בית  -הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית
ו ' הדסה ' בירושלים  -הכנות ושנים ראשונות
דורון נידרלנד

ויהר

קפלן

ייסוד בית  -הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ו ' הדסה ' בירושלים מדגים כיצד נסיבות
היסטוריות יצרו פער בין התכנונים המוקדמים לבין ביצועם הלכה למעשה .
להלן ייעשה נסיון לעקוב אחר המתח המתמיד בין התכנון לביצוע ואחר הדיונים והוויכוחים

שליוו כל העת את תהליך הקמת בית  -הספר לרפואה  ,ולהסביר את גורמיהם * .
בין מוסד אקדמי ( האוניברסיטה

העברית )

השותפות הייחודית

לבין ארגון פילנטרופי ( הסתדרות

' הדסה ' ) בתכנונו ,

הקמתו וניהולו של בית  -הספר לרפואה בירושלים תעמוד במרכז דיוננו ; שכן היא עיצבה את אופיו
והשפיעה רבות הן על התכנונים המוקדמים והן על ההקמה  ,בטווח הקצר ובטווח הארוך .

ציוני  -דרך
הרעיון להקים בית  -ספר לרפואה בירושלים עלה עוד לפני מלחמת  -העולם הראשונה  .כבר בשנת
הוכרז בקונגרס הציוני האחד  -עשר על הצורך בהקמתו כחלק מהאוניברסיטה העתידה

1913

להיווסד  ! .ואולם הצעד הראשון למימושו של הרעיון ננקט רק לאחר סיום המלחמה  ,עם ייסוד
המכון למיקרוביולוגיה והמחלקה לפאראזיטולוגיה בשנות
העברית ,

שנפתחה רשמית בשנת  . 1925בשנת

1921

העשרים ,

כחלק מהאוניברסיטה

נרתמה ' האגודה של הרופאים היהודיים

בארצות  -הברית '  ,בראשותו של ד " ר נתן רטנוף  ,לפעולה למען בית  -הספר לרפואה  .האגודה אספה
סכומי  -כסף ניכרים לשם הקמתו ואף רכשה לתכלית זאת שטח של

כ 30 -

דונם על הר  -הצופים .

ברם ,

לפעולה זו לא היה המשך מיידי  2 .בעשר השנים הבאות לא חלו התפתחויות נוספות הקשורות בייסוד

בית  -הספר לרפואה  ,מלבד פיתוחן של מחלקות מדעי
בשנת

1936

הטבע .

3

האוניברסיטה העברית והסתדרות הנשים הציוניות ' הדסה ' התמו על הסכם להקמת

מרכז רפואי על הר  -הצופים  .המרכז החדש  ,שהחל לפעול בשנת

, 1939

כלל את בית  -החולים על שם

רוטשילד  ,את בית  -הספר של האוניברסיטה להשתלמות רופאים ומחקר ( הפרה  -פקולטה

*

1
2

תמצית של חיבור הדן בתולדות בית  -הספר לרפואה בירושלים  ,שנכתב בעידודם וביוזמתם של
הינופרופ
הדיקנטזהושל
מאמר
' שמואל קוטק  ,ראש המדור לתולדות הרפואה  ,הפקולטה לרפואה  .לצורך הכנת החיבור
הסתייענו בחומר ארכיוני המצוי בארכיון האוניברסיטה העברית  ,הר  -הצופים  ,ובראיונות אישיים .
New

 . 225ק  1973 ,ו ] סץ
Jerusalem

3

 .ק 1954 ,

,

,

.

Gi[ead: T e Story of

) ( Introduction

"

מ! 4 . Levin , Balmג

~adassah Medical
The' Hebrew
.
University-H

האוניברסיטה בירושלים ושנותיה הראשונות'  ,קתדרה ,

3

לרפואה )

; ב ' ברשאי  ' ,ההכנות לפתיחת

 ( 25תשרי ,תשמ " ג)  ,עמ '  . Friedenwald, The ; 78 - 77מ

Jews and Medicine, Baltimore 19

בית  -הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה  ,ירושלים  , 1949עמ '

.5

(

 *41ו

מישכנו הישן של בית -
החולים ' הדסה ' על  -שם
רוטשילד במרכז העיר

( כיום ליד גן אוסטרי ,
בטרם המעבר להר -
הצופים

ואת בית  -הספר

לאחיות .

4

' הדסה ' התחייבה להקים ולתחזק את בית  -החולים האוניברסיטאי  ,ואילו

האוניברסיטה התחייבה לקיים את מעבדות המחקר הרפואי ולהרחיבן .
המרכז הרפואי ( בשנת

) 1939

5

עם השלמת בנייתו של

החלה בפעולתה גם הפרה  -פקולטה לרפואה  .תחילה  ,ריכזה את

מאמציה בארגון השתלמויות לרופאים ותיקים ובפיתוח של המחקר הרפואי  .ברם  ,התביעה להקמת

בית  -ספר לתלמידים הלכה וגברה  ,הן מצד התלמידים הפוטנציאליים והן מצד הסתדרות ' הדסה ' ,

שראתה בו את פסגת פעולתה הרפואית בארץ  -ישראל .

6

האילוצים של מלחמת  -העולם השנייה עיכבו את ההכנות לפתיחת בית  -הספר  ,אך עם סיומה
( ) 1945

146

נחתם הסכם נוסף בין האוניברסיטה ו ' הדסה '  ,לפיו הסכימו שני הגופים להיות שותפים

במאמץ הכספי והארגוני למען הקמת בית  -ספר לתלמידים .

שם .

4

שם ,

5

, )2

6

 , ) 3עמ ' ; 6

בית -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה
בית -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה
בנובמבר  , 1945הארכיב המרכזי של האוניברסיטה העברית  ,ירושלים [להלן  :ארכיב האוניברסיטה ] .
עמ '

.3

פרוטוקולים של מועצת הפרה  -פקולטה מיום

21

ביוני

 1944ו 4 -

המרכז הרפואי בהר  -הצופים  ,תצלום  -אוויר ,

1939

בעקבות ההסכם פתחו הסתדרות ' הדסה ' ושוחרי האוניברסיטה העברית בארצות  -הברית  ,במגבית
מיוחדת לשם איסוף הסכום הגדול הנדרש

( 3 , 200 , 000

דולר)  7 .במקביל לאיסוף הכספים החלה

מועצת הפרה  -פקולטה לקיים דיונים קדחתניים על תכנית הלימודים של בית  -הספר העתידי  ,ועל
מועד פתיחתו הרצוי .

8

כוונת המתכננים היתה לפתוח את בית  -הספר בסתיו  . 1948אולם המצב הבטחוני הקשה שנוצר
עם פרוץ מלחמת
ב 13 -

באפריל

השחרור  ,כפה עליהם לשנות את
1948

תכניתם ' .

הותקפה שיירת מכוניות של ' הדסה ' בדרכה להר  -הצופים הנצור  .בהתקפה

נספו עשרות רופאים ואחיות  ,וביניהם שלושה אישים שהיו האחראים העיקריים לתכנונו ולארגונו

של בית  -הספר לרפואה  :חיים יסקי  ,מנהל ' הדסה ' בארץ  -ישראל ; משה בן  -דוד  ,מזכיר ועדת הפיתוח
של הפרה  -פקולטה

;

וליאוניד דולז ' נסקי  ,ראש המחלקה לפתולוגיה נסיונית והמעבדות לחקר

הסרטן .
הסתדרות ' הדסה ' היתה נחושה בדעתה לקדם

את המפעל  ,למרות כל הקשיים , .
0

היא לחצה על

הנהלת האוניברסיטה לפתוח את בית  -הספר במועד שתוכנן  ,אלא שזו היססה בגלל המחסור

במבנים  ,ציוד  ,כסף וכוח  -אדם  .דרישות תקיפות לפתיחה מיידית של בית  -ספר לתלמידים הופנו אל

7

פרוטוקולים של מועצת הפרה  -פקולטה מיום

13

ביוני

22 , 1940

ביוני

1941

ו4 -

בנובמבר

, 1945

ארכיב

האוניברסיטה .
8

הוויכוחים על תכנית הלימודים ועל תאריך הפתיחה נערכו ברוב ישיבות הפרה  -פקולטה  ,החל מסוף מלחמת -

10

העולם השנייה  .ראה פרוטוקולים של מועצת הפרה  -פקולטה מן השנים  , 1948 - 1945ארכיב האוניברסיטה .
כיח -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 6פרוטוקול מועצת הפרה  -פקולטה מיום  16בפברואר . 1948
שם  ,עמ ' . 10 , 3

9

147
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האוניברסיטה מצד שירותי הבריאות של צה " ל ומצד סטודנטים שהפסיקו את לימודי הרפואה

בחוץ  -לארץ והתגייסו לצה " ל על  -מנת להשתתף במלחמת השחרור  .לחץ זה נשא פרי ובעקבותיו
נתקבלה החלטה לפתוח את הלימודים בקיץ

, 1949

בכמה קורסי  -רענון פרה  -קליניים ובקורסים

בית  -הספר לרפואה בירושלים

הקליניים עבור סטודנטים שסיימו כבר בחוץ  -לארץ את הלימודים הפרה  -רפואיים ואת חלק הארי
הפרה  -קליניים  .ח

של הלימודים

ההוראה הכלתי פורמלית לבני המחזור הראשון  ,כולם לובשי מדים  ,החלה כבר בחורף
הפתיחה הרשמית של בית  -הספר נערכה רק בל " ג בעומר

בסוף שנת

1949

( 17

במאי

, 1949

אך

 . ) 1949ט

נפתחה בבית  -הספר לרפואה כיתת  -לימוד שנייה  .היא כללה סטודנטים שנזקקו

רק לשנת  -לימודים אחת לשם קבלת התואר דוקטור .

