואי הוחרפה שבעתיים עקב התפתחויות פנימיות שחלו בו בצמידות לאירועים

43

מכתבים מ ' הדסה ' ומהאוניברסיטה העברית למשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה ,
, 1934

44

אצ " מ 57 / 168 ,

;

מ 16 -

ו-

 31בדצמבר

ידיעות הדסה  ,יולי . 1939

שנים אחדות לאחר פרסום מכתב המחאה כנגד בית  -החולים ' העמק ' הוגשה למועצת העיר תל  -אביב

תלונה דומה להפליא  ,הפעם לגבי הצוות הרפואי של בית  -החולים ' הדסה '  .חיצי הביקורת הופנו בראש

וראשונה כלפי מקס מרקום  -מנהל המחלקה הכירורגית  -שדיבר  ,לכאורה  ,עם הרופאים  ,האחיות

והחולים אך ורק בשפה הגרמנית  .יתירה מזאת  ,המתלונן אף האשים אותו בהעדפת אסיסטנטים דוברי
גרמנית על אלו שאינם שולטים בשפה הזאת  ,וכמה רופאים שהזדהו בגלוי עם הטענות הללו הוסיפו
' שמן על המדורה ' וקבלו על ה ' גרמניזאציה של הילדים המטופלים '  .בעקבות ההתקפה על ד " ר מרקוס
התעורר ויכוח ציבורי סוער ששכך בהדרגה  ,רק לאחר שהרופאים המאשימים חתמו על מכתבי -
התנצלות  .ראה גטר ( לעיל  ,הערה

 24ו

45
46

 , ) 1עמ '  . 5 ; 147 - 125ק

) 29 . 11 . 1940 ( ,

התפלגות העונים לשאלה  30בשאלון .
דיון מפורט בסיבותיו ומאפייניו של המשבר הכלכלי בשנים

ביבא -

הכלכלה הארץ  -ישראלית כהתפתחותה  ,תל אביב תש " ד .
47

ראה :

] 939 - 1936

מצוי בספרו של ד ' הורוביץ ,

ת5 . Rosenbaum , Zur Motlage der Jddischen Arzte 1

, Mitleilungsblall

 . 12 - 13ק April 1937 ,

l ( . ); ,
)

derH.

Mitteilungsblatt

'

Erez-Israel

.

) ( ); ,

"

 7 ?.שע

-

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

הסבה מקצועית  :רופאה  -עולה מגרמניה בגן

הירק של רמות  -השבים

הפוליטיים והכלכליים החיצוניים  .בנוסף להשפעה ההרסנית של חוק ה ' מיכסות '  ,הוחמרה
מצוקת הרופאים גם מכיוון שקופ " ח הכללית  ,בה היה מבוטח כרבע מן האוכלוסיה
היהודית  ,העסיקה רק

10

אחוזים מכלל הרופאים  ,ובכך גרמה להרעה נוספת ביחס  ,הגרוע

בלאו  -הכי  ,בין רופא למספר התושבים בסקטור
התחרות הקשה

הפרטי .

48

והמרה בין הרופאים הפרטיים  ,בעיקר בערים הגדולות  ,גרמה

' לפרוליטריזאציה '

שלהם

ויצרה מצב שבו

מהמינימום הדרוש בכדי לפרנס את

כ 60 -

משפחותיהם .

49

אחוז מביניהם הרוויחו פחות

מלחמת הקיום הזו התנהלה לעתים

קרובות בצורות פסולות מבחינת האתיקה המקצועית  .כך  ,למשל  ,היו רופאים שלא היססו
להתארגן יחד ולהעביר ביניהם חולים  ,גם שלא

לצורך .

50

רופאים אחדים מעולי גרמניה  ,שעברו את סף היאוש בעקבות כשלונם להשיג קליינטורה
יהודית ניסו את מזלם בסקטור הלא  -יהודי ופתחו מרפאות פרטיות בלב ערים ערביות  .אולם ,

גורלם לא שפר עליהם  .אחד מהם  ,ד " ר להרס  ,נרצח בבית  -שאן על  -ידי פורעים ערביים
125
48

ראה תזכיר של פ ' נואק מיום דו בפברואר

49

ראה מאמריהם של רוזנבאום ( לעיל  ,הערה
מגנם מיום

50

13

בינואר

, 1937

ראה כן  -דוד ( לעיל  ,הערה

, 1936

) 47

אצ " מ 1 / 2456 ,נ

 , ) 10עמ '

. 192

אצ " מ 57 / 308 ,

וכגוביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 34ומכתבו של ד " ר נוטמן לפרופ '

דורון נידרלנד

ואילו האחרים אולצו לנטוש את מרפאותיהם ולחזור בחוסר  -כול למקומות יישוב
יהודיים  .י5
חומרתו של ' משבר הרופאים ' הולידה את המסקנה  ,כי הפתרון היחידי למצב הקשה הוא
הסבה מקצועית של המובטלים  ,בעיקר

להקלאות .

52

מן השאלונים עולה כי כשליש מן הרופאים  -העולים לא קיבלו עבודה מייד עם הגיעם

אחר .

ארצה ואולצו לעסוק במקצוע

יתר על כן  ,המגמה המסתמנת בקרב אוכלוסיית

הנשאלים היא של ירידה רצופה באחוז מקבלי העבודה  ,ככל ששנת עלייתם

מאוחרת יותר .

53

ואולם  ,מוסבי המקצוע הללו נטו לשמור כל הזמן  ,גם בזמנים הקשים ביותר  ,על הקשר עם
מקצוע הרפואה  ,באמצעות עבודה התנדבותית ועיסוק במקצועות פארא  -רפואיים  .עם סיום
המשבר  ,בראשית שנות הארבעים  ,הם חזרו למקצועם המקורי  ,בהזדמנות הראשונה

שנקרתה בדרכם  .לעומת ההסבה המקצועית החיצונית  ,שבוצעה  ,כאמור  ,בדרך  -כלל למשך
זמן קצר יחסית  ,אין למצוא אצל הרופאים  -העולים מגרמניה הסבה מקצועית פנימית בתוך
המקצוע הרפואי  ,והראייה

התמחו

בגרמניה .

54

 :כ 90 -

אחוז מהם המשיכו לעסוק כאן באותו ענף רפואי שבו

קרוב לוודאי  ,שהסיבה העיקרית להיקף הקטן ( יחסית לגודל ההיצע ) של

ההסבה המקצועית החיצונית ולאי  -קיומה של הסבה פנימית בקרב הרופאים יוצאי גרמניה ,
היא גילם המבוגר  .גורם זה הגביל מראש את יכולת ההצלחה הפוטנציאלית של הסבה

בקנה  -מידה גדול והכריח את כל הנוגעים בדבר לחפש פתרונות אחרים להקלת המצב
הקשה  .אלא שכל נסיונות ההקלה הללו  -כמו  ,למשל  ,ההרחבה המלאכותית של שירותי

רפואה ציבוריים  ,העסקת רופאים במקצועות פארא  -רפואיים והפנייה לקופ " ח להעסיק
רופאים במישרות חלקיות  -לא עלו יפה  ,בראש וראשונה עקב קשיים
ה ' אנשלוס ' של אוסטריה ( מארס

) 1938

תקציביים .

הביא את המצב הכלכלי של רופאי ארץ  -ישראל

אל עברי  -פי  -פחת וסתם סופית את הגולל על הציפיה להקלת המשבר  .כה חמור היה המצב ,
עד כי המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה  ,שהתייאש כבר לחלוטין מהאפשרות למצוא

לרופאים  -עולים עבודה בארץ  -ישראל  ,לא נרתע מלהציע אפילו לציונים שביניהם  ,את
אפשרות ההגירה לארצות  -ערב

בכוחות עצמם עם

השכנות .

55

חוסר  -היכולת של מוסדות היישוב להתמודד

' משבר הרופאים ' יצר את הרושם

שאין מוצא מן הסבך .

ואכן  ,רק

התרחשות חיצונית דרמאטית  -פרוץ מלחמת  -העולם השנייה  -יכלה להביאו לסיומו ,
כתוצאה מההקטנה  -מאונס של העלייה לארץ  ,וגיוסם של

הבריטי עד סוף . 1942

200

רופאים ארץ  -ישראליים לצבא

56

לכאורה  ,ניתן היה לחשוב  ,כי האבטלה העמוקה ששררה בקרב הרופאים  -העולים
51

ראה מכתבים של א ' רופין לרב ברלין מיום
במארס , 1937

52

53
54

1 126

55

19

במארס

1937

ושל ו ' סנסור לאלמנת ד " ר להרס מיום

אצ " מ 57 / 606 ,

ראה תזכיר של פ ' נואק מיום

17

בפברואר

, 1936

אצ " מ 37 / 2063 ,

על  -פי התפלגות העונים לשאלות  27 - 25בשאלון .
על  -פי התפלגות העונים לשאלה  28בשאלון .
' שמועה רווחת כי תורכיה  ,עירק ומצריים מוכנות לקלוט רופאים יהודיים מאוסטריה  . . .הטעמתי שאנו
מעונינים כי ציונים מהימנים ינצלו את האפשרויות הללו  ,אם הן קיימות  ,וביקשתי להודיעני מי הם

הרופאים שיסכימו להגר לארצות הנ " ל '  .מכתב של ג ' לנדאואר למחלקה המדינית של הסוכנות מיום

במאי
56

1

ראה

, 1938

אצ " מ ,

. 57 / 606

בן  -דוד ( לעיל  ,הערה

, ) 10

עמ ' . 194

24

A

AK

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

י 211עי
תל  -אביב .
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חבלי  -קליטה וחבלי  -לשון

תפחית במידה ניכרת את השפעתם  .ברם  ,קליטתם המקצועית

מגרמניה בשנים 1939 - 1936

המהירה והרחבה עד סוף שנת

1935

מחד גיסא  ,ונטייתם החזקה של מוסבי  -המקצוע

מביניהם לחזור אל הרפואה בהקדם האפשרי  ,מאידך גיסא  -סייעו בשימור עליונותם

הכמותית .

הגירה ושינוי דפוסי תרבות
הרופאים  -העולים מגרמניה הגיעו  ,כאמור  ,ארצה עם רקע מקצועי שונה מזה שהיה כאן ,

ומתקדם לאין ערוך  .ניתן לשער  ,שהדבר גרם  ,בנוסף לשינויים
מוסדיות וערכיות אשר אפשר להגדירן

' כמותיים '  ,גם לתמורות

כ ' איכותיות ' .

בטרם נעמוד ביתר פירוט על טיבן של אלה נקדיש כמה מלים לניתוח הקשר בין תופעת
ההגירה לבין התרחשות שינויים

תרבותיים ' .
7

רוב בני  -האדם אינם נוטים  ,כידוע  ,לשנות את הערכים התרבותיים ואורחות החיים
שלהם חונכו והורגלו  ,אך במיוחד נכון הדבר לגבי מהגרים שעזבו את ארצותיהם מתוך רצון
לשמור על מעמדם הכלכלי ולא מתוך הזדהות אידיאולוגית עמוקה עם

ערכי הארץ הקולטת .

מסתבר  ,כי מידת הזדהותם של מהגרים אלה עם המבנה החברתי הקודם וערכיו ניכרת למדי

וכי המשבר הדוחף להגירה אינו מערער את ערכי ההזדהות הראשוניים שלהם  .יתירה
57

מזאת ,

לצורך זה נעשה שימוש ניכר בספרם של D . R . Taft 8 ) 1) . Robbins International Migrations -
 . 127ק New York 1955 ,

.

the Modern World

"

,

The Immigrant

 27ן

דורון נידרלנד

הם ייטו אף להעביר לארץ החדשה  ,במידה זו או אחרת  ,את המוסדות והערכים המקובלים

עליהם .

58

ברם  ,מול שאיפות ההשפעה של המהגרים  ,החיים עדיין באופן רוחני בארץ המוצא ,
ניצבים תושבי המקום  ,הרוצים אף הם לשמר את המוסדות  ,הערכים ואורחות החיים

הנהוגים בארצם מימים ימימה .
מה יהיו  ,אם כן  ,תוצאותיו האפשריות של מפגש תרבויות כזה  ,שנכפה על שני הצדדים
בעטיה של הגירה
) , ( Assimilation

?

הספרות הסוציולוגית שדנה בנושא מרבה להשתמש במונח

' טמיעה '

המציין בדרך  -כלל את האופן שבו המהגרים החדשים מתאימים את עצמם

למקומיים  ,ולהיפך  ,עד אשר נוצרת חברה חדשה שבה קבוצות המהגרים  ,בתור שכאלה ,

נעלמות .

59

על  -פי הגדרה זו  ,יש לראות בטמיעה את סופו של תהליך ההתאמה

) ( Accomodation

בין המהגרים לתושבים המקומיים  ,וממנה ניתן גם להסיק כי קיימים

מצבי  -ביניים בדרך להשלמתו  .במרביתם תורגש  ,כמובן  ,השפעתה של תרבות המהגרים  ,אף
כי לא תמיד ברמה שווה  .אולם  ,כאשר מתרחשת טמיעה תרבותית של המהגרים בקרב
האוכלוסיה הקולטת  ,מאבדת המלה ' השפעה ' את משמעותה  .ניתן אפוא להכליל ולומר  ,כי
השפעה של מהגרים כקבוצה תיתכן רק בתנאי שטמיעתם

מינימאלית .

הסוציולוגים העוסקים בנושא ההגירה מציינים בדרך  -כלל ארבעה פרמטרים

לבחינת נטיית המהגרים להיטמע ואלו הם

60

עיקריים

:

הגיל  -מהגרים צעירים נוטים יותר לקבל את הערכים של הארץ החדשה

א.

מאשר עמיתיהם המבוגרים שעיצבו לעצמם עוד בארץ  -המוצא ערכים ואורחות -

חיים מגובשים

היטב .

היקף ההגירה ומהלכה

ב.

 -ככל שמספר המהגרים גדול יותר וקצב

כניסתם לארץ הקולטת מהיר יותר  ,כן קטנה נטייתם

להיטמע .

מעמד כלכלי  -חברתי  -למהגרים ממעמד גבוה יש יותר ' מה להפסיד ' ,

ג.

יחסית לאלו מהמעמדות

ד.

הנמוכים .

תחרות כלכלית  -תחרות על השגת עבודה בין המהגרים למקומיים

יוצרת באופן טבעי חיכוכים בין שתי האוכלוסיות ומאיטה את תהליך הטמיעה .
על ארבעת הפרמטרים הללו יש להוסיף שניים אחרים הקשורים לתחום התרבותי עצמו

.

:

דמיון בערכים  -כאשר ישנו דמיון ניכר בין ערכי המהגרים כפי שגובשו

ה.

בארץ  -האם  ,לבין אלו של תושבי הארץ הקולטת  ,תהיה טמיעה קלה ומהירה .
אולם  ,שוני מהותי בין שתי מערכו

סיומו ייקבע במידה רבה על  -פי

ו.
58

הרמה היחסית של הערכים  -אם אורחות החיים והערכים של הארץ

ראה  :ש " נ איזנשטט ' עליה והגירה '  ,ח ' אדלר  ,ר ' בן  -יוסף וש " ג איזנשטט ( עורכים )  ,המכנה החברתי של
ישראל  ,ירושלים תש " ל  ,עמ '

, 270 - 269

"

)

'

ץ1121

 . 181 , geקק '1969 ,
215 - 220
60

הערכים הנזכרות יוליד קונפליקט  ,שאופן

'(

. 275

בעניין הקריטריונים נדרשתי בלעדית לספרם של טאפט ורובינס ( לעיל  ,הערה  , ) 57עמ ' , 143 - 142

מכיוון

שבנושא זה לא הצלחתי למצוא מחקר מודרני עדיף מבחינת היקף הסינתיזה  .כמו  -כן  ,יש לציין כי בספר
הזה ניתן למצוא קריטריונים נוספים לאלו שהובאו כאן  ,אולם הללו אינם רלוואנטיים למקרה הספציפי

הנידון .

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

הקולטת ייראו למהגר כגבוהים יותר מאלו של ארץ מוצאו הוא יטה לוותר על

ערכיו הקודמים  ,ולהיפך  -כשהערכים ' הישנים ' ייראו לו נעלים על אלו

אותם .

' החדשים '  ,הוא ישאף להשפיע על החברה הקולטת שתאמץ

בכדי לבדוק את מידת הטמיעה הצפויה של הרופאים  -העולים מגרמניה  ,יש צורך ליישם את
ששת הפרמטרים האלה למידע האמפירי של המקרה הייחודי  ' .הפרופיל הקבוצתי ' ( שהוצג

לעיל ) מורה על השכיחות הרבה של קבוצות  -הגיל הגבוהות בקרבם  .הרופאים המבוגרים
הללו הגיעו לכאן מעוצבים ומגובשים בערכיהם המקצועיים  ,ויש לשער כי הם לא נטו
לאמץ את הערכים שבהם נתקלו בבואם לארץ  -ישראל .
סקירת מהלכה והיקפה של עליית הרופאים הגרמנים הבליטה את מספרם הרב של

העולים ואת הקצב המהיר של ההגירה ( מאות רבות של רופאים במשך פחות משלוש שנים ) .
שתי עובדות אלו תומכות בהשערה  ,שנטיית הרופאים  -העולים להיטמע תהיה

נמוכה .

