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הקדמה

הגזזת היא מחלה זיהומית עתיקת יומין. היא הוזכרה לראשונה לפני כ–3,500
שנים בפפירוס אֶּבְֶרס (פפירוס מצרי קדום בענייני רפואה). שמה המדעי הראשון
של המחלה ניתן לה בתקופה הרומית על ידי החוקר הרומי ֶקלְס�ס (בן המאה
הראשונה לספירה). הוא כינה את הגזזת "מחלת קשקשים הדומה ליערת דבש",

בשל ביטויה החיצוני על העור.
עד מחצית המאה ה–19 מחולל המחלה לא היה ידוע, אך תצפיות קליניות
וניסיון העבר לימד את המטפלים בה, כי על מנת לרפא את המחלה יש להסיר
את שערות הקרקפת (כולל את שורשיהן) באמצעות תלישה ידנית של השיער
ובשימוש בחומרים דביקים או במשחות שונות. פעולות אלה היו כרוכות בכאב
רב, באי נוחות ובהיווצרות קרחת וצלקות מטרידות בראשי המטופלים שרובם

היו ילדים ומתבגרים.
מאחר שמחלת הגזזת הייתה נפוצה בעיקר בקרב ריכוזי מהגרים, בשכונות
עוני צפופות, שבהן אמצעי סניטציה מוגבלים ובשל מראה הילדים הקרחים,
לוותה למחלה סטיגמה חברתית שלילית שנקשרה לזוהמה, לב�ר�ת ולהיעדר
היגיינה אישית. המטופלים כונו בכינויי גנאי (כגון "צרעת"ו"ּפַארך") וסבלו
מבידוד חברתי ומפגיעה בדימוי העצמי, שלעתים קרובות השפיעה על המשך

חייהם.
הגילוי במחצית המאה ה–19 של משפחת הפטריות הגורמת לגזזת, גילוי קרני
הרנטגן בשלהי המאה ה–19 והגילוי כי הקרנות רנטגן בעוצמה בינונית גרמו
לנשירת שיער, הובילו את הרופאים לראות בהקרנות אמצעי טיפולי יעיל
לביעור הפטרייה. ואכן שימוש בהקרנות רנטגן כאמצעי טיפולי נגד מחלת הגזזת
הפך חלק בלתי נפרד מהמערכת הרפואית מראשית המאה ה–20 ועד לתחילת

שנות ה–60, עם גילויה של תרופה אנטי פטרייתית יעילה הנלקחת דרך הפה.
כך, מראשית המאה ה–20 הייתה קרינת רנטגן טיפול מקובל שניתן למאות
אלפי ילדים ברחבי העולם — מרוסיה הצארית, הודו ואוסטרליה, דרך מדינות
מרכז אירופה ומערבה ועד ארצות הברית, קנדה, מדינות צפון אפריקה ומדינות
המזרח התיכון. בתקופות שונות נעשו פעולות מאורגנות במדינות שונות לביעור
המחלה בסיוע מוסדות בריאות וחינוך מקומיים. הטיפול המקובל בפעילויות אלו
היה הקרחה על ידי גזיזת השיער והקרנות רנטגן שלוו בתלישת שארית השיער
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שבועות עד ראשית צמיחתו של שיער חדש. בחלק מהמרכזים היו נוהגים למרוח
גם משחות שונות ולהסיר את שאריות השיער על ידי פינצטה.

אולם עם הזמן התברר כי לטיפול הזה היו תופעות לוואי מאוחרות — קרחת
שלמה, אזורי התקרחות חלקית, צלקות בעור הקרקפת ודילול שיער או פגיעה
באיכותו. כך נוצרה קבוצת ילדים ובוגרים שאמנם הבריאו ממחלת הגזזת, אך
הללו הצטרכו (ועדיין צריכים) להתמודד כל חייהם עם בעיות אסתטיות קשות.
לתופעות לוואי אלה נוספו אחרי עשרות שנים הגילויים שהקרנות הרנטגן גרמו
להופעתם של גידולים שפירים וממאירים באזורי הראש והצוואר שנחשפו

לקרינה ובעיות בריאות כרוניות נוספות.
גילוי הקשר שבין הקרנות בילדות לבין בעיות בריאות מאוחרות בבגרות
עורר מוסדות רפואיים בכל העולם (ארצות הברית, קנדה, אנגליה וישראל)
לקרוא למטופלים להיבדק תקופתית לגילוי מוקדם של בעיות רפואיות, שמהן