3ן

במשך שלוש השנים הראשונות לקיום בית  -הספר התקבלו אליו רק תלמידים שסיימו כבר את

הלימודים הפרה  -קליניים בחוץ  -לארץ  .אך בטקס סיום הלימודים של המחזור הראשון
) 1952

( 13

במאי

נסגר המעגל  .מייד לאחר שהמסיימים נשבעו את שבועת ' הרופא העברי '  ,הוכרז על פתיחת

המחזור הראשון  ,שילמד רפואה בשיטתיות  ,מן הקורסים הפרה  -רפואיים ועד לעבודה המעשית
שבסיום הלימודים הקליניים .

4ן

כשנה ומחצה לאחר  -מכן ( נובמבר

) 1953

נפתחו רשמית שני בתי  -ספר נילווים  ,לרפואת  -שיניים

ולרוקחות  .כל שירותי ההוראה והמעבדה לסטודנטים הלומדים בהם ניתנו על  -ידי בית  -הספר
לרפואה .

!5

אירועי מלחמת השחרור כפו על האוניברסיטה ו ' הדסה ' להעביר את מתקני השירות

הרפואי ,

המחקר וההוראה מהר  -הצופים אל מבנים זמניים בעיר היהודית  .מבנים אלה נרכשו בחפזון  ,בלי
קשר למידת התאמתם לצרכים  .לפיכך התנהל הלימוד בבית  -הספר לרפואה בשנות החמישים
בבניינים צפופים וישנים  ,שהיו מפוזרים באקראי במרכז העיר  .כבר בראשית שנות החמישים הוחל

בדיונים על מיקומו של מרכז רפואי חדש  ,שיירש את הר  -הצופים  .בסופו של דבר הוחלט להקים
אותו על שטח גדול באזור עין  -כרם .

16

בניית המרכז הרפואי בעין  -כרם התנהלה באיטיות ונמשכה זמן רב מהצפוי  .הוא נפתח רק
באוגוסט

, 1960

כ  8 -שנים לאחר הנחת אבן  -הפינה  .המעבר לעין  -כרם פתח עידן חדש בתולדות בית -

הספר לרפואה  .במרכז החדש רוכזו יחדיו  ,על  -פני שטח נרחב  ,מחלקות בית  -החולים  ,המעבדות ,

חדרי הלימוד והספרייה הרפואית  .באופן כזה נפתחו אפשרויות חדשות לרכישת ציוד ומיכשור
מודרניים  ,להעלאת הרמה הרפואית והמחקרית ולהרחבת ההתמחות וההתמקצעות .

!7

מפרה  -פקולטה לפקולטה
הפרה  -פקולטה לרפואה  ,או בשמה הרשמי ' בית  -הספר לרפואה של האוניברסיטה להשתלמות

ומחקר '  ,החלה לפעול בראשית שנת

, 1939

עם פתיחת המרכז הרפואי החדש על הר  -הצופים  .תנאי

הכרחי לפעילותה האקדמית היה ההחלטה שקיבל חבר הנאמנים של האוניברסיטה ( בספטמבר
11
12

13

14

15
16

17

שם  ,עמ '

;6

פרוטוקולים של מועצת הפרה  -פקולטה מיום , 1

3

בנובמבר

, 1948

ארכיב האוניברסיטה .

בית -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 11לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 227
רבים מתלמידי כיתה זו היו יוצאי בולגריה  ,ומשום כך כונתה ' קורס  -הבולגרים '  .אחר  -כך  ,כדי להימנע מהדגשת
העדתיות שונה כינויה ל ' קורס הגומרים '  .לוין  ,שם ; פרוטוקול מועצת הפרה  -פקולטה מיום  11כינואר . 1950
לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 228
בית -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה  , )2עמ ' . 4
על  -פי ראיונות עם קלמן מן (  9בדצמבר  ) 1983ועם משה פריבס (  16בפברואר . ) 1984
על  -פי ראיון עם קלמן מן  ,שם .

קנ1 *4

דורון נידרלנד להר קפלן
) 1938

לפיה ' הוא

האוניברסיטה ' .

18

[חבר

הנאמנים ]

מקבל את המחלקה הרפואית כחלק בלתי נפרד מן

המשמעות המעשית של החלטה חשובה זו היתה יצירת גוף אקדמי -הוראתי

ומחקרי חדש בתחום הרפואי  ,שאמור להפוך לפקולטה לרפואה  .רקטור האוניברסיטה הבהיר זאת
במפורש כאשר כינה את הפרה  -פקולטה לרפואה  ,בישיבתה החגיגית הראשונה כ ' אחות הצעירה של
שתי הפקולטאות

הקיימות ' .

9ן

אולם אילוצים וקשיים מסוגים שונים מנעו הקמה מהירה של בית -

ספר לתלמידים  ,וכך אירע שהפרה  -פקולטה התקיימה ופעלה במשך עשר שנים .

מן הפרוטוקולים של ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה בשנותיה הראשונות

( ) 1945 - 1939

עולה  ,כי

היא התרכזה בארגון השתלמויות לרופאים ובפיתוח המחקר הרפואי  .תכנון בית  -הספר לתלמידים

הוצב אז בעדיפות שנייה בלבד  .ההשתלמויות אורגנו לרופאים עולים מחוץ  -לארץ שלא היו בקיאים

במחלות המיוחדות של ארץ  -ישראל  ,כמו גם לרופאים צעירים  ,שהכשרתם המעשית בבתי  -החולים
היתה מועטה .

20

בשנות מלחמת  -העולם השנייה גבר מאוד הצורך בהשתלמויות  ,בעיקר בתחומי כירורגיית

הפציעות והטיפול במחלות מידבקות  .הפרה  -פקולטה נרתמה מייד למשימה והחלה לארגן קורסים

והשתלמויות מיוחדים בתחומים אלה  .במקביל הוחלט  ,כי ' את הדיון בשאלות שיש להם קשר עם
יצירת פקולטה לתלמידים יש לדחות לזמנים נוחים יותר '  .י 2חיים

יסקי  ,מנהל ' הדסה '  ,חלק על גישה

זו ותבע במשך כל שנות המלחמה לזרז את הדיונים בקשר להקמת בית  -ספר לתלמידים  .כמו  -כן

ביקר את חברי הפרה  -פקולטה על ההתרכזות היתרה במחקר והזנחת

בקיץ

, 1944

ההוראה  .ע

כאשר מלחמת  -העולם השנייה קרבה לסיומה  ,חשו אף חברי הפרה  -פקולטה עצמם

אי  -נחת לגבי ' דלות ההישגים ' בקשר להקמת בית  -הספר לתלמידים  .הם אימצו את גישת יסקי  ,ויחד
עימו הפנו אצבע מאשימה כלפי הנהלת האוניברסיטה  ,על שהיא מעכבת את הקמת הפקולטה .

היסוסי האוניברסיטה נבעו משני טעמים עיקריים

:

23

הקושי להתמודד עם הנטל התקציבי הכרוך

בהקמת פקולטה לרפואה  ,והחשש מפני ירידה ברמה המדעית  -מחקרית של האוניברסיטה כתוצאה
משילוב רופאים בה .

24

לעומת זאת  ,לחצה הסתדרות ' הדסה ' כל העת להפיכת הפרה  -פקולטה לפקולטה  .היא ראתה

במפעל את שיא פעילותה הרפואית בארץ  -ישראל  ,ולכן היתה מוכנה להפנות אליו את כל המשאבים
הכספיים הדרושים  .כתוצאה מלחציה ובעקבות תביעת התלמידים הפוטנציאליים שהפסיקו את

לימודיהם באירופה  ,הגיעו ראשי האוניברסיטה למסקנה  ,כי יש לזרז את התהליכים להקמת בית -
ספר לתלמידים .

25

ביולי

1945

נחתם ההסכם בין האוניברסיטה ו ' הדסה '  ,לפיו הסכימו שני המוסדות

לפעול במשותף למען הקמת בית  -הספר כ ' מפעל אחד ובלחי ניתן לחלוקה ' .

18

19

20
21

150

מתוך החלטות חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית  ,הוועידה
האוניברסיטה .