המעמד החברתי  -כלכלי של המהגרים היה גבוה  ,כפועל  -יוצא ממשלוח ידם  ,אך יתירה
מזאת  ,אם נשווה ( על  -פי הסקר של

את מצבם הכלכלי עם בואם ארצה לזה של

) 1935

הרופאים המקומיים  ,יסתבר לנו כי הרמה היחסית של מצבם הכלכלי היתה גבוהה במיוחד

' הרופאים הגרמנים עשירים יותר יחסית לרופאים שבאו בעליות

הקודמות ' .

ן6

:

הצירוף של

נתון זה עם התחרות הכלכלית הקשה  ,שנוצרה עקב עודף ההיצע הגדול החל מסוף שנת
, 1935

מחזק אף הוא את השערתנו  ,הטוענת לרמת טמיעה נמוכה של

הרופאים  -העולים .

לאחר שבדיקת ארבעת הפרמטרים הראשונים נמצאה תומכת בהשערתנו  ,לא נותר לנו

אלא לבחון את שני האחרונים  ,השייכים לתחום התרבותי עצמו  .ההשוואה בין הערכים
המקצועיים עליהם הושתתה מערכת הבריאות בגרמניה הווימארית לבין ערכי המקצוע
בארץ  -ישראל חושפת הבדל מהותי המתמצה בניגוד בין מדינת  -רווחה ליבראלית לבין
מערכת  -בריאות הבנויה על  -פי עקרונות סוציאליסטיים  .גם רמתה של הרפואה בארץ המוצא

 גרמניה  -היתה גבוהה לאין ערוך מזו שבארץ  -ישראל .מניתוח השאלונים מסתבר  ,כי העליונות של הרמה הרפואית בארץ המוצא יחסית לארץ
הקולטת וההבדל המהותי בין הערכים המקצועיים בשתי הארצות הללו  ,באו לידי ביטוי גם
בתשובותיהם הסובייקטיביות של

הנשאלים .

43 . 3

אחוז מבין המשיבים על השאלה ' היכן

היה הטיפול הרפואי טוב יותר  ,בגרמניה או בארץ  -ישראל '  -העדיפו את גרמניה ,

אחוז מהם לא היתה העדפה ברורה  ,ורק

.

23 3

יותר ( יש לזכור גם כי התשובות ניתנו היום ,

.

ל 33 3 -

אחוז טענו כי הטיפול בארץ  -ישראל היה טוב

50

שנה לאחר העלייה  .סביר להניח  ,כי בשנות

הארבעים היו המאזניים נוטים לצד גרמניה באופן בולט אף יותר )  .בשאלה הנוגעת לערכים
המקצועיים הוכיחה התפלגות המשיבים כי הרופאים  -העולים נוטים בבירור להעדיף את

הרפואה הליבראלית בארץ מוצאם על  -פני האירגון הקולקטיביסטי שאותו מצאו בארץ -
ישראל

58 . 1 :

אחוז מהם טענו ששיטת העבודה והאירגון של קופות  -החולים בגרמניה טובה

יותר מזו של קופ " ח הכללית ,

.

ל 18 6 -

אחוז לא היתה העדפה ברורה  ,ורק

השיטה הארץ  -ישראלית הנהוגה בקופ " ח הכללית

עדיפה .

.

20 9

אחוז ציינו כי

62

נראה אפוא  ,כי הרופאים יוצאי גרמניה ראו את הרמה הרפואית ואת הערכים המקצועיים

. 24

61

פלר ( לעיל  ,הערה

62

על  -פי התפלגות העונים לשאלות

 , ) 28עמ '

 46ו 47 -

בשאלון .

123

דורון נידרלנד

ד " ר גיאורג לנדאואר

הנהוגים בארץ מוצאם עדיפים על  -פני הערכים ' החדשים ' והרמה המקצועית שבהם נתקלו

בבואם לארץ  -ישראל  .לפיכך  ,סביר להניח  ,כי הם סירבו בתוקף להתבטל בפני הרפואה

הארץ  -ישראלית ואף שאפו להשליט בה את האירגון  ,הערכים המקצועיים ושיטות העבודה

שאליהם הורגלו בגרמניה .
יישום ששת הפארמאטרים הנזכרים למקרה הפרטי שלנו הוכיח אפוא  ,כי יש לצפות
למידת טמיעה נמוכה מאוד בקרב הרופאים  -העולים מגרמניה  .ואכן  ,נראה בעליל  ,כי

הרופאים הללו שמרו בארץ  -ישראל על זהות קבוצתית  -יחודית  .הדבר בולט במיוחד
במוסדות קופ " ח הכללית  ,והרופא הראשי של הקופה  ,י ' מאיר  ,אף ציין זאת במפורש
' בשנתיים האחרונות ראינו  ,לצערנו  ,שקמה מחיצה בין הרופאים הותיקים

והחדשים . . .

:

וכן

אין אנו גורסים גרמנים ולא גרמנים  .ראינו גם רופאים מפולין  ,מרוסיה ומרומניה שלא יכלו
להקלט

במוסדנו ' .

63

דברים אלו נועדו להוכיח  ,כי הנהגת קופ " ח אינה רואה במוצא האתני את הסיבה לקשיי
הקליטה במוסד  .ברם  ,במכתב ששלח לג ' לנדאואר  ,ראש המשרד המרכזי ליישוב יהודי
גרמניה  ,טען י ' מאיר מפורשות כי קופ " ח הכללית נתקלת ב ' קשיי  -שפה והסתגלות ' דווקא
אצל הרופאים מעולי

גרמניה .

64

חוסר  -הנכונות לוותר על הלשון של ארץ  -האם  -גרמנית  ,במקרה הפרטי שלנו  -הוא ,
כידוע  ,סימפטום מובהק לאי  -נכונות של מהגרים לעבור תהליך של טמיעה  .מהשאלונים
עולה  ,כי עשר שנים לאחר העלייה היתה עדיין רמת העברית של

44

אחוז מהנשאלים

בינונית עד חלשה ( בל נשכח  ,כי המדובר ברופאים הבאים במגע יום  -יומי עם

קהל ) .

65

מימצא זה  ,כמו גם המחאות הנמרצות על השליטה המוחלטת של השפה הגרמנית בבתי -

החולים הציבוריים ובקונגרסים רפואיים  ,הינן עדות נאמנה נוספת לשמירת הייחודיות
הקיבוצית על  -ידי הרופאים  -העולים מגרמניה .
בכדי להוסיף לדיוננו את המימד ההשוואתי  ,נשווה את מידת הטמיעה של הרופאים
ל) 13

יוצאי גרמניה בארץ  -ישראל לזו של אחיהם  ,שהיגרו בדיוק באותה תקופה לארצות -
63

דברי י ' מאיר בוועידה השמינית הארצית של רופאי קופ " ח  ,דפים רפואיים  ,ב ,

64

מכתב מי ' מאיר לג ' לנדאואר מיום

65

על  -פי התפלגות המשיבים לשאלה

30
45

ביולי

, 1936

בשאלון .

אצ " מ 57 / 308 ,

 ( 3מארס  , ) 1938עמ '

. 102

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

הברית .

66

ההשוואה המאלפת מדגימה  ,כפי שנראה להלן  ,את מרכזיותה של רמת הערכים

היחסית כגורם המשפיע על הנטיה לטמיעה או להימנעות ממנה .

השירותים הרפואיים בארצות  -הברית בשנות השלושים עמדו על רמה גבוהה יותר
מאשר באירופה  .אין תימה  ,כי

2 , 252

הרופאים היהודים  ,שהיגרו בתקופה הנידונה מגרמניה

אל ' ארץ האפשרויות הבלחי  -מוגבלות '  ,התרשמו מאוד מאופן הניהול של בתי  -החולים
הענקיים  ,מיעילות המעבדות ומאיכות הצוות הרפואי

שם .

עד מהרה הם זנחו את כל

בארצות  -הברית .

ערכיהם הקודמים ואימצו לעצמם את הסטנדרטים והשיטות הנהוגים

מרגע זה ואילך החלו הרופאים המהגרים מגרמניה לעבור תהליך מתקדם של אמריקניזאציה
שלא איפשר להם עוד להשפיע על הרפואה האמריקנית כקבוצה  ,אלא רק

כפרטים .

בארץ  -ישראל  ,בניגוד לארצות  -הברית  ,לא התרחשה טמיעה של הרופאים העולים
מגרמניה  ,וכתוצאה מכך הם יכלו להשפיע כקבוצה מלוכדת  ,המציגה אלטרנטיבות לרפואה
המקומית בתחומי הטיפול  ,האירגון והערכים המקצועיים  .מכאן חשיבותה של עליית

הרופאים הגרמניים  ,ובזאת גם כוחה היחסי הרב  .להלן יעשה נסיון לאשש את ההשערות

שהוצגו קודם  -לכן  ,באמצעות בדיקת השינויים האיכותיים שחלו ברפואה הארץ  -ישראלית
בעקבות עלייתם של הרופאים

מגרמניה .

ריגמת ההתמחות של הרפואה בארץ  -ישראל
' הפרופיל הקבוצתי ' ששורטט לעיל וההתייחסויות של היישוב היהודי הוותיק בארץ -

ישראל מורים כי ההתמחות היתה סימן ההיכר המובהק של הרופאים  -העולים מגרמניה

'. . .

:

העליה של רופאים מפורסמים  ,כירורגים וספציאליסטים בעיקר מגרמניה  ,הרימה את

רמת הרפואה

בא " י . ' . . .

67

עצם בואם של מאות הרופאים המומחים הללו  ,במשך זמן כה קצר

שינה את אופי הצוות הרפואי בארץ  -ישראל מן הקצה אל

הקצה .

אם עד כה התבססה

הרפואה בארץ על הרופא הכללי  ,הרי מעתה ואילך שלט בכיפה הרופא המומחה  ,הן
בסקטור הציבורי והן בסקטור

הפרטי .

68

הזיקה בין הרחבת ההתמחות במסגרתה של קופ " ח הכללית לבין בואם של המומחים
מגרמניה בלטה בראש וראשונה בשני בתי  -החולים של
עד שנת

1933

האירגון .

69

הכיל בית  -החולים המרכזי בעמק מחלקה כללית  ,אגף ליולדות ומחלקת

ילדים קטנה  ,שבראשם עמדו רופא כללי ורופא שעסק  ,בין השאר  ,גם

במחלות  -ילדים .

ואולם  ,בעקבות בואם של רופאים מגרמניה שינה בית  -החולים את פניו ללא הכר  ,עד כי
בשנת

1939

הוא כלל כבר ארבע מחלקות  -פנימית  ,יולדות  ,ילדים  ,כירורגית ומכון רנטגן

שכולן נמסרו לידיהם של רופאים מומחים

ממרכז  -אירופה .

בית  -החולים ' בילינסון '  ,שנוסד בעיצומה של עליית הרופאים מגרמניה ( בשנים
66

ראה ] . Fermi , Il/uslrious Immigrants - The Inrellectual Migration From Europe 7930 - :
the

Peterson , The Refugee Intellectual -

 . 125 - 129קק rhe Immigrants of 1933 - 7947 , New York 1953 ,

ד6

מכתב מ ' שרתוק ( שרת ) למזכיר הראשי של ממשלת ארץ  -ישראל קיום

 .ק 1977 ,

.

,

 . 305 - 306 ; K . D .קק 1968 ,

Chicago

7947 ,

Americani
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~ ation
 24ביוני

3 . Luft , Heimkehr rns

אצ " מ  . 1 / 7836 ,נ

68

ראה 86 :

69

תיאור התפתחותו של בית  -החולים בעמק ראה  :מ ' לפקוביץ  ' ,באספקלריה של העבר והווה '  ,עשר שנים

Wuppertal

Unbekannte

לבית  -החולים המרכזי בעמק יזרעאל

, 1940 - 1930

ביבא -

תל אביב
-

 , 1940עמ '

)

. 11 - 8

ו 3ו

בית  -החולים המרכזי של קופת  -חולים בעמק  -יזרעאל  ,ליד כפר  -ילדים  ,ביום חנוכת הבית

, ) 1936 - 1935

ב 1935 -

לא הוצרך כלל לעבור את שלבי ' ההתמקצעות ' הממושכים יחסית של בית -

החולים בעמק  .הוא הוקם מלכתחילה כבית  -חולים מודרני  ,הכולל ארבע מחלקות טיפוליות
ומכון  -רנטגן  ,שכמעט כולן ( להוציא את מחלקת הילדים ) נמסרו לניהולם של מומחים יוצאי
גרמניה .

מגמת ההתמחות  ,שהוכנסה בהשפעת הרופאים העולים מגרמניה לבתי  -החולים
הציבוריים של קופ " ח הגיעה  ,כמובן  ,גם למרפאותיה של הקופה  ,ואלה התרחבו מאוד ,
בעיקר בשלוש הערים הגדולות  .ברם  ,היא לא הצטיירה באותן השנים אך ורק כתהליך
חיובי  ,וההנהגה הוותיקה של הקופה אף הזהירה את רופאיה מפני המשך התמקצעות היתר
' היתה לנו עליה מקצועית

גדולה  .גם הרופאים העובדים במוסד עולים ומתקדמים ,

להודות שהרופאים החדשים  ,ביחוד מגרמניה  ,נתנו דחיפה

להתפתחות .

:

אולם  ,יש

מאידך גיסא ,

הספציאליזציה בערים הגדולות היא נפרזת  .יהיה בזה משום אסון אם הרופאים המקצועיים
ישכחו את הרפואה הפנימית ' .

70

יהא אשר יהא יחסנו אל ההתמחות  ,אין ספק  ,כי היא שינתה לחלוטין את פניה של

הרפואה בארץ  -ישראל  .ענפי  -רפואה אחדים נוצרו כאן כמעט ' יש מאין ' על  -ידי הרופאים -
העולים

מגרמניה .

א.

הכירורגיה י - 7בשנות העשרים וראשית שנות השלושים בוצעו בארץ  -ישראל

רק ניתוחים קטנים  ,וזאת מכיוון שמיכשור משוכלל ומיומנות כירורגית לא היו בנמצא  .כל
אותם החולים שנזקקו לניתוח מורכב יותר אולצו לנסוע לאחד המרכזים הרפואיים
באירופה  ,דבר שגרם לאיבוד זמן ולהוצאות כספיות גדולות  .כאשר הגיעו ארצה ראשוני
המנתחים מגרמניה  ,הם נדהמו לראות כאן את הנחשלות שבה היה
מא ,

עם

מצוי תחום  -התמחותם .

. 103

70

,

71

מרבית הדברים שיאמרו להלן מבוססים על הראיתות עם ורנר מסל ומקס

72

בן .

ן

( קע ' ק  ,ו

' ע' ה

, ) 63

72

אחד המפורסמים שבהם  ,מקס מרקוס  ,סיפר לק

כי כא סר

ביקש

מרקום .

לראות את מכשירי המתוח העומדים

לרשותו במחלקה הכירורגית  ,נפתח לפתו ארון זעיר ובו נמצאו כלים ' כהתאימו בקושי לביצוע ניתוחים
קטמם במרפאות  .הכירורג המופתע ביקש כמובן כלים אחרים  ,מודרמים  ,אולם הגוף המעסיק ( הנהלת

נן) ך

' הדסה

"

השיב לו  ,כי מפאת קעתי תקציב אין אפשרות לבצע במוסדותיה ניתוחים גדולים עתר  .בסופו

וטל דבר נאלץ מרקוס להזמין  ,מכיסו הפרטת ציוד כירורגי מגרמניה  .לוורנר נימל  ,כירורג  -אורולוג ,

בבית  -החולים ' שערי צדק ' בירושלים  ,לא הע אמצעים להזמין מגרמניה ציוד כירורגי על חשבונו .
~ SSW
לפיכך  ,הוא הכק את מכשירי המתוח הראעעמם ' טלו מצעד ענקנה בחנות לחומר " במק  ,ואחר  -כך יצר
כלים מ ' תוצרת בית  /על  -ידי עבודה משותפת עם נפח  ,נגר וחרט  -מתכת .

פרופ ' לודביג הלברשטטר

לאחר שהתגברו על קשיי המיכשור החלו המנתחים העולים מגרמניה לבצע כמחלקותיהם
ניתוחים גדולים  ,שכמותם טרם נראו בארץ  ,ותוך זמן קצר הציפו החולים את המחלקות
הכירורגיות החדשות  ,שנפתחו בין השנים 1939 - 1933

בבתי  -החולים ' בילינסון '  ' ,העמק ' ,

' הדסה ' תל  -אביב ו ' הדסה ' ירושלים  .במיוחד גדול היה זרם הפונים למחלקתו של מקס
מרקום וידיו היו עמוסות

עבודה .

73

' המהפכה הכירורגית ' שחוללו מקס מרקוס ועמיתיו יוצאי גרמניה לא הוגבלה רק
לשינויים בסוגי הניתוחים ובמורכבותם אלא התבטאה בראש וראשונה בהכנסת שיטתיות

למקצוע  .עד לבואם בוצעו הניתוחים בארץ  -ישראל ללא הקפדה יתירה על ביצוע בדיקות
כלליות מוקדמות  ,ואילו המנתחים  -העולים מגרמניה נטלו את האיזמל רק לאחר בדיקות
רנטגניות ומעבדתיות מקיפות  ,כשלעתים הם חוזרים ומבצעים אותן גם במהלך

הניתוח .