הם עלולים לסבול ביתר שאת בשל החשיפה לקרינה בילדותם.
במהלך השנים היו שטענו כי הטיפול בקרינה מעיד על רשלנות רפואית וכי
אימוץ השיטה הרנטגנית לטיפול במחלה היה פזיז. בהקשר זה פנו מטופלים
רבים למערכת המשפט בדרישות לפיצויים. משפטים ראשונים בנושא נזקי
בריאות מאוחרים למי שהוקרנו בילדותם נערכו בארצות הברית, אך המערכת
המשפטית האמריקנית דחתה את התביעות בטענה כי הטיפול הקרינתי היה
הטיפול המקובל והמיטבי באותה עת, ולכן לא הייתה זו רשלנות רפואית.
לגישתם, התפתחות נזקים בריאותיים בעקבות טיפולים מקובלים אינם ניתנים
למניעה באופן מוחלט, ולמעשה הם חלק מהעולם הרפואי המחפש באורח קבע

תרופות ושיטות טיפול חדשות ויעילות.
כבמדינות אחרות בעולם, גם בישראל עלתה לדיון ציבורי סוגיית ההקרנות
נגד מחלת הגזזת. עיקר הדיון התמקד בטיפול המאורגן שניתן במהלך העלייה
הגדולה בעשור הראשון למדינה. באמצע שנות ה–60 החל מחקר מדעי של פרופ'
ברוך מודן ז"ל, שמטרתו הייתה לבחון נזקי קרינה מייננת. במסגרת זו הוקמה
עוקבה ייחודית שכללה כ–27,000 אנשים (מוקרנים וקבוצת השוואה מותאמת).
מחקר זה תרם לידע הרפואי בעולם על נזקי קרינה מאוחרים והתמקד במאפיינים

ובסוגיות ייחודיות של נפגעי הגזזת.
התעוררות הקבוצה הישראלית קיבלה צביון חברתי חריף יותר מהקבוצות
האחרות בעולם. בהתבסס על המחקר הרפואי הובילו ילדי הגזזת הישראלים את
הנושא למסגרות של מאבק חברתי–פוליטי. המחאה הובילה להקמתן של עמותת
נפגעי הגזזת (1989) ולחקיקת חוק לפיצוי הנפגעים (1994), להפקת סרט
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הוותיק בישראל בהתנהלות רפואית ואתית לא ראויה בעיקר באוכלוסיית ילדי
העולים מארצות המזרח.

ספר זה מציג לראשונה מחקרים בינלאומיים וישראליים בנושא הטיפול
במחלת הגזזת בעולם ובישראל. פרקי הספר כוללים מחקרים מדעיים מקיפים
של חוקרים המובילים בנושא, החל מסקירות תולדותיהן של פטריות הגזזת ועד
לגילוין על ידי העולם הרפואי (פרק 1) והתפתחות הטיפול הקרינתי בגזזת
בעולם המערבי (פרק 2); המשך במחקרים המתארים את ההתמודדות במדינות
שונות עם מגפת הגזזת באמצעות טיפול קרינתי המוני, צרפת הייתה חלוצת
הטיפול הקרינתי המאורגן נגד גזזת (פרק 3); המסע המאורגן לביעור גזזת בבתי
הספר באנגליה בראשית המאה ה–20 (פרק 4); התנהלות מוסדות הבריאות
בארצות הברית לאחר גילוי הקשר שבין טיפולי רנטגן בילדות לגידולים בבגרות
ופניית המוסדות לציבור (פרק 9); סיפור הגזזת בפורטוגל (פרק 7), העוקב
אחרי סיפור הגזזת הישראלי (פרק 10); והמסע הייחודי של ארגון יוניס"ף
לביעור הגזזת בסרביה (יוגוסלביה) בתקופת המשטר הקומוניסטי (פרק 8).
במקביל, מובאים מחקרים הדנים בביעור הגזזת באמצעות רנטגן בארץ ישראל
המנדטורית, פעילות שהושפעה במידה רבה מהפעילות בנושא זה בארצות הברית
(פרק 6); ופעילויות ארגון הבריאות היהודי אז"ע בסיוע ארגון הג'וינט
היהודי–אמריקני לביעור הגזזת בקהילות היהודיות באירופה ובצפון אפריקה
(פרק 5) כחלק מפעילותם הבריאותית הכוללת לשיפור מצב הבריאות בקהילות