ה 9 - 7 , 11 -

הפרוטוקול של הישיבה הראשונה של מועצת הפרה  -פקולטה מיום

1

בספטמבר  , 1938סעיף  , 31ארכיב

כדצמבר

, 1938

כינואר י -

שם .

פרוטוקולים של ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה  ,מיום  16בינואר , 1939
פרוטוקול של ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום  13ביוני  , 1940שם ; ראיון עם חיים  -שלום הלוי (  16בנובמבר
5

 8במארס

41983
22

23
24

25

דברי חיים יסקי בישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום

5

במארס

ו  8 -בספטמכר

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום  21ביוני . 1944
על  -פי ראיון עם אנדרה דה  -פריז (  27באפריל . ) 1984
פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

4

בנובמבר

, 1945

שם .

, 1943

שם .

. 1940

בית  -הספר לרפואה בירושלים

מעתה ואילך החלו העניינים להתגלגל ביתר  -מהירות  .את מרבית הישיבות בשנים

1948 - 1945

הקדישה הפרה  -פקולטה לתכנית הלימודים של בית  -הספר ולשאלת מועד פתיחתו  .לישיבות אלה

הוזמנו רופאים מומחים מחוץ  -לארץ שהירצו על שיטות ההוראה והלימודים הנהוגות בארצותיהם .

במקביל החל יסקי לשלוח לארצות  -הברית רופאים צעירים של ' הדסה '  ,המיועדים להורות בבית -

חדישות .

הספר לרפואה  ,כדי להכיר שיטות  -הוראה

26

לגבי מועד הפתיחה הוחלט תחילה  ,כי תאריך היעד יהיה שנת הלימודים  . 1947 / 8התכנון היה
להתחיל בקורסים הקדם  -רפואיים ולהתקדם בשיטתיות הלאה אל הלימודים הפרה  -קליניים
והקליניים .

27

אולם הבנייה על הר  -הצופים לא התקדמה בקצב ה רצוי  .למרות זאת  ,החליטו חברי

הפרה  -פקולטה לעשות כל מאמץ על  -מנת להתחיל את הלימודים

מבחינת מספר התלמידים  ,הציוד והמבנים .

ב , 1948 -

ולו גם ב ' תכנית מינימום '

אלא שאז פרצה מלחמת השחרור  ,ששיבשה לחלוטין

28

את לוח הזמנים .
בחודשים הראשונים של שנת

על  -אף ההחמרה במצב הבטחוני  ,דבקה עדיין הפרה -

, 1948

פקולטה בעמדתה  ,כי יש לפתוח את הלימודים בסתיו אותה שנה

;

ואולם האוניברסיטה התנגדה

בתקיפות  .נימוקיה היו  :בעיות הבטחון האסו מאוד את הבנייה על הר  -הצופים ; המצב הכספי אינו
מאפשר זאת כעת
הספר .

29

;

שוררת אי  -בהירות לגבי החלק היחסי של האוניברסיטה ו ' הדסה ' במימון בית -

עוד הוויכוח על תאריך הפתיחה מתנהל  ,אירע אסון השיירה שהותקפה בדרך להר  -הצופים .

הגשמת החזון של ייסוד בית  -הספר נראתה רחוקה יותר מאי  -פעם  ,הן עקב האבידות הכבדות בקרב
הצוות הרפואי שאמור היה ללמד בו  ,והן בגלל הניתוק המוחלט של הר  -הצופים והמרכז הרפואי
מירושלים  .אולם הנהלת ' הדסה ' בארץ המשיכה להכריז  ,כי הקמת בית  -הספר לרפואה היא היעד

המרכזי שלה בשטח הבריאות  ,וכי היא תמשיך לפעול לקידומו  ,למרות האסון .

30

כחודש ימים לאחר ההתקפה על שיירת ' הדסה ' הוקמה מדינת ישראל  .תוך זמן קצר הגיעו ארצה
עשרות אלפי עולים מכל קצות תבל  ,שרבים מהם סבלו ממחלות קשות  .ממשלת ישראל וראשי
' הדסה ' התלבטו בשאלה  ,האם להמשיך ולהעמיד את ייסוד בית  -הספר לרפואה בראש סדר

העדיפויות  ,או שמא יש לדחות את פתיחתו למשך כמה שנים  ,לנוכח הנסיבות החדשות  ,על  -מנת
שניתן יהיה להפנות את האמצעים הכספיים הדרושים למתן שירות רפואי לעולים החדשים .

ן

'

הממשלה נטתה להעדיף את השירות לעולה וביקשה מ ' הדסה ' להצטרף אליה בארגון המפעל
הרפואי הדחוף הזה  .אך עלי דייוויס  ,המנהל בפועל של ' הדסה ' בישראל  ,שכנע את מועצת נשות

' הדסה ' בניו  -יורק להמשיך ולהתרכז בהקמת בית  -הספר לרפואה  .הוא טען  ,כי שירות רפואי לעולה
יכול להינתן גם על  -ידי הרשויות הממלכתיות  ,בעוד שבנטל הכספי הגדול הכרוך ביסוד בית  -ספר
26

משקל רב ניתן לחוות  -דעתם של נציגי ' הוועדה הרפואית המייעצת '

) ( Medical Advisory Board

של ' הדסה '

בארצות  -הברית  ,יונס פרידנוולד וויליאם פרלצוויג  ,שהציגו בפני מועצת הפרה  -פקולטה את ההבדלים בין

החינוך הרפואי האמריקני לבין זה האירופי  .ראה פרוטוקול ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום
27

16

בדצמבר

 14 , 1945ביולי  13 , 1946במאי  ; 1947לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 225
פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום  4בנובמבר  , 1946שם .

28

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

29

פרוטוקול ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום

המשותפת לאוניברסיטה ול ' הדסה ' מיום

1

30

נ3

על  -פי ראיונות עם קלמן מן

(9

 16ו 29 -

במארס

דברי עלי דיויס בישיבת ועדת הפיתוח מיום
בדצמבר

 26באוקטובר

17

, 1948

. 1947

כפברואר

שם .

ביולי  , 1948שם .

6 ; 1983

בינואר

. ) 1984

151
; 1948

פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח

ויהר

דורון נידרלנד

קפלן

אמבולנס משוריין
של

' הדסה ' 1948 ,

לרפואה ובאחזקתו השוטפת יכולה לשאת רק ' הדסה '  .הוא הציע  ,כי הממשלה תטפל בבריאות
העולים  ,ו ' הדסה ' יחד עם האוניברסיטה תמשכנה לפעול לפתיחת בית  -הספר .

32

ההתלבטויות והספקות האלה יצרו את הרושם  ,שדחייה של שנה  -שנתיים בתאריך הפתיחה היא

בלתי  -נמנעת  .אלא שאז נכנסו לתמונה שני גורמים חדשים  -שירותי הבריאות של צה " ל
והסטודנטים הפוטנציאליים עצמם  -שהביאו לתפנית בלתי  -צפויה  .חיים שיבא  ,ראש שירותי

הרפואה של ה ' הגנה ' ואחר  -כך של צה " ל  ,קרא בינואר

1948

רפואה בחונן  -לארץ  ,לחזור מייד ארצה ולהלחם לצד חבריהם .

לסטודנטים הארץ  -ישראלים שלמדו
כ 50 -

מהם נענו לקריאה ולבשו מדים .

עם קום המדינה הצטרפו אליהם סטודנטים  -עולים חדשים  ,שאף הם הפסיקו את לימודיהם בארצות
אירופה ובאו ארצה להלחם  .המכנה המשותף לשתי הקבוצות הללו היה היותם חיילים בשירות פעיל

בצה " ל  ,שהספיקו לסיים כבר שנתיים  -שלוש של

לימודי  -רפואה .

33

חיים שיבא טען  ,כי המועמדים הראשונים לקבלה בבית  -הספר לרפואה צריכים לבוא מקרב שתי
הקבוצות האלה  .כמו  -כן סבר  ,שהצרכים של המדינה והצבא מחייבים פתיחה מיידית של בית  -ספר
לרפואה  .לפיכך  ,הציע ל ' הדסה ' ולאוניברסיטה לא להתחיל  ,כמתוכנן  ,בהוראת השנה הפרה -

רפואית הראשונה  ,אלא להתחיל בקורסי  -רענון פרה  -קליניים בתחומי האנטומיה

והפיסיולוגיה ,

ומייד עם סיומם להתחיל להורות לסטודנטים החוזרים והעולים את הנושאים והמקצועות

_

הקליניים .

34

את השקפותיו ודרישותיו ניסח שיבא במכתב לעלי דייוויס  ,תוך שהוא רומז  ,כי אם ' הדסה '

 2ון

י

1

2נ
33
34

על  -פי ראיון עם עלי דיויס
על  -פי ראיון עם גרשון גיטלין
לוין  ,שם .

( 28

במארס
( 17

. ) 1984

בפברואר

; ) 1984

לוין ( לעיל  ,הערה

,)1

עמ '

. 227

בית  -הספר לרפואה בירושלים

והאוניברסיטה לא תיעננה לבקשתו  ,יאלץ לפתוח בעצמו בית  -ספר לרפואה במסגרת הצבא .