שיטתיות זו  ,המקובלת היום כדבר שבשיגרה  ,הזניקה קדימה את הכירורגיה בארץ  -ישראל
ויצרה מצב חדש

:

תוך שנים אחדות הפכה ארץ  -ישראל מפרובינציה השולחת את חוליה

לחוץ  -לארץ למרכז הרפואי הגדול של

ב.

המזרח  -התיכון  ,בעיקר בתחום הכירורגי .

רנטגנולוגיה ורדיולוגיה  -הכירורגים יוצאי גרמניה ' החדירו '  ,כאמור  ,ארצה

את השימוש בצילומי  -רנטגן לשם

קביעת אבחנה

מחלות .

מדויקת של

עמיתיהם

הרנטגנולוגים סייעו להם כמובן בכך  ,ואף הרחיבו את היריעה  .הם לא הסתפקו רק במתן

שירותי  -איבחון  ,והשתמשו בהקרנות גם לצורכי ריפוי  .הניצול הרפואי של הרנטגן והרדיום

לשם איבחון וריפוי כאחד הפך בגרמניה הווימארית לחזון נפרץ  .העיר ברלין שימשה כמרכז
רדיולוגי  ,רפואי ומדעי  ,בחקר ובטיפול של מחלות ממאירות וחולים רבים מכל רחבי
גרמניה ואירופה נהרו אליה בכדי לקבל

טיפולי  -הקרנות .

74

לעומת מרכזיותה של הרנטגנולוגיה האיבחונית והריפויית ברפואה הגרמנית של שנות
73

ראה :
עמ '

74

י ' רוקח ,

' להקמת בית חולים

חדש

בתל  -אביכ '  ,ידיעות

עירית תל  -אביב ,

5

( פברואר  -מארס

, ) 1934

. 177

זאת בעיקר במחלקה האונקולוגית של בית החולים '  , ' Chariteשנוהלה על  -ידי היהודי לודו  :יג
הלברשטטר  ,או במרפאה הפרטית של שלושת הרנטגנולוגים היהודים הלברשטטר ,

סימונם וטוגנדרייך .

שני הראשונים התמחו בריפוי על  -ידי קרינה ואף הירצו על כך באוניברסיטה של ברלין  ,ואילו השלישי
נודע כמאבחן מעולה  .ראה  . 4 . [ , :ח  . ,ק  .מ ]  Biographical Sketchג  . Simons -ג  . Kleeberg , Dr .נ
 . 9 - 10 , 14 , 16קק

שון

ך

דורון נידרלנד

העשרים נתנה הרפואה הארץ  -ישראלית עדיפות נמוכה מאוד לנושא הרנטגן  .והראיה

בשנת

1932

לא נמצא עדיין אף מכשיר רנטגן בכל מוסדותיה של קופ " ח

הכללית .

75

:

מצב

דברים זה החל להשתנות במהירות רבה רק לאחר עלייתם של רופאים  -רנטגנולוגים
מגרמניה ( משנת

1933

ואילך )  ,שהביאו ארצה הן את המיומנות המקצועית והן את הציוד

והמיכשור הדרוש  .ואכן  ,תוך ארבע שנים בלבד

פתחה קופ " ח הכללית ארבעה

( ) 1936 - 1933

מכוני רנטגן חדשים  -שניים בבתי  -החולים שלה ושניים אחרים במרפאות המרכזיות בתל -

אביב ובחיפה .

76

במקביל נפתחה בבית  -החולים

' הדסה ' ,

בשנת

, 1933

מחלקה לרדיום

וסרטן  ,ראשונה מסוגה בארץ  ,בהנהלתו של לודביג הלברשטטר  ,שעלה מברלין באותה
שנה  .המחלקה החדשה שימשה  ,מטבע הדברים  ,כמרכז ארצי לטיפול במחלות ממאירות
ומשכה אליה גם חולים

לא  -יהודים .

77

שני עמיתיו לשעבר של הלברשטטר  ,טוגנדרייך וסימונם  ,עלו אף הם לארץ  -ישראל
במהלך שנות השלושים ,

בברלין .

78

ופתחו בתל  -אביב מכון  -רנטגן פרטי  ,שהיה העתק של המרפאה

בדומה למחלקת הרדיום בבית  -החולים ' הדסה '  ,עסק גם המכון התל  -אביבי

בטיפול במחלות ממאירות  ,ובאופן זה נוצר בארץ  -ישראל מרכז אזורי שני של רפואה

רדיולוגית .
שליטתם המוחלטת של הרופאים יוצאי גרמניה בענף הרנטגן בארץ  -ישראל התבטאה
בכינוס הארצי הראשון של הרופאים הרנטגנולוגים (  , ) 1934שבו נישאו כל ההרצאות בשפה

הגרמנית  .רופאי ארץ  -ישראל ' הוותיקים ' לא יכלו  ,כנראה  ,לעבור על כך בשתיקה  ,ואחד
מהם הטיח כלפי הרנטגנולוגים  -העולים מגרמניה ביקורת

חריפה .

המחאות החוזרות

79

ונשנות כנגד השימוש המוגזם  ,לכאורה  ,בלשון הגרמנית במוסדות הרפואה ובכינוסי

הרופאים בארץ  -ישראל מלמדות יותר מכל על הגיבוש הקבוצתי של הרופאים יוצאי
גרמניה  ,שסירבו להיטמע בקרב אוכלוסיית הרופאים הוותיקה יותר  .הם הקימו פורומים ,
שבהם יוכלו להיפגש ולהחליף דעות בשפה של ארץ מוצאם והמשיכו להשתמש בה אפילו
במקומות

ג.

עבודתם .

תעשיית התרופות  -לפני שנת

1933

לא היתה קיימת בארץ  -ישראל תעשיית

תרופות  ,להוציא מוצרי קוסמטיקה ופרפומריה  ,והתרופות הנדרשות היו רובן ככולן
מיובאות  .בואם של רוקחים מיומנים מגרמניה ומאוסטריה גרם לפיתוח מיידי של הענף ,

ותוך שנתיים בלבד ( בשנים

) 1935 - 1934

הוקמו בערים הגדולות ובמושבות שבעה מפעלים

ובתי  -מלאכה פרטיים שעסקו בייצור תרופות  ,והעסיקו בסך  -הכל

כ 100 -

פועלים

ופקידים .

80

. 39

75

מרכז קופת  -חולים  ,עשר שנות קופת  -חולים

76

שם  ,שם .

77

הסתדרות ' הדסה '  ,סקירה שנתית  ,ירושלים  , 1933עמ ' . 3 - 2

78

יצוין כי טוגנדרייך עלה כבר ב  , 1934 -אך סימונם הצטרף אליו רק בשנת  . 1938ראה קליברג ( לעיל  ,הערה
 , ) 74עמ '

79

 * 1ן1 :

, 1942 - 1933

תל  -אביב

 , 1943עמ '

. 20 - 19

' זהו זלזול בשפה הלאומית  .האם לא בביתנו הלאומי אנו יושבים

?

האם כל כך קשה לתרגם הרצאה

לעברית ולקרוא אותה מעל גבי הכתב ולו יהי באותיות לטיניות ? שפה זרה אפשר להתיר בויכוחים ,
בשאלות וכתוספת להרצאה  ,אבל לא בהרצאות עצמן '  .ד ' מרגלית  ' ,מכתב למערכת ' הרפואה  ,ח ,

4

( , ) 1934

80

ראה

עמ '

. 228 - 227

תזכיר  ' ,התעשיה הפרמצבטית בישראל וקופ " ח '  ,ארכיון העבודה  ,חטיבה

עמ ' . 51 - 49

243

תיק

 , 73מ , 32 / 1 / 3 /

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

ראש וראשון להם היה בית  -החרושת ' צרי '  ,שנוסד בשנת

1933

בתל  -אביב על  -ידי

שלושה מומחים  -עולים  ,שניים מגרמניה ואחד מצ ' כוסלובקיה  ,ושיווק את התרופות

הראשונות מתוצרתו במאי . 1934

ן8

ואולם  ,במהלך שנת

1985

השתלבו בעקבותיו בשוק

התרופות שישה מפעלים נוספים  ' -אסיא '  ' ,תמר '  ,מעבדות ד " ר ניסל  ' ,הלל '  ' ,טבע '
ו ' בריאות '  ,שהתבססו  ,כמו קודמם  ,על הידע המקצועי וההון הפרטי של הרוקחים יוצאי

ואוסטריה .

גרמניה

בהעדר ידע מקצועי מקומי תפסו האחרונים עמדות בכירות בכל

המפעלים החדשים  ,ומנהלי בית  -החרושת ' הלל ' שבחיפה אף הרחיקו לכת בהזמינם מנהל

עבודה אוסטרי  -נוצרי  ,שאמור היה להורות לפועלי ארץ  -ישראל את שיטות

ד.

הפסיכיאטריה והפסיכואנאליזה

בפרט היו  ,כידוע ,

הייצור .

 -רפואת הנפש בכלל והפסיכואנאליזה

תחומי  -התמחות נפוצים בקרב הרופאים היהודים בגרמניה ובאוסטריה .

על אלה האחרונים נמנה גם מקס איטינגון  ,פסיכיאטר יהודי ציוני  ,שפגש את פרויד
והפך עד מהרה לחברו ועוזרו  .בשנת

1920

במכון

83

ב 1906 -

יסד איטינגון בברלין את המכון לפסיכואנאליזה

ובכך סייע להפצתה ולמיסודה של התורה הפרוידיאנית
הנזכר ,

82

שנוהל על  -ידי איטינגון בשנים

בגרמניה .

84

, 1933 - 1920

כמו גם

במחלקות

הנוירולוגיות של בתי  -החולים בגרמניה  ,פותחו שיטות  -טיפול חדשות בחולי  -נפש ונעשו

מחקרים פסיכיאטריים ופסיכואנאליטיים  .מקס איטינגון עצמו חינך בברלין דור שלם של

תלמידים בפסיכואנאליזה  ,שעתידים היו להגיע יחד עמו לארץ  -ישראל באמצע שנות
השלושים .

85

לעומת גרמניה  ,שם הוקצו משאבים ממשלתיים ופרטיים לקידום רפואת הנפש  ,לא ידוע
על כל דאגה ממשלתית לחולה הפסיכיאטרי בתקופת השלטון העות ' מאני

בארץ  -ישראל .

חולי  -הנפש הקשים הובאו לבתי  -חולים פילאנטרופיים  ,שמטרת האישפוז שם לא היתה כלל
מתן טיפול רפואי  ,כי אם הרחקתם ובידודם

מהחברה .

בתקופת המנדט הוקדשה אמנם תשומת  -לב רבה יותר לפיתוח מוסדות פסיכיאטריים

;

ברם  ,השתתפות שירותי הבריאות הממשלתיים בבניית מוסדות אלו היתה עדיין מועטה

ביותר  .מרבית חולי  -הנפש של הישוב היהודי המשיכו  ,אפוא  ,להיות מאושפזים במוסדות

בירושלים .

פילאנטרופיים  ,שנמצאו בעיקר

86

אחד מהמוסדות האלה  -בית  -החולים ' עזרת נשים '  -שהוקם במקורו כמוסד לטיפול
בקשישים  ,שינה בשנות העשרים את יעודו והפך למרכז טיפולי לחולי  -נפש ראשון מסוגו

בארץ .
בשנת

מחולל השינוי הזה היה הפסיכיאטר היינץ הרמן  ,שעלה מגרמניה לארץ  -ישראל

 , 1924וקיבל לידיו את ניהול בית החולים .

ראה

:

ידיעות עירית תל  -אביב ,

9 -8

( יוני

87

 , ) 1934עמ '

הלה  ,שהיה למעשה הפסיכיאטר המוסמך
. 359

ראה תזכיר ' התעשיה הפרמצבטית בישראל וקופ " ח '  ,שם ; ' הלל  -מרכז לרפואות חיפה '  ,דבר ,
בספטמבר
3

15

 . Jacobson , ' Apotheken und Pharmazeutische Industrie ' , Faldstina ; ; 1935ען

 .ק 7 ) 26 . 4 . 1935 ( ,

,

7

.

Nachrichten

ראה  . 216 :ק Cultural History 7978 - 7933 , London 1974 ,

,

,

ראה  . 5 - 6 :קק  , 26 ) 27 . 6 . 1941 ( ,ו  . ,ע) . )( .

 Mitteilungsblatt der 1כתבה קצרה ליובל ה 60 -

איטינגון .
שם  ,שם .
ראה  :י " צ הס  ' ,טיפול פסיכיאטרי בי  -ם בזמן המנדט הבריטי
( הש " ל )  ,עמ '

. 102 - 99

ג-

 . Laqueur , Weimarעל

, ' 1922 - 1948

של מקס

קורות  ,ה  ,חוברות א  -ב
87

שם ,

שם .

שען

ך

רורון נידרלנד

ד "ר

חיים הרמן

הראשון בארץ  -ישראל  ,הנהיג ב ' עזרת נשים ' שיטות  -טיפול חדשות בחולי פסיכוזה  ,הכשיר
אחים מטפלים והרחיב את המוסד הקטן לבית  -חולים גדול ( במונחים

הכולל

כ 100 -

עד שנת

מיטות .

1933

ארץ  -ישראליים )

88

ניצב היינץ הרמן יחידי במערכה לקידום הטיפול הפסיכיאטרי בארץ -

ישראל  .אולם  ,בשנה ההיא הצטרפה אליו קבוצת פסיכואנאליטיקאים ידועי  -שם מגרמניה ,
בראשותו של מקס איטינגון  ,שהפיצה כאן לראשונה את שיטת הפסיכואנאליזה והפכה את
הפסיכיאטריה לתחום רפואי ממוסד ומוכר העומד ברשות

עצמו .

הבסיס לשירותי  -מרפאה פסיכיאטריים בארץ  -ישראל הונח בשנים

פתיחתן של המרפאה לנוירו  -פסיכיאטריה בבית  -החולים

הפסיכיאטרית של קופת  -חולים

בתל  -אביב .

' הדסה '

, 1935 - 1934

עם

בירושלים  ,והמרפאה

באותו הזמן ממש יסד מקס איטינגון את

המחקר וההוראה הפסיכואנאליטיים על  -ידי הקמת ' החברה הפסיכואנאליטית

הישראלית '

ובאמצעות יסוד ' המכון הפלשתיני לפסיכואנאליזה '  .האחרון  ,שנבנה מלכתחילה כהעתק
זעיר של המכון הברלינאי  ,נועד לשלב טיפולים קליניים עם הכשרת פסיכואנאליטיקאים

חדשים וקידום המחקר של תורת התת  -מודע  .דרכי ההכשרה וההתמחות בו הועתקו  ,כמובן ,
מגרמניה  ,וכללו אנאליזה אישית  -דידאקטית  ,סמינרים וטיפולים בהדרכה ) supervision

s9

בכדי לתת גושפנקא ארגונית  -מוסדית לעצמאותו של תחום בריאות הנפש יזמו
העולים

הפסיכיאטרים

בינואר

מגרמניה ,

, 1934

את

הקמתה

של

' החברה

הנוירופסיכיאטרית '  ,אירגון מקצועי המאגד בתוכו את כל המומחים לרפואת הנפש  .כנשיא
הראשון של הארגון החדש נבחר היינץ

הפסיכיאטריה

הגרמנית

הרמן .

לארץ  -ישראל ,

90

הלה היה אמנם הראשון שהביא את מורשת

עוד

ההתמקצעות

בשנות

העשרים ,

אולם

וההתמסרות של רפואת הנפש התרחשה  ,כאמור  ,רק אחר  -כך  ,בשנים . 1935 - 1934

ה.

ההיגיינה המקצועית והסוציאלית  -תחום רפואיזה  ,הטוען לקשר הדוק בין

התנאים הסביבתיים במקומות העבודה לבין התרחשותן של תאונות ותפוצתן של מחלות
136
88

ראה  :ה ' ויזיק וב ' הלפרין ' סקירה על התפתחות הפסיכיאטריה בישראל '  ,קורות  ,ה  ,חוברות ג  -ד
עמ '

. 196 - 188
שם .

89

שם ,

90

ראה הס ( לעיל  ,הערה  , ) 86עמ '

; 101

ויניק והלפרין ( לעיל  ,הערה

 , ) 88עמ '

. 193

( תש " ל ) ,

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

מסוימות  ,החל להתפתח בסוף המאה הקודמת במדינות האירופאיות המתועשות ( אנגליה ,
גרמניה ) ,

ותאונות  -עבודה .

שנאלצו להתמודד עם המספר הגואה של מחלות  -מקצוע

בתחילה  ,טיפלה היגיינת המקצוע רק בתאונות  -עבודה ובמספר מועט של מחלות שזיקתן
למקצוע מסוים בלטה לעין  .אולם  ,בהמשך היא הרחיבה את טווח פעולתה לבדיקת מכלול
התנאים הסביבתיים העלולים לגרום לתופעות פתולוגיות .