היהודיות בגולה.
בחלקו השני של הספר מיוחדים הפרקים בעיקר לדיון בנושא הטיפול
וההתמודדות עם מחלת הגזזת במדינת ישראל. הדיון מתחיל במחקר היסטורי
הדן בתולדות הטיפול הקרינתי נגד מחלת הגזזת במדינת ישראל (פרק 10),
בהמשכו מובאת סקירה מקיפה של המחקרים המדעיים שבוצעו בישראל בנושא
החשיפה בילדות של אזור הראש והצוואר לקרינה מייננת במינון נמוך ובמינון
בינוני (פרקים 11 ו–12). כמו כן, מובא תקציר של השלכות הממצאים המדעיים
על קביעת מדיניות בריאות בקרב המוקרנים ועל החוק לפיצוי נפגעי גזזת

 בספר נדונים גם ההיבט המשפטי (פרקים 15-14) וההיבט(פרק 13).
הסוציולוגי–תקשורתי (פרקים 17-16). הפרקים המסיימים מביאים את קולותיהם
של מוקרני הגזזת מהעולם ומישראל (פרק 18) ואת סיפור הגזזת בישראל

בראשית המאה ה–21 (פרק 19).
כפי שצוין לעיל, חלק נכבד מפרקי הספר דן בהיבט ההיסטורי של הטיפול
הקרינתי נגד גזזת, וזאת על מנת למלא את החסר בהיעדר מחקר היסטורי
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בנושא זה (בצרפתית ובגרמנית) על ידי חוקרים מובילים מתחום ההיסטוריה של
הרפואה (חלקם ללא תרגום לאנגלית או לשפה אחרת), ואשר לא נכללו עד

היום במחקרי הגזזת שהתפרסמו בעולם.
כמו כן, נבדקו עשרות ארכיונים ברחבי העולם, ביניהם ארכיון ארגון הבריאות

, ארכיון חברת "סימנס" (יצרנית מכשירי הרנטגן בארלנגןWHOהעולמי בג'נבה 
) שבארכיון האו"ם בניו יורק, הארכיוניםUNICEF(שבגרמניה), ארכיון יוניסף 

 בניו יורק,YIVOהלאומיים האמריקניים בוושינגטון די.סי ובבולטימור, ארכיון 
ארכיון "אליאנס" בפריז, הארכיון ההיסטורי של העיר בלגרד, מוזיאון בית
החולים סנט לואי בפריס, ארכיון פרופ' אורליאנו דה פונסקה בפורטוגל, ארכיון
ארגון הג'וינט היהודי בניו יורק ובירושלים, הארכיון הציוני המרכזי בירושלים,
ארכיון קופת חולים שבמכון לבון בתל–אביב, רשות השידור בירושלים, עיתונים

, מנהל המזון והתרופותFDA-בני התקופה בחו"ל ובישראל, פרסומים של ה
 (המכון הלאומי לסרטן בארצות הברית), סרטים דוקומנטרייםNCI-האמריקני של ה

, הטלביזיהNBCמארכיון שפילברג בירושלים, ארכיון התכנית "60 דקות" של 
האמריקנית, ופרסומי ההסתדרות הרפואית הקנדית וההסתדרות הרפואית

הישראלית בנושא הגזזת באותן השנים.
השימוש הרחב במסמכים מארכיונים ובתיעוד ויזואלי וקולי מרחבי העולם
ושילוב היבטים רבים רפואיים מדעיים חוקיים וחברתיים בסיפור מרתק זה
נועדו להציג תמונה רחבה מבוססת מסמכים ומחקרים מדעיים (ככל שניתן)
לסיפור הגזזת הן העולמי והן הישראלי. תמונה זו מראה כי סיפור הגזזת
הישראלי הוא פרק בלתי נפרד מסיפור הגזזת העולמי ודומה במאפייניו הרפואיים
והחברתיים לכלל הפעילות העולמית לביעור המחלה באמצעות רנטגן במאה

ה–20.
מחברי הספר הם חוקרים מתחומי ההיסטוריה, הרפואה והבריאות, המשפט,
הסוציולוגיה, התקשורת, הממשל והפוליטיקה. כל אחד מהם תרם ממומחיותו
המדעית בנושא. כל זאת, כדי להציג בפני הקורא את הספור ההיסטורי של
הגזזת והטיפול בה בעולם ובישראל מנקודות מבט שונות על מנת ליצור תמונה

שלמה רחבה ומבוססת מדעית.