35

האיום של שיבא פעל כנראה את פעולתו  .ימים אחדים לאחר  -מכן העלה דייוויס אותו הרעיון
בפני ועדת הפיתוח של האוניברסיטה ו ' הדסה '  .הוא טען  ,כי ניתן לפתוח את הלימודים באביב
סטודנטים ,

לכעשרים

1949

שסיימו כבר את רוב הלימודים הפרה  -קליניים בחוץ  -לארץ  .נציגי

האוניברסיטה טענו כנגדו  ,כי הדבר אינו אפשרי עקב מחסור בבניינים ובצוות  -מורים מיומן  .לאחר

ויכוח ארוך התקבלה לבסוף הצעתו של דייוויס ונוסחה בזו הלשון  ' :א  .ייפתחו לימודים קליניים

במהלך שנת  . 1949ב  .צריך לשאוף שהסטודנטים שילמדו בקורסים אלה יהיו הומוגניים  .ייתכן
שיהיה צורך להתחיל עמם בשנה הפרה  -קלינית השניה ורק

אח " כ לעבור

ללימודים הקלי ניים ' .

36

אלא שגם ההחלטה החיובית הזאת לא סיפקה עדיין את הסטודנטים  -החיילים  ,שסירבו להמתין
לתחילת הלימודים זמן כה רב  .הם נטלו את היוזמה לידיהם ועלו לירושלים כדי להפגין מול משרדי
האוניברסיטה בבנייני טרה  -סנטה  .הפגנת הסטודנטים יוצאת הדופן והקמת ' יחידה מכינה לבי " ס

לרפואה ' בבית  -החולים הצבאי בירושלים על  -ידי שיבא שכנעו סופית את ' הדסה ' והאוניברסיטה  ,כי
עליהן למהר ולהכריז על פתיחת הלימודים  ,אחרת יעשה זאת הצבא במקומן .

37

ישיבות מרתוניות שקיימה מועצת הפרה  -פקולטה בחודשים נובמבר  -דצמבר
ההחלטות הבאות

א.

ואכן  ,בסידרת
, 1948

התקבלו

:

ייפתחו לימודים קליניים באפריל

1949

עבור תלמידים המשרתים עדיין

בצבא ,

שהפסיקו את לימודיהם בחו " ל לאחר השלב הקדם  -רפואי וחלק מהשלב הפרה -

קליני .
ב.

על מנת שיוכלו התלמידים הללו להתחיל בלימודים הקליניים במועד זה  ,יהיה
עליהם לקבל קורס הכנה בשני מקצועות פרה  -קליניים  -אנטומיה ופיסיולוגיה -
ולעמוד בבחינות בקורסים אלה  .ההוראה בהם תחל בחורף

ג.

1949

ותינתן ע " י הצבא .

הפרה  -פקולטה תעזור לצבא בניהול וארגון הקורסים  ,כדי לשמור על רמה גבוהה .

אירועי מלחמת השחרור גרמו  ,אפוא  ,לשינויים מהותיים בתכניות לפתיחת בית  -הספר

38

לרפואה .

במקום לימודים שיטתיים במבנים מרווחים של המרכז הרפואי בהר  -הצופים  ,מצאו עצמם המורים
והתלמידים לובשים מדים  ,מצטופפים במבנים זמניים ובצריפים במרכז העיר  ,ומתחילים ללמוד

וללמד לימודי  -השלמה לקראת סיום חטיבת הלימודים הפרה  -קלינית  .קורסי ההשלמה הפרה -

קליניים הסתיימו בל " ג בעומר

( 17

במאי

, ) 1949

מועד הפתיחה הרשמי של בית  -הספר

לרפואה .

אסכולות הוראה ותכנית הלימודים
שאלת תכנית הלימודים ואסכולת ההוראה הרצויה תפסה מקום מרכזי בדיונים שהתקיימו במסגרת

הפרה  -פקולטה לגבי אופיו של בית  -הספר העתיד לקום  .המתדיינים התלבטו בין האסכולה המרכז -
אירופית לבין זו האנגלו  -סכסית  ,בעיקר
בספטמבר

האמריקנית .

39

שם  ,שם ; על  -פי ראיון עם משה פריבס

בפברואר

35

המכתב מיום

37

פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח מיום  15בספטמבר  , 1948ארכיב האוניברסיטה .
לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 227על  -פי ראיון עם משה פריבס  ,לעיל  ,הערה .35

38

פרוטוקולים מישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום

36

39

10

, 1948

3

בנובמבר ,

 14ו 31 -

( 16

בדצמבר , 1948

. ) 1984
15 :1

שם .

את המאפיינים של שתי השיטות  ,על מעלותיהן ומגרעותיהן  ,סקרו המרואיינים הבאים  :יהושע ליבוביך  ,משה
רחמילב"ן  ,עלי דיויס  ,אנדרה דה  -פרת  ,קלמן מן  ,חיים  -שלום הלוי .

דורון נידרלנד

ויהר

קפלן

בן  -גוריון חותם על
מגילת  -היסוד בטקס
פתיחת בית  -הספר
לרפואה  ,ל " ג בעומר
תש " ט

.

( ) 17 5 . 1949

שיטת ההוראה והלימוד במרכז  -אירופה בין שתי מלחמות  -העולם התבססה על ההרצאה

החזיתית באולמי  -הרצאות גדולים  .כאשר רצה המרצה להמחיש את הנושאים

הנדונים  ,עשה

זאת

בדרך  -כלל באותם אולמי  -הרצאות  .כך  ,למשל  ,הועמד מיקרוסקופ במרכז החדר  ,והסטודנטים עברו

על פניו בזה אחר זה  .שיטת הלימוד הזאת נשענה על סמכותם הבלחי  -מעורערת של

הפרופסורים ,

שכל אחד מהם שלט בלעדית על תחום רפואי מסוים  .הלימוד בכיתה גדולה לא נראה לחסידי
השיטה כמגרעת ; אדרבא  ,הנחתם היתה  ,כי הידע והנסיון שצבר הפרופסור במשך השנים הינם רבי -
ערך ,

ולפיכך ראוי שכל הסטודנטים יאזינו לו  .במהלך הרצאותיהם פרשו הפרופסורים בפני

תלמידיהם את הפילוסופיה הרפואית שלהם שהיתה בדרך  -כלל בעלת גון הומניסטי  :הפציינט הוצג
בראש ובראשונה כאדם שיש לטפל בו  .הטכנולוגיה  ,המחקר והמדעיות לשמה לא הועמדו בעדיפות
עליונה .

מול השיטה המרכז  -אירופית התגבשה בארצות האנגלו  -סכסיות  ,ובייחוד בארצות  -הברית ,
גישה

אחרת  ,שעיקרה מתמצה בהעמדת הרפואה על בסיס מדעי  -נסיוני ( אמפירי ) .

על  -מנת להכשיר

את הסטודנט ללמוד מדעי הרפואה הרחיבו בארצות  -הברית  ,לעומת מרכז  -אירופה  ,את לימודי

היסוד הקדם  -רפואיים  .לימודים אלה  ,שנמשכו שנתיים  ,כללו את מדעי הטבע הבסיסיים לענפיהם .
את לימודי הרפואה עצמם  ,הן הפרה  -קליניים והן הקליניים  ,ביססו האמריקנים על ההוראה
125*4

בקבוצות קטנות  -במעבדה  ,בקבוצות  -הדרכה  ,בסמינרים ועל  -יד מיטת החולה

. ( Teaching

לימוד שכזה ( בקבוצות של

12 - 8

) Bedside

תלמידים ) איפשר קשר אישי הדוק בין הסטודנטים

לבין מוריהם  .השיטה האמריקנית ללימוד הרפואה מבוססת בעיקרה על עבודת -צוות  ,ולא על

הידע והנסיון של הפרופסורים בעלי הסמכות  .הסטודנט נתפס כחלק בלתי  -נפרד מהצוות הרפואי .

בית  -הספר לרפואה בירושלים

שיעור קבוצתי
במעבדה

את התורה הרפואית הוא רוכש באמצעות התנסות אישית  ,חקירה עצמית וקשר דו  -כיווני רצוף עם

מוריו .
התפיסה האמריקנית של הרפואה כמדע נסיוני הובילה להאדרת הטכנולוגיה הרפואית ,

.

המיכשור המעבדתי והקליני ולעידוד המחקר הטהור הרופא האמריקני נעזר לצורך קביעת

אבחנות בסדרות מקיפות של בדיקות שונות  ,שלעתים הנן מסובכות ומורכבות  .גישה זו  ,המבוססת
על טכנולוגיה מתוחכמת ומתקדמת  ,לא תאמה תמיד את השקפתם של בוגרי בתי -הספר לרפואה
באירופה  ,שהיוו רוב בקרב חברי הסגל הרפואי והמדעי שפעלו ב ' הדסה ' ובאוניברסיטה העברית

בשנות השלושים והארבעים  .בניגוד לצפוי  ,בסופו של דבר אומצה דווקא האסכולה האמריקנית ,
כאשר גם הרופאים הוותיקים יוצאי מרכז  -אירופה שהתנגדו לה  ,נאלצו לתפקד במסגרתה  .נשאלת
השאלה  ,כיצד קרה הדבר ומה היו הסיבות שהובילו לכך

?