ן9

בשלב הראשון ניסו  ,כאמור  ,רשויות השלטון בגרמניה להקטין את תפוצת תאונות
העבודה ואת הנזק שנגרם לנפגעים מהן  ,באמצעות חקיקה סוציאלית  ,אך במהלך השנים

הסתבר כי בחקיקה בלבד אין די  .לכן  ,הורחבה בתקופת וימאר ' חזית המלחמה ' בתאונות -
עבודה ובמחלות  -מקצוע  ,וכללה מעתה גם השגחה ממשלתית צמודה על תנאי העבודה
והבטיחות במפעלים  ,וחקירה מדעית של הקשר בין תהליכי העבודה לבין תחלואי

העובדים .

92

את המחקרים המדעיים הללו  ,כמו גם את הביקורות במפעלים  ,ערכו רופאים

היגייניסטיים מיוחדים  ,שלהמלצותיהם ניתן משקל

רב .

בשנות העשרים בארץ  -ישראל  ,בניגוד גמור לגרמניה  ,כמעט ולא היתה קיימת הכרה
ממשלתית בחשיבותה של ההיגיינה המקצועית  ,ורק בשנת
את ארבעת החוקים הראשונים להגנת

העובדים .

) ! ( 1926

פרסמה ממשלת המנדט

חוקים אלו דנו במתן פיצויים לנפגעי

תאונות  -עבודה  ,בהגבלת העבודה של נשים וילדים  ,בהגנת העובדים המשתמשים לצורך
עבודתם במכונות  ,ובשיפור סידורי העבודה בבתי  -החרושת והמלאכה
כל ההשתדלויות של ההסתדרות למען הרחבתה והשלמתה של החקיקה הסוציאלית לא

נשאו פרי  .התחיקה הממשלתית להגנת בריאות העובד ~ ם בארץ  -ישראל נשארה מצומצמת
ביותר  ,ולא כללה אפילו את החוקים הבסיסיים של ביטוח  -בריאות  -חובה מפני מחלות

ותאונות  -עבודה .

93

עליית הרופאים מגרמניה  ,שהביאה לארץ  -ישראל מספר מומחים בעלי שם בשטח
ההיגיינה גרמה למיסודו של התחום הרפואי הזה וסייעה  ,באמצעות הסברה ותעמולה ,
לפתח את המודעות

הסוציאל  -היגיינית בקרב פועלים  ,מעסיקים  ,רופאים והציבור בכללו .

הפעולות הראשונות בתחום היגיינת המקצוע בארץ  -ישראל קשורות בשמו של בנו חיות
)  , ( Chajesריפא  -עור והיגייניסט ברלינאי  ,שיזם במארס

1935

את הקמת ' הועדה המרכזת

להיגיינה מקצועית וסוציאלית שליד הוועד הפועל של ההסתדרות ' ,

מותו  ,באוקטובר

94

ועמד בראשה עד

. 1938

היעדר חקיקה סוציאלית מקיפה בארץ  -ישראל וחוסר  -הנכונות של ממשלת המנדט
לערוך ביקורות היגייניות במפעלים הגדילו את חשיבותה של הוועדה החדשה  ,שהחלה ,
לראשונה בתולדות היישוב  ,בפעילות היגיינית מקצועית בתעשיה

ובבניין .

95

אחת הפעולות

הראשונות של הוועדה המרכזית להיגיינה מקצועית וסוציאלית היתה עריכת חקירה

91

ראה :

ב ' חיות  ' ,ההיגינה של המקצוע ותפקידיה '  ,דבר  27באוקטובר

 . 143 - 145קק DUsseldorf 19782 ,
92
93

פרלר  ,שם  ,עמ '
16

.

] . Preller , Sozia/po/itik ; 1934

 der Weimarer Republikהו

7ן1 :

. 145 - 143

 .ק 41 , 51 ) 26 . 6 . 1936 ( ,

] = 72 ) [ ,

' Soziale Fragen ' , JUdische Rundschau

Turnowsky ,

4 .א

94

שם  ,שם .

95

ראה מכתב מהוועד הפועל של ההסתדרות למועצות הפועלים מיום  29באפריל  , ] 937ארכיון העבודה ,
חטיבה ע , 250 1תיק מס '

. 902
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דברי נאום של פרופ ' בנו חיות  -צעדים ראשונים בעברית

שיטתית לבירור הסיבות להתרחשותם של מקרי  -אסון ותאונות  -עבודה בקרב פועלי

הבניין .

96

בנוסף לחקירת תאונות העבודה בענף הבניין  ,עסקה הוועדה להיגיינת המקצוע גם
בפיקוח היגייני וסניטארי על בתי  -חרושת  ,בניסוח דרישות כלפי העיריות והממשלה
להבטחת חוקי הגנה על בריאות העובדים ובעריכת פעולות הסברה בקרב הפועלים

והמעבידים .

97

יושב  -ראש הוועדה  ,בנו חיות  ,היה חסיד נלהב של ההסברה הסוציאל -

היגיינית  .הוא הירבה לכתוב מאמרים הדנים בנושאים אלה וכמו  -כן אירגן ( באוגוסט
96

המימצאים והמסקנות של מחקר חלוצי זה  ,המתבסס על ביקורים בכ 200 -

אביב  -אביב
רוכזו בחוברת ' על כטחון העובדים בבנינים ' ( לת

8ן1 :

תרצ " ו ) ,

) 1935

אתרי בניה בתל  -אביב ובחיפה ,

שנכתבה על  -ידי בנו חיות בשנת . 1935

הבניין מטעם הממשלה וכפתרון זמני הוא הציע למנות
הלה המליץ לדרוש הגנה חוקית על עובדי -
פועלים  -מבקרים  ,כמו בגרמניה  ,שיפקחו על שמירת תנאי הבטיחות  ,ההיגיינה המקצועית והסניטאציה

באתרי הבנייה ויהיו אחראים גם לפעולות הסברה כקרב חבריהם ( שם  ,עמ ' . ) 24 , 20 , 4 - 3
97

ראה חוזר מהוועד הפועל של ההסתדרות למועצות הפועלים ולוועדי העובדים מיום
ארכיון העבודה  ,חטיבה ען  , 250תיק מס '  1882ב ' .

14

במארס , 1935

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

תיסאב

תולע

הנהנים גתם ,

'

ב2

גהרי העבודה

שלכם  ,מאוירו הצח ומשחיה

במשך

הקשה

בגליו ,

מש, 5

השניע ,

;

ה

.

ם

הרוצים אתם בשיפור שפת הים בצופן שיאפשר לכפ שעת  ,מרגוע
על החול הנקי ורציצה בימו
נשעה וו שמתם הולכים לבקש את רגעי המנוחה של שפת הים ,
מכינים את התכנית חשר תביא לנו טיילת סלולה  ,כביש לאוטו -
מובילים וסקופ בנין לבגים בני חמש קומות
שעל שפת הים !

נמקום שטה החול

.

לרחיצה ולמרגוע משחירים לכם רצועה קצרה של דול ע י בית -
הקברות

המושלמי "

,

הרוצים )  :תם לנ נוע  : :ת

שלכם ,

הרויים

לתועלת המנוחה

) [ ונם

יו,

 :) 1ת

,

לדאוג

רה ' צה לל

אתס .ישמור

הרוצים
לכך

הצבו -,

שהכולה תהיה נקיה וסמורה
:

השמיעו את קלכם נגד תכנית גרינבלט

נרער

1

אמהות,
תיל

על שפת הים

"

ההזלות
והרחיצה !
טפווטלשמירת
 ; 1ידי

- . -, ,

שעל

!

הים .

שפת

מקום

~,

היםמ ! נ '  un ' 1 lurYcוהנר ) והם
ונמי את
יסתכן
ימ - .ר הצח
;בזן

תויסי ' " נלבס

 ],ף

'

גרזל1ימ מכר את שפת הלם

'

כרו ננגך

ן

ו; -מנביעו את מחמתכם נגד תכבלנה גר " הנל , ,

בינוילחיף שפיז הים

בתל 14 -ביב

היה אחד הפעילים בפעילות המחאה

"

תערוכה לזהירות בעבודה  ,ראשונה מסוגה בארץ  ,שהיתה אמורה לשמש כיסוד למוזיאון
להגנת

העובדים .

98

במקביל לפעולות ההסברה הירבתה הוועדה להיגיינה מקצועית וסוציאלית בעריכת

ביקורות שיטתיות בבתי  -חרושת ומלאכה באזור תל  -אביב  .הביקורות הללו  ,שנועדו לחשוף
ליקויים בתנאי העבודה של המפעלים השונים  ,היוו תחליף להשגחה הממשלתית ( שהיתה
נהוגה  ,כאמור ,

בגרמניה ) ;

לפיכך  ,התיחסה אליהן הוועדה בכובד  -ראש והעלתה את

המימצאים על הכתב  .כל ביקורת לוותה  ,על  -פי המורשת הגרמנית  ,בהכנת דין  -וחשבון
מפורט  ,בו צוינו המיפגעים ההיגייניים והסניטאריים

המצב .

;

והוצעו הצעות קונקרטיות לשיפור

דינים  -וחשבונות אלה  ,כמו גם שאר פעולותיה של הוועדה  ,העניקו לה פרסום

99

ציבורי והעלו את נושא היגיינת המקצוע בפעם הראשונה על סדר היום  .אמנם לא תמיד
יושמו המלצותיו של בנו חיות  ,אולם אין ספק כי הוא היה חלוץ ההיגיינה המקצועית בארץ -

ישראל  .הוועדה המרכזית שהוקמה על ידו

ב 1935 -

המשיכה את פעולתה  ,אם כי בהפסקות

ובשינויי שם  ,גם לאחר מותו וניתן לראות בה את אמו  -הורתו של ' המוסד לבטיחות ולגיהות
טליד משרד העבודה '  ,המטפל כיום בדיוק באותם
ב ' חיות  ' ,הציבור כולו נקרא למלחמה בתאווית

הנושאים .

עבודה '  ,דבר  8 ,באוגוסט

98

ראה

99

דינים  -וחשבונות אחדים כאלו מצויים בארכיון העבודה  ,חטיבה עז

:

, 250

תיקים

. 1935
מס ' , 917

. 902

ע1 3

דורון נידרלנד

בית  -הבריאות על  -שם לינה ונתן שטראוס  ,ירושלים  ,בסוף שנות השלושים

היגייניסט ברלינאי אחר  ,ולסר שטראוס  ,ששימש כמומחה  -יועץ למיניסטריון המיכרות

בפרוסיה  ,ריכז את הפעילות הסוציאל  -היגיינית באזור ירושלים  ,תוך שהוא מתמקד בפיתוח

הצד המדעי של ענף רפואי זה .
בשנים הראשונות לשהותו כאן עבד שטראוס כיועץ של קופ " ח הכללית לענייני היגיינה ,
ובמסגרת זאת אף ערך כמה מחקרים חשובים בנושא ההיגיינה והסניטאציה ביישובים

חקלאיים .

00ן

אולם  ,תרומתו המדעית והארגונית בולטת בעיקר בשנות הארבעים  ,עת כיהן

כמנהל בית  -הבריאות של ' הדסה ' על  -שם לינה ונתן שטראוס בירושלים  .ביוזמתו הפך את
בית  -הבריאות למרכז מדעי וטיפולי בענייני היגיינה  ,והפעילות העניפה שהתנהלה בין

כתליו אף קיבלה ביטוי בכתב  -העת ' היגינה ובריאות ' שנוסד על  -ידי המנהל החדש בשנת

. 1940

ן0ן

בניגוד לעמיתו בנו חיות  ,שפעל רק במסגרתה של הסתדרות העובדים הכללית  ,הצליח
שטראוס לכונן שיתוף  -פעולה פורה בעניינים

סוציאל  -היגייניים בין כמה אירגונים ומוסדות .

במהלך שנות הארבעים הוא ליכד את ' הדסה '  ,קופ " ח הכללית ומחלקת הבריאות של הוועד
הלאומי לשם מלחמה משותפת במחלות מידבקות  ,ובאותה התקופה הוקם ביוזמתו מוסד -
על פדראטיבי של התאחדות בעלי התעשיה  ,הסתדרות העובדים והסוכנות  ,שעסק בשיפור
תנאי העבודה

בבתי  -החרושת 02 .ן .

רגישותם הרבה של עולי גרמניה לנושא רווחתם ובריאותם של השכבות החברתיות
החלשות מצאה את ביטויה לא רק בתחום הרפואי המובהק  ,אלא גם בתחום אחר  ,קרוב לו
 העבודה הסוציאלית  .תחום זה אינו עומד אמנם במוקד חיבורנו  ,אולם כדאי לציין כאןכי גם בו חל תהליך של התמקצעות בעטייה של העלייה הגרמנית  .עד

1933

עסקו בעבודה

() 14
100

ראה :

ו ' שטראוס  ,החיים בישובים חקלאיים מבחינת היגינה  ,תל  -אביב

 מבנינו ההיגיני והכלכלי  ,תל  -אביב101

ראה

102

שם ,

:

. 1940

ר ' קוש  ' ,ולטר שטראוס בן  , ' 60הרפואה  ,מט ,

שם .

; 1939

הנ " ל  ,בית הילדים בקיבתן

, ) 1955 ( 1

עמ '

. 15 - 14

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

סוציאלית בעיקר נשים מתנדבות חסרות הכשרה מקצועית  ,ואילו לאחר  -מכן  ,עקב בואם של
עשרות עובדים מקצועיים בעלי הכשרה ונסיון מגרמניה הפך עיסוק זה למקצוע לכל

דבר .

העובדים הסוציאליים יוצאי גרמניה  ,שהיוו בשנות הארבעים רוב בקרב עמיתיהם  ,היו
חדורים בגאווה מקצועית  ,ולפיכך זירזו את הקמתו של איגוד מקצועי בתחום

עיסוקם .

03ן

הדיון דלעיל נועד להמחיש את תרומתם של הרופאים יוצאי גרמניה להאצת תהליך
ההתמחות באמצעות בדיקה מדוקדקת של פעילותם בחמישה ענפים שונים של

הרפואה .

מהבדיקה עולה  ,כי תהליך מיסודם של מרבית התחומים החדשים התרחש כבר בשנים
1935 - 1934

( כינוסים ארציים ראשונים של פסיכיאטרים ורנטגנולוגים

להיגיינה מקצועית וסוציאלית

;

יסודם של מפעלי התרופות

וכו ' ) ,

;

הקמת הוועדה

ומכאן ניתן להסיק  ,כי

השפעתם של מאות הרופאים  -המומחים שעלו מגרמניה היתה מיידית  ,לפחות מבחינת

ההתמחות  .יתירה מזאת  ,נראה כי עליונותם של הרופאים יוצאי גרמניה בתחומים ספציפיים
של מדע הרפואה הקלה על גיבושם כקבוצה מלוכדת  ,שלא נטתה להתמזג בתוך הקהילה
הרפואית בארץ  -ישראל  ,ועל  -ידי כך הגדילה את אפשרויות ההשפעה שלהם על המערכת
ככלל  .היתה זו ' קבוצת  -לחץ ' חזקה שהמימסד הרפואי בארץ לא רק שלא יכול היה להתעלם
ממנה  ,אלא אף קיבל את המלצותיה במירב המקרים  .עם זאת  ,נראה להלן כי בתחומים

מקצועיים לא  -טהורים היה המצב שונה .

המודרניזציה ופיתוח המחקר הרפואי
בד  -בבד עם הכנסתם של תחומים רפואיים בלתי  -מוכרים לארץ  -ישראל שיכללו המומחים
יוצאי גרמניה הן את שיטות האיבחון של מחלות והן את דרכי הטיפול בהן  .להלן ייעשה
ניסיון לבחון ולהעריך את תרומתם הסגולית להחשת המודרניזאציה של שירותי הרפואה

בארץ  -ישראל  .לא רק במישור האיבחוני  -טיפולי  ,כי אם גם בהקשרים רחבים יותר  ,הנוגעים
לסדר הגודל ולאופן הארגון והתיפקוד של המוסדות האישפוזיים והאמבולאטוריים
המרכיבים את מערכת הבריאות

הארצית .

כזכור  ,מכשירי רנטגן ומעבדות בקטריולוגיות לא היו חזון נפרץ בארץ  -ישראל בתחילת
שנות

השלושים .

לפיכך  ,אולצו בתי  -החולים לטלטל את חוליהם למרחקים כדי לבצע

צילום  -רנטגן  ,ומימצאי המעבדה חזרו לעתים קרובות באיחור רב  .אין תימה  ,כי בתנאים
עלובים כאלה ובהעדר מודעות מספקת לחשיבותן של בדיקות  -העזר  ,המעיטו רופאי ארץ -

ישראל להשתמש בצילומי  -רנטגן או במימצאי  -מעבדה והעדיפו לקבוע את האבחנות
בהסתמך על חושי המישוש והראייה

בלבד .

