כרזה  :7שיחות פופולריות בנושאי רפואה ובריאות בגטו

המפגש החמישה עשר בערב
של שיחות על רפואה פופולרית
מהסדרה:

תרגום הכרזה

בריאות העם
ייערך בתיאטרון הגטו
יום שני 24 ,במאי

בתכנית:
 .1ד"ר מ .גירשוביץ
החולה ,סביבתו והרופא
 .2ד"ר ו .שומאלישסקי
טיפוס הבטן והחיסון נגד טיפוס
 .3ד"ר ל .פינקלשטיין
איך מגינים על הילדים שלא יחלו בזפקת
 .4ד"ר י .אנטקולץ
רופאים בהומור וסאטירה
" .5הרופא מזושטנשקו"
הקראה על ידי אמן תיאטרון הגטו י .רוטבלום
 .6כרוניקה רפואית
 .7תיבת דואר
התחלה בשעה 20:00
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הזמנות ללא תשלום אפשר לקבל:
 .1בבית החולים
 .2בבית המרקחת
 .3בקופת בית המרחץ

כתב העת הרפואי "בריאות העם" שיצא לאור בגטו וילנה

?

• עיינו בכרזה ושימו לב לנושאי ההרצאות .מה אפשר ללמוד מכך על המצוקות
המיוחדות שעמן התמודדו הרופאים בגטו?
• מדוע ,לדעתכם ,שולבו בתכנית הרצאה על הומור וסאטירה והצגה?

הצפיפות הרבה בגטו ,מצבם הרעוע של הבתים הישנים ושל תשתיות המים והביוב ברחובות
הגטו ,וכן המחסור במזון ,בביגוד ובאמצעי חימום  -כל אלה הביאו להתפשטות מהירה
של פשפשים וכינים ושל מחלות ומגפות בקרב תושבי הגטו .זו הייתה המציאות שמערכת
הבריאות בגטו נאלצה להתמודד עמה .שירותי הבריאות בגטו כללו בית חולים ,מרפאה,
ויחידה שפיקחה על שמירת היגיינה אישית ועל הניקיון בבתים וברחובות .בבית החולים
פעלה מחלקה למחלות מידבקות ,שאת קיומה צריך היה להסתיר מעיני הממשל הגרמני,
מחשש שהחולים המידבקים ישולחו מן הגטו .למרות איסור הלידות בגטו ,בבית החולים פעל
בסתר חדר לידה.
בזכות יעילותה של מערכת הבריאות בגטו נמנעה התפשטותן של מחלות מידבקות ,ואחוזי
התמותה בגטו וילנה היו נמוכים לעומת גטאות אחרים.

בניין בית החולים בגטו וילנה (צולם ב)1994-
באדיבות גב' ספירה רפופורט
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ימים רבים לפני המלחמה הייתה בווילנה אגודה של רופאים יהודים שהיו מרצים
בה הרצאות ומבררים בחברותא את השאלות הכרוכות בעניני בריאותם של
היהודים .גם בגיטו הוסיפו הרופאים לשמור על המסורת של אגודתם זו.
[ ]...אחת לשבועיים היה מופיע בתיאטרון הגיטו גליון חי של "בריאות–העם"
[פאלקס געזונט] .כל מיני בעיות ,הכרוכות במחלות בגיטו ובתופעות פאתלוגיות
מיוחדות של הגיטו ,שהיו מדיינים בהן קודם באגודת הרופאים ,היתה מובאת
אחר כך בצורה פופולרית ב"בריאות–העם".
[ ]...הגליון האחרון ,השמונה–עשר ,של "בריאות–העם" ,נערך ימים מספר לפני
הגירוש לאסטוניה .אז היה ברור כבר לכול כי הגיטו יחוסל; אף–על–פי–כן הוחלט
להמשיך בעבודה ,כאילו אין כל דבר עומד להתרחש כלל...
מאיר (מרק) דבורז'צקי ,ירושלים דליטא במרי ובשואה ,מפלגת פועלי ארץ ישראל,
תל אביב  ,1951עמ' .307-306

מאיר (מרק) דבורז'צקי :רופא יהודי בגטו וילנה .במלחמת העולם השנייה שירת בצבא הפולני ונפל
בשבי .לאחר שהצליח להימלט ממחנה השבויים חזר לווילנה ,עיר הולדתו .נוסף על עבודתו כרופא
היה חבר המחתרת בגטו ,אך בטרם הספיק להימלט ליער ולהצטרף לפרטיזנים ,נשלח למחנה
עבודה באסטוניה .במחנה הועסק כרופא וניסה להציל אסירים חולים מהוצאה להורג ,באמצעות
הסוואת מחלותיהם .לאחר שעלה לארץ-ישראל פעל להנצחת מאמציהם של הרופאים היהודים
בתקופת השואה להציל חיים ועסק בתיעוד פשעי הרפואה הנאצית .דבורז'צקי העיד במשפט
אייכמן ,נפטר בשנת .1975

?
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• מדוע ,לדעתכם ,ראו הרופאים חשיבות בהבאת הדיונים המקצועיים שלהם
"בצורה פופולרית" לתושבי הגטו?
• ממה נבעה ,לדעתכם ,החלטתם של הרופאים להמשיך במתן הרצאות
פופולריות בנושאי רפואה למרות הוודאות שהגטו יחוסל?