בראשית שנות הארבעים  ,משהחלו הדיונים על צביונו של בית  -הספר  ,גרסו חברי הפרה -
פקולטה  ,כי יש לבחון את כל שיטות הלימוד הידועות בטרם יגיעו להחלטה מחייבת  .הם הזמינו

מרצים  -אורחים  ,שהופיעו בפניהם והירצו על שיטות החינוך הרפואי בארצותיהם  .בד  -בבד כמה

מחברי הפרה  -פקולטה ערכו סיורים בבתי  -ספר לרפואה בחוץ  -לארץ כדי ללמוד את דרכי היישום
של השיטות

השונות .

בסוף שנת
40

1945

40

הגיע ארצה רופא  -עיניים אמריקני בשם יונס פרידנוולד  ,כנציג של ' הוועדה

בית  -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה

ארכיב

וי 5ך

האוניברסיטה .

, )3

עמ '

; 13

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

12

ביוני , 1942

דורון נידרלנד

ויהר

קפלן

הרפואית המייעצת' של ' הדסה ' בארצות  -הברית .הלה הופיע בפני מועצת הפרה  -פקולטה והבהיר

לחבריה את עקרונות היסוד של השיטה האמריקנית ; קרי  ,המרת ההרצאות ההמוניות בלימוד

קבוצתי והוראת מדעי הטבע במשך שנתיים קודם ללימודי הרפואה .
במהלך שנת  1946התנהלו ויכוחים על הצעותיו של פרידנוולד  .חסידי האסכולה המרכז -
אירופית דרשו לקצר בזמן המוקדש ללימודים הפרה  -רפואיים  .הם טענו  ,כי ' רופא טוב אינו חייב
להתמצא באופן מעמיק בפיסיקה ובמתמטיקה '  .כמו  -כן הדגישו  ,כי מטרת בית  -הספר לרפואה היא
לגדל ' רופאים קליניים ולא חוקרים '  .לעומתם  ,הבליטו תומכי האסכולה האמריקנית את חשיבות
41

42

הלימודים הפרה  -רפואיים ואת הצורך בהוראה מעשית במעבדה וליד מיטת החולה  ,שמאפשרת

סטודנט .

טיפול אישי בכל

43

נשות ' הדסה ' בארצות  -הברית ומנהל הארגון בארץ  ,חיים יסקי  ,תמכו בהתלהבות באימוץ
הגישה האמריקנית  .הם ראו ברפואה האמריקנית את התגלמות המודרניות ושאפו להשרישה גם

בארץ  -ישראל .

לשם כך נקטו בצעד ממשי שהפך בהמשך למסורת

:

שישה רופאים צעירים

מהמחלקות הקליניות של בית -החולים נשלחו לארצות  -הברית לשם לימוד ורכישת נסיון בשיטות

.

ההוראה החדשות בהופעתו בפני מועצת הפרה  -פקולטה דרש יסקי להרחיב את היריעה ולשלוח

לארצות  -הברית גם רופאים מהמחלקות

הפרה  -קליניות .

44

שליחת כוחות הוראה צעירים להשתלמויות מקצועיות בארצות  -הברית סימנה את האימוץ דה -
פקטו של האסכולה האמריקנית  .זמן קצר אחר  -כך ( בראשית
משקיבלה מועצת הפרה  -פקולטה את ההחלטה הבאה

) 1947

היא אומצה גם דה  -יורה ,

:

הפרה  -פקולטה עומדת להנהיג בפקולטה את שיטת החינוך הרפואי החדיש  ,המדגישה

את הלימוד במעבדה ואת הטיפול האישי בתלמיד על  -ידי כל מורה ומורה  .שיטה זו

.

יעילה רק כאשר יש עבודה קיבוצית של כל חבר המורים שיטת ההוראה בירושלים
תהיה דומה ביסודה לשיטה האמריקאית המגשימה את העקרונות הפדגוגיים

הללו .

45

בהמשך להחלטה זו קבעה הפרה  -פקולטה  ,כי ' לימודי מדעי הטבע יהיו חטיבה נפרדת לפני הוראת
הרפואה ויימשכו כשנתיים לאור חשיבותם הגדולה בשביל הרופא

בעתיד ' .

46

הסיבה העיקרית להעדפת אסכולת ההוראה האמריקנית על זו המרכז  -אירופית היא היותה של
' הדסה '  ,המממן הראשי של בית -הספר  ,ארגון אמריקני  .באמצעות ' הוועדה הרפואית המייעצת '

.

שלהן הביאו נשות ' הדסה ' את ההשפעה האמריקנית לבית -הספר הירושלמי גורם נוסף להגברת
ההשפעה האמריקנית  ,בעיקר עם תום מלחמת  -העולם השנייה  ,קשור לחורבן הפיסי שירד על
אירופה עקב

המלחמה .

גירוש הפרופסורים היהודים מגרמניה  ,השלטון הנאצי והתוצאות

ההרסניות של המלחמה הורידו מאוד את רמתן של הפקולטאות לרפואה באירופה  .על רקע זה
בלטה העליונות האמריקנית שבעתיים  ,גם

12( 6

בעיני אלה שהתחנכו במרכז  -אירופה לפני המלחמה .

41

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

42

דברי יוליוס קליברג בישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

43

44

16

בדצמבר

דברי משה רחמילביץ בישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום
מועצת הפרה  -פקולטה מיום  29בדצמבר  , 1946שם .
דברי חיים יסקי כישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

, 1945
14

14

שם .

ביולי . 1946
ביולי

1946

 8בדצמבר , 1946

45

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

19

בינואר , 1947

46

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

9

בפברואר , 1947

שם .
שם .

ודברי ליאוניד דולז ' נסקי בישיבת

שם .

בית  -הספר לרפואה בירושלים

היטיב לבטא זאת ליאוניד דולז ' נסקי  ,חניך מרכז  -אירופה  ,באומרו  ' :זה [ החינוך הרפואי בארצות -

הברית]  ,הוא הכוון של הרפואה המודרנית בעתיד והוא זה

שינצח ' .

47

בעקבות ההחלטות העקרוניות על קבלת שיטת הלימוד האמריקנית הוזמן לארץ ויליאם
פרלצוויג  ,חבר ' הוועדה הרפואית המייעצת ' של ' הדסה '  .הוטל עליו לייעץ לאוניברסיטה בכל
הנושאים הקשורים לארגון הפקולטה לרפואה  .למעשה  ,שימש מעין ' דיקן מארגן '  ,תפקיד עליו

הוחלט במועצת הפרה  -פקולטה כבר קודם  -לכן  ,אך לא אויש עד אז .
ניתן משקל רב בגיבוש תכנית הלימודים של בית -הספר לרפואה  .בהשראתו סוכם  ,כי הלימודים

להמלצותיו של פרלצוויג

48

יימשכו שבע שנים

:

השנתיים הראשונות יוקדשו למקצועות הפרה  -רפואיים  ,השנתיים הבאות

ללימודים הפרה  -קליניים  ,השנתיים שלאחריהן ללימודים הקליניים  ,ושנת הלימודים האחרונה
לעבודה מעשית  .הדגש בלימודים הפרה  -רפואיים והפרה  -קליניים יושם על העבודה במעבדה  .זמן
מועט יחסית יוקדש להרצאות פרונטליות  .גישה דומה הופעלה בתכנון הלימודים הקליניים

:

הסטודנט ירכוש את ידיעותיו מסמינרים קבוצתיים ומהוראה ליד מיטת החולה  ,בעוד שמספר
ההרצאות הקליניות יהיה זעום

ביותר .

49

לקבלת האסכולה האמריקנית בתחום ההוראה היתה השלכה ישירה על המדיניות של קבלת

תלמידים לבית  -הספר לרפואה  .מתן טיפול אישי לכל סטודנט ולימוד בקבוצות קטנות חייבו מספר
קטן יחסית של תלמידים  .ואכן  ,בית  -הספר הקפיד ( וכך עד היום )  ,כי מספר התלמידים המתקבלים

בכל מחזור לא יעלה על . 90 - 50
את השורות  ,נידחו בתוקף  .על  -מנת להבטיח את רמתם הגבוהה של המתקבלים  ,ערך בית  -הספר
ברירה מוקדמת באמצעות בחינות  -תחרות ( קונקורס ) וראיון אישי עם כל מועמד  .לאימוץ
אסכולת ההוראה האמריקנית היתה השלכה גם על תחום אחר  ,הציוד  .בכדי שתופעל שיטה זו
הלכה למעשה היה צורך לרכוש ציוד רב ויקר .