04י

הרופאים יוצאי גרמניה  ,שהכירו בארץ מוצאם את אמצעי האיבחון המתקדמים ביותר ,

103

גאה

ע " ו דויטש  ' ,ההתפתחות של העבודה הסוציאלית כמקצוע בישוב העברי בארץ  -ישראל '  ,חיבור

לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תש " ל ,
104

עמ '

 , 487 , 311הערה

. 150

כאשר ערך מקס לפקוב " ן  ,רופא  -עולה מברלין  ,שמונה כמנהל החדש של בית  -החולים המרכזי בעמק ,

את סיורו הראשון בבית  -החולים  ,הסתבר לו  ,לתדהמתו הרבה  ,כי במוסד אין כלל מעבדה בקטריולוגית ,
שלא לדבר על מכון  -רנטגן  .כששאל  ,כיצד מתבצעת בדיקה כמותית של סוכר בשתן  ,השיבו לו  ,כי
הרופא נוטל את צנצנת השתן  ,מביט בה אל מול האור ומחליט ' אם זה בסדר או לא בסדר '  .ר ' פריסטר ,
' הייקים '

( א ') ,

מוסף הארץ 257 ,

( 11

בנובמבר  , ) 1968עמ ' . 17 - 16

 41ך

דורון נידרלנד

בית  -החולים ביילינסון ( ' בית  -החולים של קופת  -חולים

ביהודה ' )

העמידו את הדרישה למיכשור מודרני בראש סדר העדיפויות  ,השתדלו לצייד את מוסדות
האישפוז מהר ככל האפשר במכשירי  -רנטגן ובמעבדות בקטריולוגיות  ,והפכו את השימוש
האיבחוני באמצעי העזר החשובים הללו לשיגרה יום

יומית .

95ן

ואולם  ,הרופאים  -העולים מגרמניה לא הסתפקו רק בשיפור שיטות האיבחון והריפוי

ובהכנסת מיכשור רפואי חדש  .כמה מהם  ,ובראשם הארי הלר  ,המנהל של כיח  -החולים
' בילינסון '  ,הציעו שינויים ארגוניים ותקציביים מרחיקי  -לכת  ,שנועדו לבנות בארץ  -ישראל
מערכת אישפוזית גדולה ומודרנית  ,על  -פי הדגם הגרמני שנשען על בתי  -חולים גדולים
ששימשו בעת ובעונה אחת כמרכזי טיפול  ,הוראה

ומחקר .

הארי הלר  ,ששימש ערב עלייתו ארצה כרופא ראשי

) ( Oberarzt

בבית  -חולים כזה

( ' פרידריכסהיין ' בברלין )  ,שאף להוליך את מוסדות האישפוז בארץ  -ישראל בדרך דומה ,
וכאשר התבקש להרכיב את הסגל הרפואי של בית  -החולים החדש ביהודה ( שנקרא אחר  -כך

על שמו של בילינסון )  ,דחף להקמת בית  -חולים גדול במושגי הימים ההם -
 -שיכיל ארבע מחלקות טיפוליות  ,מכון  -רנטגן ומכון

פתולוגי .

96ן

120

מיטות

למרות שבית  -החולים

' בילינסון ' היה אחד משיאי השיכלול והמודרניות במערכת הבריאות הארץ  -ישראלית דאז ,
לא נחה דעתו של המנהל השאפתן  .הוא טען  ,שהרפואה מתרכזת סביב בית  -החולים ולכן

חייבות כל המרפאות  ,המנותקות בהכרח מחידושי המקצוע  ,להיות קשורות לבית  -חולים
142

אזוריי שישמש גם כמרכז גדול של לימוד ומחקר  .למרכז רפואי מסוג זה היתה  ,לדעתו ,
עדיפות על  -פני המרפאות הקטנות והמכונים למיניהם  ,בהם השקיעה קופ " ח את עיקר
105

שם

106

ראה

ועל  -פי ראיונות שערכתי עם ורנר נימל ומקס

;
:

מרכוס .

רות בונדי  ,שיבא  -רופא לכל אדם  ,תל  -אביב

 , 1981עמ '

. 56

השפעת הרופאים  -העולים מגרמניה

משאביה  .לפיכך  ,דרש תקציבי  -עתק בכדי להפוך את בית  -החולים ' בילינסון ' למוסד  -אשפוז
בסדר גודל של

1 , 000

מיטות .

לסן

דרישה מהפכנית זו נראתה בימים ההם בעיני הנהלת קופ " ח כ ' שיגעון גדלות ' 8סי
ונדחתה  ,כמובן  ,על

הסף .

אולם אפילו בקשות צנועות יותר של הלר ועמיתיו  ,מנהלי

המחלקות יוצאי גרמניה  ,שנועדו להביא למודרניזאציה של בית  -החולים ' בילינסון '
במתכונתו הקיימת  ,לא התקבלו

:

אין לקוות עוד לתיקון המצב לאחר שכל השנים נמצאו הענינים בויכוח תמידי בין
תביעות המנהלים של מחלקות ביה " ח ובין הנהלת המוסד וטענותיה שאין צורך
בשיכלולים

בשיפורים

הנדרשים

ובציוד

על

ידיהם .

תמיד

היתה

יד

האדמיניסטרציה הקשה על העליונה  ,ובכל פעם שעמדה על הפרק הברירה בין
רמה רפואית ובין סעיפי תקציב או פרינציפים של ההנהלה היתה מתגברת זו

האחרונה .

99ן

שאיפות המודרניזאציה של מנהלי המחלקות בבית  -החולים ' בילינסון '  ,בעלן המורשת
הרפואית הגרמנית  ,לא הוגשמו אפוא במלואן  .עם זאת  ,יש לזכור כי מרכז קופ " ח בא

לקראתם במידת  -מה  ,בעצם הסכמתו להקים בית  -חולים מודרני וגדול יחסית  ,מסוגו של
' בילינסון '  .הקמת בית  -החולים ' בילינסון ' בשנים  , 1936 - 1935כמו גם פתיחת המרפאה

המרכזית החדשה ברחוב זמנהוף בתל  -אביב

( ב , ) 1936 -

סימלו את מדיניות הפיתוח החדשה

של קופ " ח  ,שהתבטאה בהעברת מרכז הכובד התקציבי מהמרפאות הקטנות בכפרים
ובמושבות אל המרפאות המרכזיות ובתי  -החולים בערים  .השינוי הזה בסדר העדיפויות

נתמך  ,כאמור  ,בהתלהבות על  -ידי רופאים מיוצאי גרמניה  ,שראו בו שלב ראשון בדרך
למודרניזאציה  .ברם  ,מנגד הוא עורר ביקורת קשה בקרב הרופאים הוותיקים של המוסד .
הללו טענו  ,כי מגמת המודרניזאציה מיותרת ואף מזיקה  ,מכיוון שהיא גורמת לבזבוז כספים
ראוותני ויוצרת ניכור בין החולים לבין הרופאים .

9ון

טענות אלה מחד גיסא  ,והעקרון הסוציאליסטי של מתן עזרה רפואית שווה לחברי
הקופה בכל אתר ואתר מאידך גיסא  ,מנעו את האצת קצב המודרניזאציה במוסדות

קופ " ח .

ראשי הקופה המשיכו עדיין להקצות משאבים להקמת מרפאות קטנות בכפרים ובמושבות

וסירבו להרחיב את בית  -החולים ' בילינסון ' ולהפכו למרכז רפואי ומדעי גדול שיכלול מאות
מיטות  .כל השתדלויותיו של הלר לא נשאו אפוא פרי  .גישתו נראתה לממונים עליו
ן10

שם  ,עמ ' . 92

108

שם  ,שם .

109

ציטוט מדברי הארי הלר  ,הרופא במוסד  -עלון אירגון רופאי קופ " ח ,

7 -6

( מארס  -אפריל

 , ) 1947עמ '

. 11
110

להלן כמה מובאות מדבריהם  ,שנאמרו בוועידה השמינית של רופאי קופ " ח ( חיפה

: ) 1937

' בענין בתי

החולים שגינו משגה גדול בבנין בי " ח בעמק ומשגה גדול עוד יותר בבנין בי " ח בס " ת  .תמורת אלה

יכולנו לפתוח חדרי חולים בכמה נקודות  .תחת להוציא

44

אלף לא " י לבנינים  ,מוטב היה להקים הרבה

צריפים עם חדרי ניתוח וחדרי לידה ולאפשר הוספיטליזציה רחבה יותר '  .ר ' המר  ' ,לשיטות העבודה של
קופ " ח '  ,דפים רפואיים  ,ב ,

3

( מארס 1938

),

עמ '

. 105

' הבנינים עושים רושם של תירים מאמריקה אך אדם

בעל חשבון מוכרח להיות דואב על הוצאת הכסף לבנינים מפוארים '  .פ ' לנדר  ' ,דרגת חיינו גבוהה מדי ' ,
שם  ,עמ '  ' . 115רבים מאוד מחברינו מרגישים את עצמם טוב יותר בסניף האזורי הדל שבתל  -נורדוי
מאשר בבנין " המיניסטריון " ברח ' זמנהוף '  .ט ' ברמן  ' ,על תנאי עבודתם של רופאי קופ " ח '  ,שם  ,עמ '

. 114 - 113

ו , 4 :ן

דורון נידרלנד

כאליטיסטית ואנטי  -פועלית  ,מי ולפיכך נשאר בית  -החולים שלו מוסד קליני בלבד  ,למרות
על דרך

שכונה

ההיתול  ,כמובן  ' ,האוניברסיטה

של פתח  -תקוה '  .המרכז הרפואי -

אוניברסיטאי של ארץ  -ישראל נוסד בירושלים על  -ידי הסתדרות ' הדסה '  ,ששינתה בשנות
השלושים את מדיניות הבריאות שלה מן הקצה אל

הקצה .

לאחר מלחמת  -העולם הראשונה ובמשך כל שנות העשרים עסקה  ,כאמור  ' ,הדסה '
בפיתוח רפואה סוציאלית מונעת והקדישה משאבים רבים להקמת מוסדות טיפול באם
ובילד  .בהתאם לתפיסה זו פרש האירגון בערים  ,במושבות ובכפרים רשת מסועפת של בתי -

חולים  ,מרפאות ותחנות  -יעוץ  ,שהעניקו טיפול ועזרה רפואיים לתושבי העיר והכפר

כאחד .

ברם  ,בפרוס שנות השלושים התחוללה תפנית במדיניותה של ' הדסה ' והיא החלה למסור

את מרבית מוסדותיה הרפואיים שמחוץ לירושלים בזה אחר זה לידי גופים אחרים ( עיריות ,
קופות  -חולים ) ,

כנראה  ,כתוצאה מהרעת מצבה הכספי בעקבות המשבר הכלכלי בארצות -

הברית  .י
2ן

כך  ,עד סוף שנות השלושים הפכה ' הדסה ' למוסד ירושלמי בעיקרו  .מעתה ואילך היא

הקדישה את מירב המאמצים לפיתוחו והרחבתו של בית  -החולים המרכזי שלה שם  ,בכדי

להפכו לבית  -חולים

אוניברסיטאי .

13י

קברניטי ' הדסה ' סירבו להודות בפומבי כי התפנית במדיניות ארגונם נגרמה בעטיים של
קשיים תקציביים  ,והסבירוה בצורך להקים מוסד מחקרי שיאפשר לרופאים  -המדענים

המגורשים מגרמניה להמשיך כאן ביצירתם המדעית 14 .י אמנם אפשר לפקפק במידת כנותו
ותקפותו של ההסבר הזה  ,אולם יש לציין  ,כי רגש החובה כלפי המדענים מגרמניה לא נשאר

בגדר של מס  -שפתיים בלבד  .מייד עם עלות היטלר לשלטון פתח בית  -החולים ' הדסה ' את
שעריו בפני הרופאים הנרדפים  ,והבולטים שבהם נתבקשו בבואם ארצה  ,ולעתים אפילו עוד
בגרמניה  ,לעמוד בראש המחלקות והמעבדות של המרכז הרפואי  -מדעי העתיד

לקום 5 .ין

הרופאים הללו העמיקו את ההתמחות בבית  -החולים ' הדסה ' בירושלים  ,ובמקביל
לעבודתם הקלינית עסקו גם במחקר מדעי שיטתי במסגרת האוניברסיטה העברית  .יכולתם

המדעית היא זו שאיפשרה את פתיחתה והפעלתה של הפרה  -פקולטה הרפואית למחקר
ולהוראת סטודנטים מתקדמים באוניברסיטה העברית ,
פקולטה  ,מאוחר יותר  ,ל ' פקולטה לרפואה '

( . ) 1950

16ן

והודות להם הפכה הפרה -

שליטתם המוחלטת של הרופאים

המדענים מגרמניה בבית  -החולים המרכזי של ' הדסה ' בירושלים השפיעה  ,כמובן  ,גם על
צורת עבודתו של האירגון  .הרופאים הללו דחפו את ' הדסה ' לכיוון החדש של מדעיות תוך
כדי הזנחתה של הרפואה הסוציאלית  ,שאפיינה את פעילותה בשנים
111

112

113

ראה כונדי ( לעיל  ,הערה

ראה בן  -דוד ( לעיל  ,הערה
ראה

שם .

. 52

115

ראה בן  -דוד ( לעיל  ,הערה

116

ראה
11

117

, ] 938 - 1918

ירושלים

ראה דברי יסקי  ,מנהל ' הדסה '  ,בהנחת אבן  -הפינה לבית  -החולים החדש על הר הצופים  ,ארכיון העבודה ,

/ו , 243 1תיק  77ב ' ( קטעי
הערה  , ) 113עמ ' 152

144

. 92

. 186 - 185

הסתדרות מדיצינית ' הדסה '  ,עשרים שנות שירות רפואי בארץ  -ישראל

 , 1939עמ '
114

 , ) 107עמ '
 , ) 10עמ '

עברו .

17ן

:

.ק

,

עיתונות ) ,

והשווה גם  ,עשרים שנות שירות רפואי בא " י

1938 - 1918

( לעיל ,

"
, ) 10

עמ ' . 187

' Die Hebraische Universitat und die deutsche Alljah ' , Mirreilungsblarr der 11 ) ( . ) ; .

11 . 1940 ( ,

44 ) 8 .

"

ראה בן  -דוד ( לעיל  ,הערה

11
, ) 10

עמ '

. 188 - 187

בית  -החולים

מן השאלונים עולה  ,כי

אחוז מהמשיבים הביאו לארץ  -ישראל שיטות איבחון

.

25 8

וטיפול מודרניות שלא היו ידועות קודם  -לכן ,

בשיטות הטיפול הרפואי הנהוגות

' הדסה '  ,הר הצופים  ,בסוף שנות השלושים

כאן .

18ן

.

ו 30 3 -

אחוז מביניהם הציעו שיפורים

מימצאים אלה תומכים במסקנה הנובעת מחלקו

הראשון של הדיון שהובא לעיל  ,לאמור  ,הרופאים יוצאי גרמניה חוללו מהפכה של ממש

בשיטות האיבחון והטיפול של מחלות .
כמה מהרופאים הללו אף הרחיקו לכת וניסו כאמור לישם גם את המודל הגרמני
האירגוני  ,כלומר  ,למקד את מרבית הפעילות הרפואית סביב מוסדות האישפוז בערים ,

באמצעות הפיכתם למרכזי  -ענק

מדעיים .

קופ " ח הכללית והסתדרות ' הדסה '  ,שחלשו הלכה למעשה על הרפואה הציבורית בארץ -

ישראל מראשית התהוותה  ,פעלו בשנות העשרים בהתאם לצורכי ההתישבות הציונית

והבעיות הרפואיות הקשות שהיא עוררה  ,ועל  -פי השקפה חברתית הדוגלת במתן עזרה
רפואית שווה לכל  .לפיכך  ,הזניחו שני האירגונים האלה את המחקר הרפואי והתרכזו
בהקמת

מוסדות

קליניים

בלבד ,

שכללו בנוסף לבתי  -החולים

בערים גם

מערכת

אמבולאטורית מסועפת במושבות ובכפרים .
כל נסיון להעביר לארץ  -ישראל את הדגם של אירגון הרפואה בגרמניה היה כרוך  ,מחוסר
משאבים מספיקים  ,בהזנחתה או אפילו בחיסולה המוחלט של המערכת האמבולאטורית ,
ובהפניית חלק הארי של המשאבים מהסקטור האמבולאטורי אל הסקטור האישפוזי  ,על -

מנת שניתן יהיה לבנות בערים מרכזים רפואיים גדולים ומודרניים  ,שישלבו טיפול  ,הוראה

ומחקר .
הנהלת ' הדסה ' היתה  ,כאמור  ,מוכנה לנטוש את מדיניותה הקודמת ולעלות על ' הדרך
המדעית ' נוסח גרמניה  .לעומתה  ,סירב מרכז קופ " ח לבצע תפנית כה חרה וניסה להמשיך

ולהחזיק את החבל בשני קצותיו  .מצד אחד  ,בנייה ופיתוח אינטנסיביים של מרפאות ובתי -
חולים מודרניים יחסית בערים  ,ומצד שני המשכת הפעילות האמבולאטורית בכפרים

ובמושבות .
118

על  -פי התפלגות העונים לשאלות

 34ו 40 -

בשאלון .
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ביק דת רפואית בבית -חרושת

-

א.