אי אפשר למנות את כל מחזורי החוקים והפקודות שהגיעו בשביל הגיטו .אנסה
להביא רק צרור קטן ,וינסה נא בן–אדם נורמלי להשיגם בשכל:
[ ]...אסור לנשים יהודיות ללדת :אשה כי תלד ,היא תוצא להורג יחד עם ילדה.
כשהודיעה הגסטפו רשמית למנהל בית החולים בגיטו ,ד"ר סדליס ,כי מברלין
יצא חוק ,האוסר על נשים יהודיות ללדת ילדים ,התחוללה בגיטו מבוכה רבה.
לא ידעו מה לעשות עם הנשים ההרות ,עם העוללים ,שאך זה נולדו .נשים הלכו
ללדת מתוך הכרה ,שירעילו את תינוקותיהן .אך גם על חוק זה ניסו אחרי–כן
להתגבר .היו מביאים את הרכים הנולדים ,ישר מהאבניים ,בתוך חדר מוסווה.
בלילה היו נכנסות לשם האמהות בהיעלם ומיניקות את ילדיהן .כשגדלו הילדים,
היו רושמים אותם במשרדי הגיטו הרשמיים למעלה מגילם.
מאבק האשה היהודיה בעד לידת ילד בתוך הגיטו ,שישמש ניחומים להורים
שנהרגו ,לבעל הנרצח ,ושישמור על המשך החיים ועתידו של העם  -נמשך בגיטו
עד לימים האחרונים.
אברהם סוצקבר ,גטו וילנה ,שכוי ,תל אביב  ,1947עמ' .44-43

אברהם סוצקבר ( :)2010-1913משורר ופרטיזן ,בימי השלטון הנאצי כתב יותר מ 80-שירים ופואמות.
סוצקבר היה שותף פעיל בבחירת תוכן ההצגות שהועלו בתיאטרון הגטו .הגרמנים העבידו אותו
בכפייה במיון אוצרות ספרות יהודיים שנמצאו בספריות בעיר ,והוא וחבריו הבריחו לגטו ספרים,
כתבי יד וחפצי אמנות כדי להצילם .בד בבד סייע סוצקבר ברכישת נשק בעבור המחתרת .עם
חיסול הגטו יצא עם קבוצת פרטיזנים ליערות שבסביבה .לקראת סיום המלחמה סייע להעמיד לדין
פושעים נאצים ,ואחרי כן עלה לישראל.

?

• איזו דילמה עמדה לפני הרופאים בשל איסור הלידות?
• מה משמעות העובדה שלאורך כל ימי קיומו של הגטו ,לצד העלייה במספר
ההפלות ,נמשכו בו גם הלידות?
• האם הכרזה מקבלת משמעות נוספת לאחר קריאת העדויות?

משרד בבית חולים יהודי בגטו וילנה.
באדיבות :בית לוחמי הגטאות ומורשת בית העדות ע"ש מרדכי אנילביץ' (גבעת חביבה).
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יד ושם
בית הספר המרכזי
להוראת השואה

כרזה :7

שיחות פופולריות בנושאי רפואה ובריאות בגטו

המפגש החמישה עשר בערב
של שיחות על רפואה פופולרית
מהסדרה:

בריאות העם
ייערך בתיאטרון הגטו
יום שני 24 ,במאי

בתכנית:
 .1ד"ר מ .גירשוביץ
החולה ,סביבתו והרופא
 .2ד"ר ו .שומאלישסקי
טיפוס הבטן והחיסון נגד טיפוס
 .3ד"ר ל .פינקלשטיין
איך מגינים על הילדים שלא יחלו בזפקת
 .4ד"ר י .אנטקולץ
רופאים בהומור וסאטירה
" .5הרופא מזושטנשקו"
הקראה על ידי אמן תיאטרון הגטו י .רוטבלום
 .6כרוניקה רפואית
 .7תיבת דואר
התחלה בשעה 20:00

הזמנות ללא תשלום אפשר לקבל:
 .1בבית החולים
 .2בבית המרקחת
 .3בקופת בית המרחץ