כל הלחצים שהופעלו עליו  ,בעיקר בשנותיו הראשונות  ,להרחיב

50

ן5

ההשפעה האמריקנית דחפה את בית  -הספר לרפואה בירושלים לכיוון של הדגשת

המדעיות .

ריבוי המחקרים של מצבים פתולוגיים ומגמת ההתמחות שאפיינו את בית -הספר מראשיתו  ,דחקו
את הרפואה הכללית  ,הקהילתית והמונעת

לקרן  -זווית .

52

מצב בעייתי זה  ,שבו נפגש הסטודנט עם החולה רק בהגיעו לאשפוז  ,ניסה לשנות קלמן מן ,
מנהל ' הדסה '  ,על  -ידי הקמת המרכז לבריאות המשפחה בקרית  -יובל ( בית -מזמיל) בשנת

. 1952

המטרה של ייסוד המרכז החדש  ,בו עבדו בשילוב רופאים  ,אחיות ועובדים סוציאליים  ,היתה

להפגיש את הסטודנט לרפואה עם האדם במסגרת המשפחה והקהילה  .הדגש הושם על הבריאות ,
קרי הגילוי המוקדם והטיפול המונע  ,ולא רק על המחלה והטיפול בה  .לאחר מאמצי  -שכנוע
שנמשכו שנים אחדות  ,הצליח מן לשלב את נושא בריאות המשפחה בתכנית הלימודים של

47

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום  29כדצמבר  , 1946שם  .ועל -פי הראיונות עם קלמן מן  ,ועלי דיויס .

48

שם ; בית  -הספר לרפואה ( לעיל ,

פרוטוקול ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום
הערה  , ) 3עמ '

49

13

כמאי

ו 26 -

באוקטובר

, 1947

. 14

בית  -הספר לרפואה ( לעיל  ,הערה

, )2

עמ '

. 20 - 19

פרוטוקול ישיבת מועצת הפרה  -פקולטה מיום

157
בינואר

ארכיב

האוניברסיטה .

50

שם ,

עמ '

51

אחת

הדוגמאות להתאמה שכזו בין אסכולת ההוראה והציוד היא השולחנות ללימודי אנטומיה  ,שהיו עגולים

52

ולא מוארכים  ,כדי שיקלו על לימוד קבוצתי  .על  -פי ראיון עם גרשון גיטלין .
על  -פי ראיונות עם חיים  -שלום הלוי וקלמן מן .

; 14

30

, 1947

דורון נידרלנד

ויהר

קפלן

הפקולטה לרפואה  .עם זאת  ,הכיוון המדעי  -טכנולוגי -מחקרי שולט בפקולטה לרפואה עד היום

הזה .

53

שיתוף הפעולה בין האוניברסיטה העברית

ו ' הדסה '

בתי -הספר לרפואה ברחבי העולם שייכים בדרך  -כלל לאוניברסיטאות  ,בדומה לפקולטאות

האחרות  .מבחינה זאת  ,שונה בית  -הספר לרפואה בירושלים  ,שמיום היווסדו ( ועד היום ) היה מפעל
משותף של האוניברסיטה העברית והסתדרות ' הדסה '  ,אשר חברו יחדיו כדי להקימו ולנהלו  .הדבר

ירושלים ' .

בולט גם בשמו הרשמי  ' ,בית -הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ו " הדסה "

ראשיתה של השותפות היה בהסכם משנת  , 1936לפיו פעלו האוניברסיטה העברית ו ' הדסה '

להקמת המרכז הרפואי החדש על הר  -הצופים  .על  -פי תנאי ההסכם נקבע  ,כי ' הדסה ' תהיה
אחראית על מימון הצד הקליני  ,קרי בית -החולים למחלקותיו  ,ואילו האוניברסיטה התחייבה לממן
את הצד ההוראתי והמחקרי  ,דהיינו הפרה  -פקולטה והמעבדות הרפואיות ( ראה

לעיל ) .

משהחלו בית  -החולים והפרה  -פקולטה לפעול ( משנת  , ) 1939התעוררה בעיית המעמד האקדמי

של רופאי בית -החולים  ,שליוותה את יחסי ' הדסה ' והאוניברסיטה במשך שנים רבות  .מתן מעמד
אקדמי לרופאים קליניים נתקל בקשיים מרובים עקב התנגדותה של האוניברסיטה  ,שחששה כי

הרמה המדעית שלה תרד  .מאותה סיבה היא עיכבה גם את פתיחת בית -הספר לתלמידים .

54

עם סיום מלחמת  -העולם השנייה זורז תהליך ייסוד בית -הספר לרפואה  .אז ( ביולי  , ) 1945נחתם
הסכם בין האוניברסיטה ל ' הדסה '  ,המהווה את הקשר החוזי הראשון ביניהן הנוגע במישרין
למפעל זה  .על  -פי תנאי החוזה  ,התחייבו שני הצדדים להשקיע מאמץ משותף בגיוס הכספים על -
ידי פנייה לציבור בארצות  -הברית .כמו  -כן הוסכם  ,כי זהו מפעל ' בלתי -מתחלק '  ,דהיינו  ,השיתוף
בין האוניברסיטה ל ' הדסה ' יתבטא לא רק בתחום התקציבי  ,אלא גם ברמה הארגונית  ,קרי בהקמת

מוסדות פיקוח וניהול משותפים .

55

עם זאת  ,נוסח ההסכם של

1945

הינו כללי  .הדבר עורר בשנים

הבאות מחלוקות בין שני הגופים  ,בעיקר בכל הקשור לחלק היחסי שלהם בתקצוב
בעקבות חתימת ההסכם נוסדה בנובמבר

1945

בית  -הספר .

ועדת  -פיתוח משותפת לאוניברסיטה ול ' הדסה ' .

הוועדה עיבדה תכניות -לימודים והצעות  -תקציב מפורטות עבור בית  -הספר

העתידי .

עבודתה היא נעזרה תכופות בחוות הדעת של ' הוועדה הרפואית המייעצת ' של ' הדסה '
( Advisory Board

בארצות  -הברית.

57

56

במהלך

) Medical

ההשפעה הרבה של הוועדה המייעצת על עיצוב דמותו של

בית -הספר מוכיחה  ,כי נשות ' הדסה ' סירבו להסתפק במימון בלבד  ,וכך הן ונציגיהן בארץ מצאו
עצמם מעורבים כל העת גם בהיבטים הארגוניים

והאקדמיים .

בשנה האחרונה שלפני פתיחת בית  -הספר גברו חילוקי הדעות בין האוניברסיטה ל ' הדסה ' לגבי

חלקן היחסי במימון  .נציגי האוניברסיטה שנתקלו בקשיים לגייס כספים בארצות  -הברית  ,דרשו
מ ' הדסה ' להגדיל את חלקה על -ידי עזרה במימון המרכיב הפרה  -קליני בלימודי הרפואה  .הם טענו ,
53
54

1278

55
56

שם ; פרוטוקולים של ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום  2במאי
דברי אריה פייגנבוים  ,יושב  -ראש הפרה  -פקולטה  ,בישיבה מיום

21

ביוני

, 1984

שם .
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ההסכם מצוי בארכיב האוניברסיטה  ,תיק
על  -פי ראיונות עם קלמן מן ומשה פריבס ; פרוטוקולים של ועדת הפיתוח מיום

הפרה  -פקולטה מיום
57

1955

ו  17 -ביולי  , 1957ארכיב האוניברסיטה .

17

במארס  , 1946ארכיב

24

באוגוסט

1948

האוניברסיטה .

על  -פי ראיונות עם עלי דיויס וחיים  -שלום הלוי ; פרוטוקול ישיבות מועצת הפרה  -פקולטה מיום

באוקטובר , 1947

שם .

ושל מועצת

13

במאי

ו 26 -

בית  -הספר לרפואה בירושלים

כי ל ' הדסה ' יש אפשרויות גדולות יותר לגיוס כספים  ,ולכן צריכה גם השתתפותה במימון להיות
ניכרת יותר  .נשות ' הדסה ' דחו טענה זאת בתוקף  ,והשיבו כי ההסכם של

תקציבית .