הניסיונות לחולל ליברליזאציה

הכללית

בקופ " ח

היישום הקשיה של ' השיטה הסגורה ' ב17פ " ה הכללית הפך אותה לאירגון ריכוזי
כיורו7רטי  ,המכפיך את הרופאים העובדים כמסגרתו לאדמיניסטראציה

פקידותית ,

שראשיה הכל  -יכולים הינם הקובעים הבלעדיים של תנאי העבודה והשכר  .מצב דברים

זה ,

המנציח את נחיתותו של הרופא כפרט ביחס למנגנון של קופ " ח  ,לא התקבל על רעתם של
הרופאים  -העולים מגרמניה  ,שהורגלו למתן השירותים הרפואיים במרפאות פרטיות  ,ללא
תיווכם או פילוח של פקידי

הקופה .

הרופאים הללו הביעו א  ,וא את מורת  -רוחם משיטות העבודה והניהול של

קופ " ח

הכללית  ,תוך שהם קובלים בראש וראשונה על שחיקתו של רופא המרפאה הציבורית  ,על

חוסר יכולתו להתערב בקביעת תנאי עבודתו ועל אי  -שיתופם של הרופאים בניהול

המוסד .

על  -פי תנאי העבודה בץופ " ה הכללית חויבו הרופאים לעבוד שמונה שעות ביום  ,והרופאים
הכלליים כגביניהם אולצו אף לקבל מיכסה קבועה של

50

' מספרים ' ביום  -עכורה  .הרופאים

העולים מגרמניה טענו  ,כי שיטת עבודה כזאת  ,הנקבעת על  -ידי ' אחרים '  ,הופכת את הרופא

למכונה  ,הורסת את בריאותו ואינה מאפשרת לו למלא את תפקידו כיאות  .לפיכך דרשו
לקצר את יום העבודה של הצוות הרפואי בקופה ולבטל לחלוטין את

שיטת ה ' מספרים '  : ' .י

אחדים מנושאי המורשת הרפואית הגרמנית לא הסתפקו רק בביקורת על נורמות העבודה
הנהוגות במרפאות קופ " ח הכללית  ,אלא אף קראו תיגר על עצם השליטה המוחלטת של

מנגנון הקופה בעניינים רפואיים  .הם סברו  ,כי הרופאים  ,ולא הפקידים  ,הינם עמוד התווך
:1

1

יכר דיופאיס וולפסברנ צלרמא " י וא ' כהן בוועידה האית  -ישדד של

.

.

 -עלזן א רנון רופא

.

,.

.

עפ " ד דצמבר

"

94ן

.

עמ '

: 1 -%

נו -

"

: 1

. 19

.

. .

רופא קופ ח הרופא במוסד

47

דמון נידרלנד

.

במוסד ולכן תבעו להעלות את מעמדם כפרטים ואת משקלם הסגולי כקבוצה  ,ולשתפם
הלכה למעשה בקביעת המדיניות הרפואית

והאירגונית  : : .י

כל עוד הוגבלו דרישותיהם של הרופאים יוצאי גרמניה לנושאים  ,כמו שינויים בנורמות
העבודה במרפאות או אפילו שיתוף רופאים בהנהלת המוסד  ,נמנע מאבק גלוי ביניהם לבין
מרכז קופ " ח  ,שכן דרישות אלו לא פגעו ישירות בבסיס האידיאולוגי שעליו הושתתה
הקופה  .ברם  ,כאשר כמה מהבכירים העלו במשותף על הכתב את התביעה לאשר להם
פראקטיקה פרטית במקביל לעבודתם בקופ " ח הפך העימות על הליברליזאציה לבלתי -

נמנע  .האיסור המוחלט על הפראקטיקה הפרטית היה אחד מערכי המקצוע המהותיים ביותר
של קופ " ח הכללית  ,וראשיה אף ראו בו מרכיב חשוב באידיאולוגיה של תנועת הפועלים

כארץ  -ישראל  .נקל לשער אפוא את גודל החשש והכעס שהתעורר בקרב חברי מרכז קופ " ח

למקרא התזכיר האולטימאטיבי שהגישו מנהלי המחלקות בבית  -החולים ' בילינסון '
בנובמבר

, 1946

שכלל בין השאר דרישה מפורשת להתיר להם את זכות הפראקטיקה

הפרטית  .י  :י
דרישה זו גרמה  ,כצפוי  ,לפתיחתו של ויכוח נוקב  .במהלכו התייצבו אחדים מהרופאים

העולים מגרמניה לצד עמיתיהם מבית  -החולים ' בילינסון ' ותבעו אף הם מתן רשות
לפראקטיקה פרטית  ,תוך כדי זניחת העקרון של העסקת הרופאים במשרה שלמה

:

אין הפרינציפ ( העסקת רופאים במשרה מלאה )  ,שעליו מרבה כל כך לדבר המרכז ,

חשוב עד כדי כך שבגללו נשכח את המוסד ועתידו  .ואם טובתה של קופ " ח דורשת

לשבור פרינציפ מסוים הרי אין ספק במה נבחר  .לא מתן רשות לפרקטיקה פרטית
לקבוצה אחת של רופאי המוסד אלא דוקא מתן תוספת מיוחדת לקבוצה כזאת הוא

מוסרי ' .

בלתי

:ן

מן העכר השני של המיתרס ניצב המנגנון הוותיק של הקופה  ,בראשותם של י ' מאיר

סורוקה .

ומ '

שני האישים סירבו עקרונית להיעתר לדרישתם של רופאי ' בילינסון '  ,והאחרון אף

דימה את עצם השימוש כמונח פראקטיקה פרטית

ל ' הכנסת

להיכל ' ' : ' .

צלם

לאחר דיונים

ממושכים החליט מרכז קופ " ח לא לאפשר לרופאים הבכירים כ ' בילינסון ' זכות לפראקטיקה
פרטית  ,בעיקר מתוך פחד מפני התפוררות המשמעת האידיאולוגית כקופה  ,וכך הגיע מאבק

לקיצו  : , .י

זה

הכשלון ריפה את ' דיהר של הלר ועמיתיו והם נואשו לחלוטין מהסיכוי להשפיע

מ ' בפנים ' .

האפשרות היחידה שנותרה עתה בידיהם היתה לעזוב את קופ " ח  ,שעל  -פי

השקפתם היתה מוסד כפייתי  ,י  :י ילהמירה במקום עבודה אחר  ,ליבראל '

יותר  ,שיאפשר

להם לקיים פראקטיקה פרטית במקביל לעבודה הרפואית בבית  -החולים  .את זאת הם אכן

122

148
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24ן

נ2

"

]

]2

127

,

.

.

.
.

,

ר  :ש ' גנובי  ' ,דרושה קואופרציה בין המוסד ורופאיו ' דפים רפואיים ב  ( ,מארס (  , ) 19עמ ' ג ] . 1
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ראה בונד
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) 101

.

עמ '- 91 -

. 92
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,
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.

.

,
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רבדי דביקורת שחטיך הלר במיבז קופץ כמהלך הוויכוח על הפראקטיקך הפיסית הרזפא כמוסד
(

לשל  ,הערה 10

] )

.

עמ '

] 1

השבעת הרופאים  -העולים מנדמניה

עשו  ,עת הצטרפו

אל הכגל הרפואי שהקים את בית  -החולים ' תל השומר ' זמן קצר לאחר

השחרור ' : , .

תום מלחמת

בד  -בבד עם הצגת הדרישה לפראקטיקה פרטית  ,העלו רופאים מיוצאי גרמניה גם את

שאלת ' הבחירה החופשית '  .הם טענו כי שיטה ליבראלית זו  ,שבה בוחרים החולים את

רופאיהם ומתקבלים לטיפול במרפאותיהם הפרטיות  ,עדיפה מבחינתו של החולה על  -פני

' השיטה הסגורה ' של קופ " ח  ,לפיה מטופלים החולים כמרפאות ציבוריות על  -ידי רופאים -
שכירים  ,שנקבעים שרירותית על  -ידי פקידי הקופה .
הניסיון להנהיג את עקרון

' הבחירה

החופשית ' בקופ " ח הכללית הצטייר  ,במידה רבה של

צדק  ,כפגיעה באידיאולוגיה של הקופה  ,ועל כן אין תימה כי ראשיה דחוהו על הסך  .י '

מאיר  ,הרופא הראשי של קופ " ח  ,תקף את שיטת העבודה של קופות  -החולים הגרמניות

.

כאירוניה מושחזת  .הוא טען כי היא גורמת לטיפול שטחי במבוטחי הקופות  ,ואך האשים

את חסידי השיטה  -הרופאים  -העולים מגרמניה  -כי הם דואגים לכיסם ולא לבריאותו
של החולה

:

הבו בחירה חופשית
חלקים

מה טוב היה בגרמניה ובאוסטריה  .הלקוחות נתחלקו לשני

1

.

פרקסיס הזהב חולה לחצי  -שעה  ,שעה  ,שכר הוגן

:

קופות החולים  -זו פרקסיס הברזל  .לכל רופא היו
הקדישו שעה או שעתיים ביום

;

;

ומה שחסר מילאו

קופות חולים ולהן

4-2

 - 20ב 4חולים ויותר לשעה  ,רישום רצפטים זולים ,

מתן פתקאות לדמי מחלה וכיו " ב  .בקיצור  :קופ " ח כזו עוד אפשר לסבול  ,אבל את
קופ " ח בא " י על

וחלילה .

חס

' שיטתה הסגורה '

אין לסבול

יותר . . .

כלום לכיסם הם מתכונים

?

רק לעניני החולים נתונה דאגתם  .היתכן למנוע מן החולה את

' הבחירה ההופשית '

והלא דבר זה מזיק לחולים  .רק טענות  -אמת רבותי  :הניחו

?

לחולה ואל תסתתרו מאחורי

גבו  : ' .י

מאחורי כל ההצעות שהעלו הרופאים  -העולים מגרמניה  ,ניצבה שאיפת הליבראליזאציה .
אולם היא לא מומשה מעולם  ,שכן ההנהגה של הקופה טירפדה את כל הניסיונות בעודם
באיבם .
ניתן אפוא להסיק  ,כי הנכונות ההתחלתית של חלק מבני העלייה הגרמנית להצטרף

למערכות קולקטיביסטיות בארץ  -ישראל לא לוותה כהזדהות עם הערכים ודפוסי הארגון
עליהם הושתתו

,

:

1

ראה בורדי

מאיך .

מערכות אלו  , .יי

1לע -ל  .העדה ויו .
דריפאים בארן ' .

ייתכן  ,כי ההסבר לתופעה זו טמון בפער בין היישום המתון
עמ '

)

.

.1(1

דפ ס

דפואייס  .ב, .

1מארס

 .עם .

.

1 :9

-

 (9ן

על דרך הנוייד השוה ניתן לשעי נ קשי ' ההסתגלות למיבנים קולקט כ סטייס באר ישראל אינם
יחוד ים רק לרופא ב וצאי נאמניה אלא מאפ ינ ם גם עולים איר ס מאותך ארץ  .ואגן בד ת

' בין

. .

. .

7ימות

הדת

.

..

9 ( 9ן )

(( 2

...

..

-,

.

.

.

.

,.

של עול ' נימנ ' ד כ  ' 7ברץ דמאוחד ' מאמתה את מהשערה הזו במלואד הער " ה הנרמסת

 , .דמאודד בציבור הלוקך ביהדותו .
"ייה
 .ם לדת .יהס באי -אמו ; כסיס  .בלפ  .עמיתיהם העולים מגישיה .
הפיוליטאר  .ת ; ס  . .לפיכך  .נטי
 .ל  .דערה ; ן  .עמ '
 .נדיווידואליסט " ם  .קראה קידד
בעלי הייננך הבורתי .
.
בע ' ' 1

נצט '

חכרי

דקיבך

בתודעתו הצי

'

הד

ההבך

ספו ; הערניב הא

.

.

.

.

( לע

העוליב דחדש ס מצדם התקשו לאמץ את העדנ ם של הקיבוץ ונטו לבקר את הק

.
.

.

.

..

1

.

ת וכהנפתו

קט  .כ ' "

4ן  -ן) ] 4

.

;'

~ ם דקיצו
שלו  .הרען היסודי בין ינ שות הערניות שן הקולס ס וה1קלטיב הפך במה ד לע מוה ; לוי שבמהלנ
ה ש ם אהד מעולי נרמו ד את הנהנת קיבוצו בהטלת מרות אדמ ניסטרס ' כ ת ' ויתריס נננדד את

"

.

הדבים הבאים

:

.

' בק בךן

.

שלנו ' שנו הוסר בהבנה מספקת לאדם . . .

.

.

"

.

ליב  -נונ ' ותב של האנשים הנמצאים

בתוגוו  .על ה  :ן ; ה הקיבוץ להסכים שהדדניס המוב לות לאותה המטרה האית לא

סונדףוה להיות שחוה

.

ורב  -נונ וח ' .

ושם  .עמ .

ו4ן ן .

.

יק

.

יכולות אלא אך

1 ,43

דירו

נךרלנד

והחלקי של האידיאולוגיה הסוציאליסטית בגרמניה הווימארית לבין יישומה הקיצוני
והמלא בכמה מהמוסדות והארגונים של היישוב היהודי בארץ  -ישראל בשנות העשרים

והשלושים .

ב.

הקמת קופת  -חולים ' מכבי '

( ) 1941 - 1940

-

ליברליזאציה של הביטוח

הרפואי  -הסוציאלי
אי  -שביעות  -הרצון מ ' השיטה הסגורה ' של

קופ " ח

הכללית ומתלותה הארגונית ודפוליטית

בהסתדרות העובדים מחד גימא  ,והאבטלה ששררה כין רופאי ארץ  -ישראל בשנות
השלושים המאוחרות מאידך גיסא  ,הביאו להתארגנות של כמה רופאים  -עולים  ,מוותיקי
תנועת ' המכבי ' בגרמניה ובאוסטריה  ,במטרה לייסד קופת  -חולים

חלופית .

.

הגורם הכלכלי  -רצונם של המייסדים למצוא תעסוקה לעצמם והגורם הפוליטי -
החשש מהצטרפותם של המוני ' מכבים '

אחר

( ' הפועל ' )

החדשה  .ייי

-

לקופ " ח

של ההסתדרות  ,הקשורה לאירגון  -ספורט

היו קרוב לוודאי הסיבות המיידיות לייסודה של קופת  -החולים

ברם  ,לגורם האידיאולוגי  -ערכי  -ההתנגדות לשיטת העבודד של קופ " ח

הכללית והשאיפה ' להעתיק ' לארץ  -ישראל את קופות  -החולים בגרמניה ובאוסטריה ' כמות

שהן '  -נודעה חשיבות מכרעת בעיצוב אופיה ודרכי פעולתה של קופ " ח ' מכבי '  .מייסדי
הקופה  ,ובראשם

פ "א

טיילהאבר  ,יוזם הרעיון והרופא הראשי הראשון  ,נטו להציג את

המוסד החדש כאנטיתיזה מובהקת

לקופ " ח

הכללית .

הם היפנו כלפיה ביקורת נוקבת ,

שנסבה בעיקר על שלילת החופש מהרופאים ומהחולים  .הם טענו  ,כי
כפיית ' שיטת המרפאות ' על שכבות רחבות של האוכלוסיה נגד רצונן  ,באמצעות

תשפים

150
1(1

דניס דכלכל '
ספטמבר

..

11

.,

תש י עמ ' נ .

1

 דמוקרטית  ,מנוגדת לרעיוןהמס האחיד ' להסתדרות העוכרים  ,היא בלתי
נזכר אצל א ' פ

.

וידנטל ' לקיאת

.

.

העשור הדביעי '  :ייאות  -בטאון קופ  ,ה

.

.

 מצוי בדבר פ " א טיילדאבי עשר שנ ב לקופ " חוהגזרם ןפזליטי

מכבי .

' מנכי  . .ביבא -

תל אביב
-

דיר פליקס ןאהקו טיילהאבר

של הרצון החופשי ומצמצמת את זכויותיהם של אזרחי המדינה להחליט באופן

חופשי על הדבר החשוב ביותר  -התארגנותם בעניני

בריאות " : .

הפגיעה של קופ  -ח הכללית בחופש הביטוח הרפואי היתה בעיניהם של מייסדי קופ " ח

' מכבי ' חמורה כשלעצמה  ,אך מניעת החופש לבחור את הרופא  -המטפל נראתה בעיניהם
חמורה פי  -כמה  ,מכיוון שהיו לה השלכות שליליות גם בתחום הרפואי .

לדברי טיילהאבר  ,יוצרת ' שיטת המרפאות ' מצב בלתי  -נסבל

:

רופא המרפאה  ,העובד

 8 - 7שעות ביום  ,נאלץ לטפל במספר רב של חולים ( לפעמים שנים  -עשר בשעה  , ) 1ואלו

מופיעים אצלו ' בעילום שם '  ,כאילו ' בסרט  -נע '  .הטיפול הרפואי כתנאים כאלה אתו יכול

להיות משביע  -רצון  ,שכן החולה הופך ל ' מספר ' ואינו זוכה לטיפול האישי הרצוי

לו  " .י

תוצאה שלילית אחרת של ' שיטת המרפאות ' היא נטייתם של הרופאים המעולים לפרוש
מן העבודה המתישה כמרפאות ולהקים לעצמם פראקטיקה פרטית מכניסה יותר .