ישר בין משאבים פוטנציאליים להשתתפות

1945

אינו מבוסס על יחס

58

מימון המרכיב הפרה  -קליני הפך אפוא לציר המחלוקת העיקרי בין שני הגופים המייסדים .
הסיבה לכך טמונה בעובדת היותם של כמה מהמקצועות הפרה  -קליניים  ,כגון פתולוגיה
וביוכימיה  ' ,תפר ' בלתי  -מוגדר כהלכה בין הלימודים הקליניים המובהקים שבמימונה הבלעדי של

' הדסה '  ,לבין המדעים הקדם  -רפואיים שבמימון האוניברסיטה  .זו האחרונה טענה  ,כי לרבים
מהמקצועות המוגדרים כפרה  -קליניים יש היבטים קליניים מובהקים  ,ולכן מוטלת על ' הדסה '
החובה לממנם  .הוויכוחים התקציביים ערב הקמתו של בית  -הספר לרפואה והצורך להבהיר עד

תום את הדפוסים על  -פיהם ינוהל  ,הובילו לניסוח הסכם שני בין הצדדים  .טיוטת ההסכם החדש
נוסחה ימים אחדים לאחר הפתיחה הרשמית

( ב 22 -

במאי

) 1949

והסדירה את כל הנושאים

הארגוניים והכספיים הקשורים לבית  -הספר  .על  -פי הסכם זה  ,הגוף העליון האחראי לניהול
המדיניות הגלובאלית של בית  -הספר לרפואה הוא הוועד המנהל  .יינתן בו ייצוג זהה מבחינה
מספרית הן לאוניברסיטה והן ל ' הדסה '  .נקבע  ,כי תפקיד יושב  -הראש יימסר לנשיא האוניברסיטה ,
וסגנו יהיה מנהל ' הדסה '  .בנוסף לנציגי ' הדסה ' והאוניברסיטה  ,מכהנים עוד בוועד המנהל נציגי
הפקולטה

לרפואה ונציגי הממשלה .

59

את המדיניות הכללית שמתווה הוועד המנהל מיישמת ועדת

הביצוע  ,שחבריה הם הדיקן כיושב  -ראש  ,נציג האוניברסיטה  ,נציג ' הדסה ' ודיקן  -המישנה  .גם

ועדה זו הורכבה אפוא על בסיס פריטטי  .בדרך זאת ניתן ביטוי הולם לשותפות השווה בין שני

הגופים המייסדים ונמנעו סכסוכים .

60

באשר לנושא הכספי הרגיש  ,קבע ההסכם את ההסדר הבא

:

א  .התקצוב לתחומי מדעי היסוד הפרה  -רפואיים יהיה באחריות האוניברסיטה .
ב  .מימון התחום הקליני ואחזקת בית -החולים ייעשו על  -ידי ' הדסה ' .
ג  .התחום הפרה  -קליני יחולק בין שני הגופים כדלקמן  :מחלקות פרה  -קליניות חדשות שלא היו
קיימות על הר  -הצופים  ,ימומנו במשותף  ,כאשר ' הדסה ' תיתן עד

מחלקות ותיקות תמשכנה להיות ממומנות על  -ידי

50

אחוז מתקציבן  ,ואילו

האוניברסיטה .

על  -פי תנאים אלה מסתבר  ,כי ' הדסה ' נדרשה לממן בשנים הראשונות לקיום בית  -הספר את
חלק הארי של מחלקותיו

ותחומי  -פעילותו .

!6

אולם מצב זה השתנה בשנים הבאות  .חלקה של

האוניברסיטה במימון המקצועות הפרה  -קליניים הלך וגדל  ,ועל  -פי תנאי ההסכמים המאוחרים

יותר  ,היא התחייבה לאמץ את כל המקצועות הפרה  -קליניים שאין להם זיקה

קלינית מובהקת .

62

השותפות המתמדת של ' הדסה ' והאוניברסיטה בניהול ותקצוב בית  -הספר לרפואה הבטיחה

אמנם משאבים כספיים רבים יותר  ,אך יצרה גם חילוקי  -דעות בין שני הגופים  .בעיה מיוחדת

התעוררה בכל פעם שנוסדה מחלקה חדשה  .היא הפכה מייד נושא למשא  -ומתן על אחריות

המימון .

63

58

פרוטוקול ישיבת ועדת הפיתוח מיום

59

ההסכם מצוי בארכיב האוניברסיטה  ,תיק

60

61
62
63

מן .

24

באוגוסט

 , 1948שם .
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על  -פי ראיון עם קלמן
סעיפים 2א '  -ב' 6 ,א ' בהסכם  ,לעיל  ,הערה . 59
על  -פי ראיון עם קלמן מן .
עקב כך נוצר לפעמים מצב בו חלק מהעובדים במחלקה קיבל את משכורתו מ ' הדסה ' והחלק האחר
מהאוניברסיטה  .על -פי ראיון עם חיים  -שלום הלוי .

 611ו

דורת נידולנד

יהר

קפלן

המחזור הראשך של מסיימי

בית  -הספר לרפואה  . 1952 ,יושבים

( משמאל

לימין ) המוצם  -הפרופסורים :

מ ' פריבס  ,ה ' צונדק  ,א ' דוסטרובסקי  ,ק ' מן  ,ה ' קרפלוס  ,א ' דה  -פריז  ,ק ' גוגנהיים

התכנון וההקמה של המרכז הרמואו החדש בעין  -כרם
עם היווסדה עמדו בפני הפקולטה לרפואה בעיות תפעוליות וארגוניות רבות  .הקשה ביותר
שביניהן היתה חוסר במבנים  .בגלל הניתוק מהר  -הצופים המחלקות הקליניות של בית  -החולים

חולקו בין חמישה מקומות שונים בעיר  ,בכ  12 -מבנים  ,רובם לאורך רחוב הנביאים .

64

במבנים אלה

חסר היה מקום ללימוד המקצועות הקליניים  ,ובעיות הצפיפות העיקו מאוד על הפקולטה  .כפתרון

חלקי הוחלט על הקמת צריפים בסמוך לחלק ממבני בית -החולים  ,ובקיץ לימדו גם

בחצרות .

ראשי ' הדסה ' נדרשו לתרום כספים רבים יותר לבנייה  ,לשיפתן ולהכשרת מבנים  ,אך הם מיעטו
בתרומות למטרות אלה  ,בטענה שעדיף לחסוך כסף זה לצורך בניית המרכז הרפואי החדש  .תשובה
זו גרמה לתגובות נזעמות מצד אנשי הפקולטה

לרפואה .

65

קרי ר דעי רהן בכוח  -אדם מקצועי ומוסמך  .סיכם את המצב ששרר

160

64

65

לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 237ועל  -פי ראיון עם קלמן
פרוטוקול של מועצת הפקולטה מיום 15

מן .

ביולי  , 1951ארכיב

האוניברסיטה .

בית  -הספר לרפואה בירושלים

בשנים הראשונות הללו  ,פרופ ' קלמן מן  ,מנהל ' הדסה ' בישראל  ' :תקופה זו היתה תקופת חלוציות ,

היה אלתור רב והיתה הרגשת אתגר  ,אך כמה זמן ניתן להיות חלוצים ? '  .למרות כל הקשיים  ,העניק
בית  -הספר לרפואה

ב 13 -

במאי

1952

תארי דוקטור

ל 63 -

בוגריו

הראשונים .

ואולם  ,כבר לאחר סיום מלחמת השחרור היה ברור  ,שיש למצוא פתרון קבוע לבעיות
התפעוליות והארגוניות שעמדו בפני הפקולטה לרפואה ובית  -החולים האוניברסיטאי  .החוסר

במבנים הפריע להתקדמות בטיפול ובמחקר הרפואי  ,והשיבה להר  -הצופים חדלה להיראות כדבר

קרוב .
עד סוף שנת

סירב דוד בן  -גוריון לאשר הקמת מרכז רפואי חדש  ,מתוך חשש שהדבר

1951

יתפרש כוויתור על הר  -הצופים וכניעה לירדנים  .רק לאחר שלוש שנים מתום מלחמת השחרור
הסכים  ,שיתחילו לתכנן את המרכז החדש ולהתרים כספים

לבנייתו .

66

ארגון נשות ' הדסה ' החל אז לאסוף כספים  ,ובמקביל הוקמה ועדה לתכנון המרכז

החדש .

.

המטרה הראשונה והעיקרית שעמדה בפני הוועדה היתה קביעת מיקומו של המרכז השטח עליו

ייבנה המרכז הרפואי היה צריך לענות על כמה תנאים  :להיות גדול מספיק כדי שיאפשר את בניית
המרכז ופיתוחו בעתיד

;

להימצא מחוץ לטווח תותחי הלגיון הירדני ; ולהיות בבעלות

המדינה .

נמצאו חמישה מקומות אפשריים  :הגבעה עליה נמצא כיום מוזיאון ישראל ; גבעת -רם ; אזור דיר

יאסין  ,ליד גבעת  -שאול ; הר  -הרצל ; הרכס בעל שתי הכיפות מעל כפר עין  -כרם ( עליו ניצב היום
המרכז

הרפואי ) .

67

ההחלטה לא היתה קלה ולוותה בוויכוח בין האוניברסיטה ו ' הדסה '  .אנשי

' הדסה '  ,ובראשם קלמן מן  ,צידדו בהקמת המרכז הרפואי והפקולטה לרפואה בעין  -כרם  .לטענתם ,

השטח שם גדול מאוד ויש בו מקום רב להתפתחות בעתיד ; המקום מוגן יחסית מפני הפגזות
הירדנים  ,ולא קיים מקום קרוב יותר למרכז העיר  .נראה  ,שהריחוק ממרכז העיר לא הרתיע את

אנשי ' הדסה '  .הם מצאו בו אפילו יתרונות מסוימים  :כך לא ייהפך המרכז הרפואי לבית  -חולים
עירוני ולא ייאלץ לקבל את כל מקרי התאונות  ,התקפי הלב והמקרים הדחופים האחרים  .המרכז

יוכל להשאר בית  -חולים אוניברסיטאי שיקבל חולים מכל הארץ  ,ויוכל לבחור את המקרים לפי

צורכי ההוראה  .המיקום המוצע ממערב לירושלים יתאים לבית  -חולים השואף לשרת את כל
הארץ  ,והאתר בעין  -כרם נחשב לטוב במיוחד  ,כיוון שדרכו היתה אמורה לעבור הדרך הראשית
מירושלים

לשפלה .

68

אנשי האוניברסיטה  ,ובראשם ורנר סנסור  ,התנגדו להצעה זו  .לטענתם  ,הריחוק יקשה על

העברת חולים או פצועים במקרים דחופים לבית -החולים ועל הגעת סטודנטים אל העיר לשם

עבודה או מגורים .

69

כמו  -כן חששה האוניברסיטה מהמרחק הגדול בינה לבין המרכז הרפואי

ומההשלכות שיכולות להיות לריחוק זה על אופיה של הפקולטה לרפואה ועל השליטה

בה .

אנשי הפקולטה לרפואה היו אמנם מודעים לבעיות הנובעות מהריחוק  ,אך נטו לקבל את
המלצת ' הדסה ' לגבי עין  -כרם ; שכן  ,להערכתם  ,רק שם אפשר היה להקים באותו זמן מרכז רפואי
גדול ואפילו ' עיר אוניברסיטאית'
66

67
68
69

70

שלמה .

70

ראש הממשלה  ,בן  -גוריון  ,שהוכנס גם הוא בעובי

על  -פי ראיון עם קלמן מן .

שם  .על  -פי ראיון עם משה פריבס  ,הוצע גם שטח נוסף  ,באזור בו נמצא כיום גן פעמון הדרור .
פרוטוקול של מועצת הפקולטה מיום  18בנובמבר  , 1951שם  ,ועל  -פי ראיון עם קלמן מן .
לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; 246פרוטוקול מועצת הפקולטה מיום  13בינואר  , 1951שם .
שם .
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הקורה  ,תמך בהקמת המרכז בעין  -כרם  .הוא ראה במקום זה יתרונות נוספים על אלה שהעלו אנשי
' הדסה '  :מרכז רפואי שייבנה בעין  -כרם  ,יקשר את ירושלים לשפלה ויגרום לפיתוחה של העיר

לעין  -כרם .

לכיוון מערב ולבנייה בשטחים שבין בית -וגן

לקראת ההצבעה במועצת הפקולטה  ,שנקבעה ליום

13

71

בינואר

1952

היתה ברורה עמדתם של

אנשי ' הדסה '  ,אך לא היה ברור  ,האם גם אנשי האוניברסיטה במועצת הפקולטה יתמכו במעבר

לעין  -כרם .

תוצאות ההצבעה היו מכריעות

וארבעה נמנעו  .בהחלטה נקבע  ,כי

:

עשרים וחמישה תמכו במעבר  ,אחד הצביע נגד

' מאחר שלא הועמד

על  -ידי הגורמים המוסמכים מקום מתאים

יותר קרוב לעיר  ,מסכימה מועצת הפקולטה להקים ללא דיחוי את המרכז הרפואי במקום המוצע ,
בין עין כרם לסובא [צובא ]  ,בהנחה שיווצרו תנאי תחבורה נוחים ותנאי שיכון למורים  ,עובדים

וסטודנטים ' .

72

סנאט האוניברסיטה גינה את הפקולטה לרפואה על החלטה זו והחליט  ,שהאוניברסיטה תחפש
עבור הקמפוס המתוכנן שטחים קרובים יותר למרכז העיר  ,אך תשאיר את הפקולטה לרפואה עם
162

בית  -החולים

בעין  -כרם .

73

פריבס .

71

על  -פי ראיון עם משה

72

פרוטוקול מועצת הפקולטה מיום

13

במאי , 1952

73

פרוטוקול מועצת הפקולטה מיום

11

במאי

, 1952

שם .
שם .

בית  -הספר לרפואה בירושלים

בסוף

קיבלה האוניברסיטה מהממשלה את השטח בגבעת  -רם לצורך הקמת קמפוס

1953

אוניברסיטאי  .עם קבלת השטח שב הוויכוח על עין  -כרם והתפרץ במלוא עוזו  .אנשי האוניברסיטה
טענו  ,שההחלטה הקודמת התקבלה מחוסר ברירה  ,באין מקום אחר  ,אך עתה  ,לאחר שקיים האתר
בגבעת  -רם  ,יש צורך לשוב ולהעלות את העניין

להצבעה .

הם שבו והעלו את כל הטיעונים

74

הישנים נגד האתר בעין  -כרם  ,והוסיפו שניתן היה לאחד בגבעת -רם את האוניברסיטה ואת המרכז
הרפואי  .אנשי ' הדסה ' התנגדו בתקיפות לכוונה זו  .הם שבו ומנו את כל יתרונותיו של האתר בעין -
כרם  ,אך בראש ובראשונה טענו  ,שהשטח בגבעת  -רם אינו מספיק להתפתחות שני המוסדות

בעתיד " .

קלמן מן טען  ,שאם תיעשה טעות זו  ,בעתיד יהיה צורך לפצל גם את האוניברסיטה וגם

את בית  -החולים האוניברסיטאי  .כדי לשמור על הקשר בין שני המוסדות הציע  ,שהאוניברסיטה
תוקם על רכס צובא  .בן  -גוריון נקרא שוב לפסוק בעניין ומינה את פנחס לבון כבורר  .בהחלטתו
קרא לבון להפריד בין שני
ב9 -

במאי

1954

המוסדות .

76

אישרה מועצת הפקולטה לרפואה את החלטתה מינואר  , 1952להקים את

המרכז הרפואי בעין  -כרם ולדאוג הן לתחבורה מתאימה והן לשיכון מתאים לתלמידים ולעובדי
המרכז הרפואי  .אלא שהבעיות והמחלוקות לא הסתיימו  .המרכז הרפואי אמור היה לכלול את
בית  -החולים  ,את הפקולטה לרפואה ויחידות נילוות  ,כמו בית  -ספר לבריאות הציבור  ,בית  -ספר
לריפוי בעיסוק ויחידה לשיקום

ולסיעוד .

77

מייד לאחר ההחלטה על ההקמה פנתה מועצת

הפקולטה ל ' הדסה ' ולאוניברסיטה בבקשה לאפשר גם את הקמת הפקולטה למדעי הטבע בעין -
כרם  ,בסמוך לפקולטה לרפואה

;

אך הדבר לא

התבצע .

78

בהחלטה על הקמת המרכז הרפואי בעין  -כרם נקבע  ,שייסלל כביש  -גישה נוח לבית -החולים ,

ושיוקמו מגורים לצוות ולסטודנטים  .הכביש לבית  -החולים תוכנן מייד עם תכנון המיבנה  ,אך
סלילתו נפסקה לפני מבצע ' קדש ' בעקבות מחאות סובייטיות על חדירה לאדמות של הכנסייה

הרוסית בעין  -כרם  .עם ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין ישראל וברית  -המועצות חודשה סלילתו .
שיכון העובדים הצמוד למרכז הרפואי תוכנן כולו על הרכס הסמוך לבית  -החולים  ,ממערב
התכניות כללו דירות בגדלים שונים  ,בית  -כנסת  ,מלון קטן  ,בית  -ספר

יסודי וגן  -ילדים .

80

79

לו .

' הדסה '

קבעה  ,שהדירות יושכרו בתנאי -שכירות מוגנת ( ' דמי  -מפתח ' )  ,וכי כל עובד שיירשם לתכנית יקבל
הלוואה גדולה  ,אותה יחזיר במשך השנים הבאות  .בניית השיכון לא יצאה לפועל בגלל אי  -הסכמה

בין ועד העובדים ו ' הדסה ' על התנאים הכספיים  .התקציב שנקבע לבניית השיכון הועבר לבניית
המרכז הרפואי  ,ועל הרכס שנועד לבנייה נותרה עד היום רק תשתית

.

בניית המרכז הרפואי לא היתה קלה ונמשכה שמונה שנים לבסוף ,

לכבישים .
ב3 -

באוגוסט  , 1960נחנך

המרכז הרפואי החדש  .בית -הספר לרפואה נשאר עוד שנים אחדות בעיר ועבר למבנים החדשים
באופן סופי רק

ב . 1965 -
שם .

74

פרוטוקול מועצת הפקולטה מיום

27

בדצמבר

75

פרוטוקול מועצת הפקולטה מיום

11

באפריל  , 1954שם .

, 1953

מן .

76

על  -פי ראיון עם קלמן

77

שם .

78

פרוטוקול הפקולטה מיום  9במאי  , 1954שם  .הפקולטה למדעי הטבע הוקמה לבסוף

79

על  -פי ראיון עם קלמן

80

שם .

ו) () 1

מן .

בגבעת -רם .