' בריחת

מוחות ' זו פוגעת ?  n wברמת השירות הרפואי הציבורי ומאלצת את המבוטחים בקופ " ח
~
להזדקק  ,לעתים  ,לשירותיהם של רופאים פרטיים  ' .יי
בניגוד ל ' שיטת המרפאות ' של קופ " ח הכללית  ,המגבילה  ,לדעת טיילהאכר ועמיתיו  ,את

חופש הבחירה של החולה ואת חופש הפעולה של הרופא  ,אימצה לעצמה קופ " ח ' מככי '
שיטת  -עבודה אחרת  ,המבוססת על הרעיון הליבראלי של הפעלת המשק החופשי גם בתחום
בריאות

ראשי

הציבור  .י ' ,
קופ " ח

' מבב " בארץ  -ישראל הפקיעו מידה של קופת החולים את הזכות לתת

שירות רפואי על  -ידי רופאים שכירים העובדים במרפאותיה שלה  ,והועידו לה רק תפקיד
אחד  -תיווך כין המבוטחים  -החולים לבין רופאים פרטיים העובדים
:

(1

. .
,

טילהאבר שם עמ '  - 4נ

;

,
.,

וראה גס דכר ' מר נדב פרוטוקול של הוועידה הארצח השעה של

.

(( 1

' מכבר (  : - : 7במא '
ט " להאבר  ,שם עמ '

 (4ן

שס .

ננו

שס  ,שס .

1 (6

' בריאותן של קזפ ה '  .הארץ ,

.

עמ ' - 7

"

4

.

 ) 19עמ '

.2- 1

-4

"

(

במארס ,

קרפ  -ך

1 51

.

.

ימען הקופה " .

ן

נ ( 19מאמר לא

חתוסן .

בית מרכן קופת  -חולים  .מכבי ' ברהוב בלפור

13

.

תל  -אביב  .בשנות השלשים

ההעברה של זירת הפעילות הרפואית מהמרפאה הציבורית אל המרפאה הפרטית של הרופא

שלו .

איפשרה לו לקבוע את תנאי עבודתו כרצונו  ,ובאופן זה הוא שמר על חופש הפעולה

ברם  ,ככדי שייווצר ' שוק חופשי ' במלוא מובן המלה  ,לא היה אפשר להסתפק רק בחופש
הפעולה של הרופאים  ,ונוצר צורך להבטיח גם את חופש  -הבחירה של החולים  .לשם כך ,
נעשה שימוש בשיטת ' הבחירה החופשית של הרופא ' שאיפשרה  ,כאמור  ,למבוטח לבחור
בעצמו  ,בצורה חופשית וללא התערבותם

של פקידי קופת  -החולים  ,את הרופאים ,

המעבדות  ,מכוני  -הרנטגן ובתי  -המרקחת בהם הוא

חפץ  .י ' י

מייסדי קופ " ח

' מככי '

ראו

בשיטת ' הבהירה החופשית ' את הדרך האידיאלית לארגון הרפואה הציבורית בארץ  -ישראל ,
בעיקר משום שהיא מדרבנת את הרופא הפרטי להעניק לחברי הקופה  ,הבוחרים בו מתוך
מלא  ,טיפול אינדכידואלי ויחס

אמון

אישי  " .י

כמו  -כן טענו טיילהאבר וחבריו  ,כי לשיטת העבודה הליבראלית של קופתם יש שני
יתרונות נוספים

מחד גימא  ,היא מונעת ' בריחת מוחות ' ומאפשרת לרופאים פרטיים

:

מעולים להקדיש את מלוא יכולתם לשירות בריאות העם ; מאידך גיסא  ,היא יוצרת באופן

.

טבעי וללא התערבות ביורוקרטית  ,שיווי  -משקל מושלם בין ההיצע והביקוש הרפואי
ומונעת יצירת שתי קבוצות של רופאים בלתי  -מרוצים מעבודתם -

רופאים  -שכירים ,

שמפאת תעסוקת  -יתר אינם יכולים לתת תשומת לב להמוני חולים  ,ורופאים פרטיים בעלי
תעסוקה

( יש לזכור שהדברים נאמרו פחות מעשר שנים לאחר סיום ' משבר

מועטה .

הגדול )  " .י

הרופאים '

כנגד הטיעון הכלכלי  ,ששיטת עבודתם יקרה מדי בהשוואה ל ' שיטת

המרפאות '  ,גרסו ראשי קופ " ח ' מככי ' שלא כך הוא הדבר  .אמנם נכון  ,שרופא  -המרפאה
מקבל תשלום נמוך יותר עבור הטיפול בכל חולה  ,יחסית לרופא הפרטי העובד למען

קופ " ח

' מככי '  ,אך מצד שני  ,חוסכת שיטת ' הכתירה החופשית ' את כל אותם הכספים המיועדים
52
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באפלל

השפעת הרופאים  -העלים מגרמניה

לעומת קופ " ח הכללית  ,שבחרה
' לאומית '  ' ,אסף ' ) ,

( ' עממית ' ,

ב ' שיטת המרפאות הסגורה '  ,וקופות החולים האחרות

שנקטו כ ' שיטה

הכפולה ' ,

דהיינו שילוב של העסקת רופאים

במרפאות ציבוריות עם ' בחירה חופשית ' של רופאים אחרים העובדים למען הקופה
במרפאותיהם הפרטיות  -דבקה קופ " ח ' מכבי '  ,כמו קופות  -החולים בגרמניד  ,בשיטת
' הבחירה החופשית ' בצורתה הצרופה ביותר  .היא לא הקימה מרפאות משלה  ,הקטינה את
המנגנון הפקידותי בסניפים עד למינימום ההכרחי והסתפקה בהפנייתם של החולים

לרופאים פרטיים העובדים למענה  .י4י
בתחילה נרשמו

לקופ " ח ' מכבי '  ,הן כרופאים והן כחולים  ,העולים מגרמניה  ,מערי גוש

דן שראו בה העתק מדויק

של הקופות אליהן הורגלו בארץ מוצאם ' : .

ן

ואולם  ,ברבות הימים

הסתבר כי תושבי ארץ  -ישראל ( ואחר  -כך מדינת ישראל ) נטו לקבל ביתר אהדה את הנישד
הליבראלית בתחום בריאות הציבור  ,וכיום הפכה הקופה לשנייה בגודלה

הקמתה של חברת ' שילוח '

ג.

( - ) 1934 - 1933

בארץ " .

ן

ליברליזאציה באמצעות יסודו

של הביטוח הרפואי הפרטיה
כאמור  ,עד בואה של העלייה מגרמניה שלטה בארץ  -ישראל הגישה כי רפואת הציבור ,

ובכללה גם ביטוח הבריאות  ,חייבים להימצא אך ורק בידיהם של אירגונים פילאנטרופיים

או מוסדות לעזרה הדדית שלא למטרות רווה .
הסתדרות ' הדסה ' וקופ " ח הכללית  ,האחראים הראשיים להפצתה של הגישה הזאת
בקרב הציבור הרחב  ,התנגדו לרפואה החופשית מטעמים אידיאולוגיים ושללו על הסף את
היוזמה הפרטית בשטח הבריאות  .ברם  ,הרופאים יוצאי גרמניה שנשאו בקרבם מורשת
רפואית מנוגדת בתכלית  ,התקשו לעכל את הרחקתה של היוזמה הפרטית

מתחום הרפואה .

אחד הביטויים המובהקים לכך הוא יסודה של חברת הביטוח ' שילוח '  .היוזם של הקמת
החברה והמנהל הרפואי הראשון שלה היה לא אחר מאשר בנו חיות  ,שבנוסך להיותו
מומחה בעל  -שם בתחום היגיינת המקצוע  ,שימש בגרמניה גם כרופא של חברה פרטית
לביטוח בריאות בשם

חברה זו  ,כמו גם חברות אחרות מסוגה  ,ביטחה את כל

' ' SALUS

האנשים שרצו להתקבל אצל הרופאים כחולים פרטיים  ,ולכן העדיפו את הביטוח המסחרי
על  -פני הביטול

הסוציאלי .

חודשים אחדים לאחר הגיעו ארצה יצר בנו חיות קשר עם שני עולים נוספים מגרמניה
 -מומחה הביטוח רודולף לשינסקי ואיש העסקים שמעון במירה  ,ושלושתם יחד החליטו

להקים חברה פרטית למטרות רווה שתתמחר בביטוח בריאות  ,על  -פי הדגם הגרמני  .בדומה

לחברות הגרמניות  ,פעלה גם ' שילוח ' על בסיס מסחרי א  -פוליטי  ,כניגוד לכל קופות -
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פרזן נ ' ררלנל

החולים בארץ  ' -שראל  ,שהושתתו על עזרה הדדית וזוהו במישרין עם תנועות

פוליטיות .

הבדל נוסף המפריד בין ' שילוח ' לבינן טמון בשיטת עבודתה  .בניגוד לקופ " ח הכללית
שמנעה כליל את חופש הבחירה של הרופא  ,ולעומת קופ " ח ' מכבי ' שדגלה בבחירה

חופשית מתוך רשימת רופאים  -אימצה לעצמה החברה החדשה את עקרון הבחירה
החופשית הכלתי  -מוגבלת  ,לפיו יכול המבוטח לבחור כרצונו  ,ללא שום הגבלות  ,הן את

הרופאים שאצלם הוא חפץ לקבל טיפול והן את בית  -החולים שבו הוא

רוצה להתאשפז  ' 1 .י

רוב מבוטחיה של החכרה בראשית דרכה היו עולים אמידים מיוצאי גרמניה

כאמור  ,לשירות כזה בארצות

מוצאם " " .

שהורגלו ,

מבוטחים אלו השתייכו בדרך  -כלל אל המעמד

הכינוני העירוני ( עורכי  -דין  ,סוחרים  ,פקידים

בכירים )

ומכאן יובן  ,מדוע פעלה חברת

' שילוח ' בשנות השלושים והארבעים רק בשלוש הערים הגדולות ( תל  -אביב  ,חיפה ,
ירושלים ) ,

תוך שהיא נאלצת לותר מראש על הנסיון לחדור אל ההתיישבות העובדת .

במהלך שבע השנים הראשונות לפעולתה לא הצליחה החברה לזכות בשיתוף  -פעולה מצד

נותני שירותי האישפוז ונכשלה בגיוס קהל  -מבוטחים גדול  .לפיכך היא נקלעה לקשיים
תקציביים חמורים  ,שהוחרפו מאוד עקב מלחמת אתיופיה והמשבר הכלכלי בשנים

. 1939 - 1936
הסיבה העיקרית לאי  -הפופולריות של חברת ' שילוח ' בראשית דרכה נכער מהתעסקותה

הבלעדית בביטוח  -אישפוז  .תושבי הארץ לא הורגלו עד אז לשלם עבור תקופת השהות

בבתי  -חולים  ,מכיוון שהאשפוז היה מבוסס רוכו ככולו על פילאנטרופיה או עזרה הדדית .
ואולם  ,בראשית שנות הארבעים החלה החכרה להתאושש כעקבות הסכם שנחתם בינה
לפין הסתדרות הרופאים  ,לפיו מורחב תחום פעולתה גם לטיפולים רפואיים שלא במסגרת
כתי  -חולים  .התאוששות זו לא נכלמה  ,למרות התחרות הקשה עם קופ " ח

' מכבי '  ,ובמהלך

שנות החמישים הצליחה חברת ' שילוח ' לחדור אף אל המושבות ולהמשיך בהרחבת מעגל
מבוטחיה

ד.

כערים .

הליברליזאציה בשטח האישפוז

עד שנת

1933

שלטו

ברפואה

הארץ  -ישראלית שתי גישות ערכיות בסיסיות

-

הפילאנטרופית והקולקטיביסטית  -שעל אף השוני ביניהן  ,גרם יישומן בתחום האישפוז

לתוצאה זהה  -הקמת בתי  -חולים ציבוריים שלא למטרות ר11ח  ,תוך כדי דחיקתה של
היוזמה הפרטית

לקרן  -זווית .

חוסר האיזון בין האישפוז הציבורי והפרטי היה זר כבר לאותם הרופאים המעטים

מיוצאי גרמניה שעלו לפני  . 1933ואחד מהם  -דנציגר  -אף עשה את הצעד הראשון
לשינוי המצב  ,עת הקים בתל  -אביב בית  -חולים

פרטי " .
7

במשך שנים אחדות נשארה יוזמתו של דנציגר בגדר תופעה חד  -פעמית  ,אולם החל
1 )14

משנת  , 1933עם בואם של המוני רופאים נוספים מגרמניה  ,הפכו יוזמות כאלה לדבר
שבשיגרה  .רופאים אלו  ,שהכירו כארץ מוצאם מערכת אישפוז פלוראליסטית  ,התקשו
141
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עמ ' . 17

השפעת המפאים  -העלים מנימנע

להסתגל להעדרם של בתי  -חולים פרטיים בארץ  -ישראל  ,ועד מהרה החליטו אחדים
מביניהם לפעול למען השלמת

החסר .

מפאת גודלה הצטיירה תל  -אביב כמקום שבו עשויה פעילות כזו להצליח  .ואכן  ,כבר
בראשית

1934

ערכו שם קבוצות  -רופאים ובודדים מכין עולי גרמניה התייעצויות בעניין

הקמת בתי  -חולים פרטיים  ,שחלקן אף נשאו

פרי  ,,.י

ככדי להקים בתי  -חולים פרטיים בתל  -אביב או בערים אחרות בארץ  ,נחוץ היה לגייס הון
התחלתי רב  .הסכם ' ההעברה '  ,במסגרתו ניתן לרופאים מגרמניה להעביר לארץ  -ישראל את
רכושם  ,הקל עליהם במידה מסוימת את מלאכת גיוס ההון ; אך למרות זאת  ,לא יכלו רופאים
בודדים  ,ויהיו אמידים ככל שיהיו  ,לבנות כתי  -חולים גדולים  .רופאים אלו הסתפקו אפוא

בהקמת בתי  -חולים קטנים  ,שהכילו בדרך  -כלל פחות מעשרים

מיטות  " .י

בתי  -החולים הפרטיים הללו  ,שאפשר גם לכנותם ' בתים פרטיים עם

מיטות '  ' ,י

אמורים

היו  ,כמוכן  ,לשאת רווחים  .מכיוון שהמדובר כמוסדות כה קטנים  ,יכלו הבעלים להרוויח

על  -ידי גביית מחירים גבוהים עבור האישפוז במוסד  ,תוך הבטחה לשירות רפואי  -אישי
מעולה .
הנסיון הגרמני לימד אותם כי הדבר אפשרי  ,והם קיוו כי גם בארץ  -ישראל יימצאו תמיד

אנשים שיהיו מוכנים לשלם סכומים נכבדים עבור האשפוז בבתי  -החולים שלהם  .ברם ,

המציאות כאן לא תאמה תמיד את ציפיותיהם  ,וכמה מבתי  -החולים הפרטיים של יוצאי
גרמניה נסגרו שנים ספורות לאחר פתיחתם  .אחד מאלה היה בית  -החולים ' הופשטיין '  ,עליו
? "D

תיעוד מפורט למדי  ,שבאמצעותו ניתן להתוודע אל הקשיים ' בהם נתקלו רופאים

בודדים מיוצאי גרמניה בבואם ליסד בארץ  -ישראל בית  -חולים פרטי  .צבי הופשטיין  ,כירורג
במקצועו  ,ואשתו ניהלו בגרמניה מרפאה פרטית גדולה  ,ולאחר עלייתם ארצה גמלה בליבם
ההחלטה להקים במושבה חדרה בית  -חולים פרטי  ,שיפעל על  -פי אמות  -המידה הגבוהות

בגרמניה  .ייי

הנהוגות

בכדי לממש את ההחלטה  ,בא הזוג הופשטיין בדברים עם רופא הנשים רוזנבוש  ,אף הוא
מיוצאי גרמניה  ,ושני הרופאים השקיעו יחדיו הון רב

( כ  3 , 500 -לא " י ) ,

בעזרתו שכרו בניין

גדול והפכוהו לבית  -חולים מרווח והיגייני שהכיל שמונה  -עשרה מיטות  .את בית  -החולים

.

ניהלו ותיפעלו במשותף שני הרופאים המייסדים כאשר הופשטין היה אחראי על המחלקה

מחלקת היולדות .נ ' י

הכירורגית ורוזנבוש הופקד על

התפוסה שלו תהיה כמעט מלאה

( 13 - 12

מיטות

מקימי בית  -החולים קיוו  ,כמובן  ,כי

בממוצע ) ,

ולפיכך לא חסכו בהוצאות

הפעלה ותחזוקה  .הם הסכימו מלכתחילה לשלם דמי  -שכירות גבוהים  ,להתקשר למספר
שנים על  -ידי מתן שטרות  ,ולרכוש תרופות יקרות  .כמו  -כן הוסכם בימיהם כי רוזנבוש יקבל
תשלומים גבוהים מאוד  ,הרבה יותר מהמקובל  ,עבור הלידות שהוא יבצע בין כתלי בית -
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שם ,

שם .

טית

נ  ,דרלנד

החולים  .ייי

מצוקת האישפוז באזור השרון המרכז ' והשומרון ורמתו הגבוהה של המוסד

.

' צרו את הרושם כ ' הצלחתו מובטחת  ,אולם תוך חודשים אחדים הסתבר כי תקוותיהם של
שני המייסדים לא

התגשמו .

התפוסה הממוצעת של בית  -החולים הגיעה ל  8 - 7 -מיטות בלבד  ,וכך נוצר פער בין
ההכנסות להוצאות  ,שגרם לגרעון חודשי מצטבר של  60 - 50לא " י  .תפוסתו הנמוכה של
המוסד נבעה מחוסר יכולתם של החולים באזור לשלם את התעריפים הגבוהים שנדרשו
עבור יום אישפוז  ,בעיקר כמחלקה הכירורגית  ,וכן מכשלונו של צבי הופשטיין ליצור קשר

קופות  -החולים  " .י

חוזי עם

בהעדר כמות מספקת של חולים אמידים  ,גברה תלותו של בית -

החולים ' הופשטיין ' בקופות  -החולים שפעלו באזור  ,אך הללו סירבו לשלוח אליו את

חוליהן .

קופת  -חולים ' עממית ' העדיפה לשלם עבור מבוטחיה סכומי  -כסף קטנים יותר

לבתי  -החולים הציבוריים ואילו קופ " ח הכללית שאפה לפתח את בית  -החולים החדש שלה
ביהודה ( ' בילינסון ' )  ,ולפיכך היפנתה את כל מבוטחיה מאזור השרון ועמק  -חפר לפתח -

תקוה ולא לחדרה  ' .יי

עד מהרה גילה הופשטיין  ,כי הוא נקלע למצב הסר פתרון  .בצר לו פנה

הלה אל פריץ נואק  ,מנהל מחלקת הבריאות של הוועד הלאומי  ,בבקשות עזרה דחופות .
נואק סבר אמנם  ' ,כי התוכנית לבנות כיח חולים פרטי כזה בחדרה היתה מופרזת '  ,אולם

טען  ,ש " ש לעזור למשפחת רופא שהשקיע במפעל זה לא רק הון עצום אלא גם מרץ

ואידיאליזם '  , .י '

הוא אך פנה אל קופות  -החולים ( ' עממית ' וכללית ) וביקש מהן לעזור לאיזון

התקציב של בית  -החולים באמצעות הוזים שיבטיחו לחוליהן מספר מסוים של מיטות בעד
סכום חודשי קבוע  .הבקשה לא נענתה כחיוב  ,והקופות המשיכו להתעלם מבית  -החולים
הפרטי

בחדרה  .ייי

בינתיים הוחמר מצבו הכספי של הופשטיין והוא היפנה קריאות  -עזרה לארגון ' הדסה ' ,

ממנו נהג לרכוש תרופות וחומרי  -רפואה  .אלא שגם הפעם הושבו פניו ריקם ; מנהל הארגון
ענה לו ביובש  ,כי ' פעולות עזרה לבתי חולים פרטיים אינן נכללות כמסגרת פעולות

אירגוננו '  , .יי
חוסר  -הנכונות של מרבית מוסדות  -הבריאות הציבוריים לשתף פעולה עם בית  -החולים
הפרטי  ,שנראה להם מיותר כמקרה הטוב ומזיק במקרה הרע  ,חרצה את גורלו של הופשטיין
לשבט והביאה אותו לפשיטת רגל  .ערב סגירת בית  -החולים כתב הלה לנואק  ' :מצבי נואש .
הכל דורש ממני כסף  ,כסך  ,כסף  ,ואין בידי למלא את

חוכותי .

הבוחרים  ,הפרסונל ,

הרופאים  ,בעלת הבית תופפים עלי בכל יום ויום  .אבל אין לי כסך לשלם  .אין לי כסך להזמין
סחורות  ,רפואות ותחבושות ' 11 .י
(

,
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שס שס .

, ,מכרטיס של פר ,-נואק למיבז קרפ  -מיס ס .נואי ו  .שס  .שם  .לג ססב לנדאואר מיגב ,
 .שס 57 , 2 59 .
 .שס 5 .
ח  -חולים כללית עממית  .וב :אטייל ,
 117מבחבי פ .
 .ין מ  .ס " 5בפברואר
מבתכ עיסקי מנהל '"דדסה '
,
 .שס  .שס".
"
 .שם  .שס .
המבחב מ  .וב  7ביוני
,9
1

שם .

יאה שס  .שם י מכתב הוועדך לכד ' קת כיף -החול' ס בתדרך למשרד הסי ' אוה ימיני בחיפה מיום ,

1 /40ג

 2באפר

.

ל

השפעת הרופאים  -העולים מנרמלה

המודעות לקשיים הללו  ,העלולים לעמוד בדרכו של כל רופא בודד שינסה להקים

בכוחות עצמו בלבד בית  -חולים פרטי רווחי  ,דירבנה קבוצת רופאים  -עולים מגרמניה לנטוש
את היוזמה הפרטית האינדיבידואלית נוסח דנציגר והופשטיין וללכת בדרך אחרת -

במשותף .

קואופראציה של רופאים פרטיים המשקיעים את הונם

יוזם הרעיון היה שוב בנו חיות  ,שפנה בשנת

1934

אל כמה מעמיתיו בהצעה לבנות כתל -

אביכ בית  -חולים פרטי גדול ומודרני  ,על בסיס של חברת מניות בע " מ  .ארבעים רופאים תל -
אביביים  -שני שליש מהם יוצאי גרמניה  -מכל ענפי הרפואה  ,הסכימו להשתתף
במפעל  ,השקיעו יחדיו
הנמכרות רק

כ 26 , 000 -

לרופאים  ' " .י

לא " י והקימו את ' אסותא '  -חברה פרטית של מניות

כעזרת ההון שנאסף ממכירת המניות הוקם בצפונה של תל  -אביב

בית  -החולים ' אסותא ' ( נפתח בסוף שנת  , ) 1935שהכיל מאה מיטות  ,צויד במיטב חידושי
הטכניקה וכלל את מחלקות הרפואה

העיקריות .

יחודו של בית  -החולים טמון לא רק כאופן ייסודו  ,אלא גם בצורת עבודתו  .לעומת כל

מוסדות האישפוז בארץ  ,הן הציבוריים והן הפרטיים  ,בהם טופלו החולים על  -ידי הצוות
הקבוע של בית  -החולים  ,העניק בית  -החולים ' אסותא ' לחוליו את זכות ' הבחירה החופשית

הכלתי  -מוגבלת ' .

כל חולה שאושפז שם יכול היה להזמין לבית  -החולים את הרופאים

הרצויים לו  ,בלא שיוטלו על חופש הבחירה שלו הגבלות כלשהן  .צורת עבודה ליבראלית
כזו איפשרה לחולים להמשיך ולהיעזר ברופאים אליהם היו קשורים לפני האשפוז  ,וכך
נוצרה רציפות והמשכיות

בטיפול  ' .י
ן

הדבקות בעקרון זכות הבחירה החופשית הבלתי  -מוגבלת  ,שפתחה למעשה את בית -

החולים ' אסותא ' בפני כל רופא  ,סיעה לא רק לחולים אלא גם לרופאים  ,ובעיקר לרופאי

המרפאות  .אלה יכלו עתה להתקדם ולהשתלם מבחינה מקצועית על  -ידי טיפול במקרים
קשים הדורשים אישפוז ולא נאלצו עוד להסתפק במקרים

אמבולאטוריים קלים בלבד  ' : .י

בעת שהוקם היה בית  -החולים ' אסותא ' אחד ממוסדות האישפוז הגדולים והמשוכללים

ביותר בארץ  -ישראל  .אין תימה  ,כי הוא עורר בשנים הראשונות לקיומו תקוות גדולות ,

ומייסדיו אף קיוו שישמש כמרכז רפואי של ארץ  -ישראל ושל כל הארצות השכנות  , .י ברם .
)

בדיעבד הסתבר  ,כי בעידן הרפואה המודרנית קשה מאוד לתחזק ולפתח בתי  -חולים
פרטיים  ,שאינם נעזרים בהון ציבורי

שוטף .

בגלל היות בית  -החולים ' אסותא ' מוסד פרטי  ,באו רוב חוליו מקרב שכבת אוכלוסיה
מצומצמת יחסית -

התושבים האמידים של הארץ והתיירים מחרן  -לארץ  " .י
4

ולכן צומצמה

מראש יכולתו להפיק רווחים גדולים שיאפשרו השקעה חוזרת  .אם נוסיף לכך את סירובם

העיקש של מייסדי בית  -החולים לקבל תמיכה כספית ציבורית ' " י

ואת המורשת המושרשת

חדש .בה לפתפות ביש  .אסותא  . .האוץ  .בדצמבר "
60י  .מס .
.
דבי  : .באוקטובר "
כ ' הראל הירשובק .
י " ראה ב ' היישוביץ  ' ,עשר שנות אסותא ' .
שוה לבייר אסותא  .האיץ  ,ונ באוקטובר
היפשה בס , .כנען . .בית החילים הפרטי בישראל'  .הארץ , ,
"
"
.
באפריל
 .האוץ .
ייעץ,שם .הערה ,
הירשותי .
ראה יוכנס
63
נ. 9
.
ראה ב הראל  ,לעיל  .יערה
,
"
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בית  -ההולים ' אסותא

',

תל  -אביב  .שער חוברת הסברה

של אישפוז ציבורי בארץ  -ישראל  -נבין היטב מדוע קפא בית  -החולים ' אסותא ' על שמריו
ומדוע

TIAJ

החלום על הפיכתו לבית  -החולים המרכזי של ארץ  -ישראל והמזרח  -התיכון .

סיכום
לעומת מערכת הרפואה הגרמנית  ,שהיתה מהמפותחות באירופה  ,התאפיינה מערכת
הבריאות הארץ  -ישראלית בשיטות איבחון וטיפול פרימיטיביות  ,בהעדרם של רופאים -
מומחים  ,כהעדר מוסדות  -אישפוז המקיימים לצד העבודה הקלינית גם פעילות מחקרית

ולימודית  ,ובסוציאליזאציה קיצונית של המקצוע  ,דהיינו באימרה דפוסי  -אירגון על בכיס

קולקטיביסטי  -ביורוקרטי תוך כדי דהייה מוחלטת של הערכים הליבראליים עליהם
הושתתה  ,למשל  ,הרפואה
1 ) 18

המרכז  -אירופית .

בעקבית תיאם הפתאומי של

מאות הרופאים מגרמניה התחוללו תמורות מרחיקות לכת

בהרכב האתני של רופאי ארץ  -ישראל  .אם עד שנת

1933

נמנו רוב רובם של רופאי ארץ -

ישראל עם יוצאי ארצות מזרח  -אירופה  ,בעיקר רוסיה ופולין  ,הרי במהלך שנות השלושים
הפך המוצא המרכז  -אירופי ( גרמניה ,

אוסטריה )

לדומינאנטי .

השבעת הרופאים  -תעולים מגרמניה

בד  -בבד עם התרחשותו של שינוי זה חל ב ' שוק ' הרפואי גם שינוי מהותי ביחסי הביקוש

וההיצע  .המצב הכמעט  -תמידי של עודף ביקוש לרופאים נעלם כלא  -היה ובמקומו נוצר
כאמצע שנות השלושים עודף היצע גדל והולך  ,שגרם  ,בסיועם של גורמים מזדמנים
ומיבניים  ,להיווצרות משבר תעסוקה חמור  ,ממנו נפגעו בראש וראשונה הרופאים  -העולים
ההדשים

מגרמניה .

במקביל לשינויים הכמותיים הללו שהתהוללו ברפואה הארץ  -ישראלית בעטיה של
העלייה מגרמניה  ,חלו בה  ,מאותה סיבה עצמה  ,גם שינויים איכותיים רכי  -משמעות .
הרופאים יוצאי גרמניה התייחסו אל שיטות הריפוי  ,דפוסי הארגון והערכים המקצועיים של

הרפואה בארץ  -ישראל  ,אשר עוצבו על  -ידי דור הרופאים הקודם  ,יוצאי מזרח  -אירופה ,
מתוך רגש עליונות ושאפו לשנותם מן היסוד ולהתאימם למערכת הרפואית אותה הכירו
היטב בארץ מוצאם .

אחד מן השינויים האלה  -הרהבת מגמת ההתמחות  -היה פועל  -יוצא של ריכוז
מאות רופאים  -מומחים בעלי מיומנות גבוהה בתחום התמחותם בארץ  -ישראל  .רופאים אלו
מיסדו כאן  ,מייד עם בואם  ,ענפי  -רפואה חדשים  ,שיפרו את רמתו של השירות הרפואי  ,ועד

מהרה הפכו את ארץ  -ישראל מפרובינציה נידחת למרכז הרפואי של המזרח  -התיכון .
שינוי אחר  -המודרניזאציה במיכשור ובשיטות האיבחון והטיפול של מחלות  -נבע

ישירות מקודמו  ,שכן הרופאים  -המומחים מגרמניה היו אחראים לא רק ימיסוד תחומי -
התמחות חדשים אלא גם להבאת כל הידושי המקצוע  ,האיבחוניים והטיפוליים  ,שהונהגו
בגרמניה בשטחי

התמחויותיהם .

המימסד הרפואי בארץ  -ישראל ראה בדרך  -כלל בחיוב את ההתמחות והמודרניזאציה
כרפואה שהנהיגו הרופאים יוצאי גרמניה  .ברם  ,כאשר האחרונים הציעו שינויים מרחיקי -

לכת גם בתחומי האירגון והערכים המקצועיים הם נתקלו  ,לעתים

קרובות  ,בהתנגדות

עקרונית  ,על כסיס אידיאולוגי ופוליטי  ,בעיקר מצדה של הנהגת קופת  -החולים

הכללית .

העימות החריף ביותר בין הרופאים  -העולים החדשים לבין ראשי הקופה התנהל סביב
שאלת הליברליזאציה של מקצוע

הרפואה  ,ובסופו

היתה ידם של הרופאים על התחתונה  .כל

נסיונותיהם להחליש את האירגון הקולקטיביסטי הקשיח של קופת  -החולים הכללית
באמצעות מתן חופש  -בחירה לחולה וחופש  -פעולה מקצועי וכלכלי לרופא  ,כפרט  ,עלו
בתוהו וכמה מהם אף נטשו בשל כך את העבודה

בקופה .

עמיתיהם ויתרו מראש על השאיפה לשנות מ ' בפנים ' וניסו לקדם את הליברליזאציה
מ ' בחהן ' ,

על  -ידי הקמת מוסדות הדשים שפעלו על  -פי הדגם הגרמני הליברלי  .כמקובל

בגרמניה  ,אימצו מרבית המוסדות הללו את עקרון ' הבחירה החופשית של הרופא ' המאפשר
לשמור

על

הדפוסים

האינדיבידואליסטיים

של

המקצוע ,

אפילו

בתוך

המסגרות

הביורוקרטיות של רפואת הציבור  ,וחלקם הגדול אף נוסד כתוצאה מיוזמה פרטית  ,שאותה
דחה המימסד הרפואי מכל

וכל .

נסיונות הליברליזאציה בתחומי הטיפול המרפאתי וביטוח הבריאות התאפיינו ב ' חבלי
לידה ' קשים  ,ואחת הסיבות החשובות לכך היא האורינטאציה האידיאולוגית העוינת
ששלטה אז בארץ  -ישראל  .אולם  ,בטווח הארוך הם נחלו הצלחה יחסית  .לעומת זאת  ,לא

שפר חלקן של הפעולות המקבילות בשטח האישפוז ומרביתן הסתיימו ככשלון  .בתי -

נ5ן

דמון נידפלם

החולים הפרטיים שצצו בשנות השלושים והארבעים כפטריות לאחר הגשם  ,קפאו על
השמרים או אר נסגרו כליל  ,והמערכת האישפוזית כארץ  -ישראל המשיכה להתבסס

בעיקרה  ,עד עצם היום הזה  ,על בתי  -החולים

הציבוריים .

לית מאן דפליג  ,כי המסקנות דלעיל  ,העולות מתוך ' חקר הארוע ' של הרופאים  -העולים
מגרמניה  ,הינן חשובות כשלעצמן  .אולם  ,בנוסף לכך הן יכולות גם להתוות את דרך הניתוח
של השפעות העלייה הגרמנית

בכללה .

מתוצאות המחקר מסתבר  ,כי הרופאים  -העולים ניסו לשמור על דפוסי המקצוע נוסה

גרמניה אף לאחר השתקעותם בארץ  -ישראל  ,וסירבו לעכור תהליך של טמיעה מקצועית .
שמירה זו על המורשת הייחודית של ארץ המוצא והשאיפה המתמדת להשרישה כאן במקום
המורשת הקיימת  ,הגדילו מאוד את כוח ההשפעה שלהם  .אמנם  ,לא תמיד יצא כוח זה

בשלמותו אל הפועל  ,בראש וראשונה עקב התנגדות המימסד של קופת  -החולים הכללית :
למרות זאת  ,אפשר לזמר  ,כי הרופאים  -העולים מגרמניה היו גורם מחולל  -תמורות ומתסיס

ברפואה הארץ  -ישראלית כשנות השלושים

והארבעים .