פרופ' שפרה שורץ ופרופ' סיגל סדצקי
עורכות הספר

10
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*ןסירו בורשטיי

מבוא

) היא מחלה פטרייתית התוקפתTinea Capitisמחלת הגזזת (או בשמה הרפואי 
את הקרקפת ואת ׂשַעֲרות הראש. הפטרייה נמצאת בתוך השערה וגורמת

 להצטלקויות ולאדמומיות. מחלה זו מלווה בגרד של האזורלהתקרחות מקומית,
הנגוע ואף עלולה לגרום לתהליכים דלקתיים מפרישי מוגלה. במקרים נדירים

1היא עלולה להסתבך ולהיות מלווה בזיהומים חיידקיים משניים.

ההיסטוריה של מחלת הגזזת מחולקת לארבע תקופות:
מהזמן העתיק ועד תחילת התחייה המדעית (תקופת הרנסנס);א.
מתקופת הרנסנס ועד 1897 (תחילת השימוש בקרני רנטגן לריפוי מחלתב.

הגזזת);
מ–1897 ועד סוף שנות ה–50 של המאה ה–20 (המעבר מקרינה לשימושג.

 תרופה אנטי–פטרייתית לריפויGriseofulvin,[2[בתכשיר הגריזאופולבין 
מחלת הגזזת והפסקת השימוש בקרינת הרנטגן);

מראשית שנות ה–60 ועד ימינו.ד.

פרק זה מתאר אספקטים שונים של הסיווג של מחלת הגזזת, המיון והטיפול בה
עד שלהי המאה ה–19, תקופה שבה הושגה ההתקדמות הרבה ביותר הן בהבנת
המחלה הן בטיפול בה. כמו כן, מוצגים בפרק כמה מהחוקרים פורצי הדרך

11

 במשפטים.MA בתעשייה וניהול ו-MSc בביולוגיה, BScחוקר ביולוג: *
העורכות מודות במיוחד לד"ר ניר נתנזון, רופא עור מומחה, על סיועו במינוח העברי של

המונחים הרפואיים שבפרק זה.

1Medical Mycology: Pathogenic Fungi and theRippon JW, 
, Philadelphia: W.B. Saunders Co., 1982:Pathogenic Actinomycetes

169-177
גריזאופולבין מופק מזן של שמרי פניצילין. הוא משמש לטיפול בזיהומים פטרייתים2

בעור, שאינם מגיבים לטיפולים מקומיים. התרופה ניתנת בטבליות, והיא יעילה נגד
זיהומי פטריות בקרקפת, בזקן, בכפות הידיים, בכפות הרגליים ובציפורניים.

בחקר המחלה, מובאים ביוגרפיה קצרה שלהם וכמה מפרסומיהם.
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*

הפרסומים המוקדמים ביותר על אודות מחלת הגזזת מוכרים כבר לפני כמה

 נוסף על3אלפי שנים. המחלה המקראית "צרעת" יכולה הייתה להיות "גזזת".

 של מומיות מצריות ובתיאוריםDNAכך, מחלות פטרייתיות נמצאו בבדיקות 

), הנחשב לאחד המסמכיםEbers Papyrus(המובאים על גבי פפירוס אֶּבֶרס 

4הרפואיים הקדומים ביותר.

 של החוקר הרומיDe Medicinaאזכור מחלת הגזזת בשם זה היה בחיבור 
 הוא התייחס למחלת עור פטרייתית וקראAulus Cornelius Celsus.(5(ֶקלְז#ס 

 הוא תיאר בצורה מורפולוגית מדויקת את אופן הביטוי שלPorrigo.6לה 
 הרופאKerion Celsi.7המחלה על גבי הקרקפת; תיאור זה נקרא עד היום 

, חי בסביבות 400 לספירה) היה הראשוןCassius Felix(הרומי קסיוס פליקס 
8 (= גזזת). מילה זו התייחסה לעיקשותה של המחלה.Tineaשהשתמש במילה 

), השתמש אף הואHaly Abbas(הרופא הפרסי מהמאה ה–10, הָאלי עּבָאס 
"Kutub al Malikiבמילה הזאת ותיאר את המחלה בכתביו על אָמנות הרפואה "

9(= חיּבוֵרי המלך).

Guy de(בשלב מאוחר יותר הרופא הצרפתי הנודע, גַיא ֶדה ׁשֹולְיָאק 

12

3, 1991,J. of Med. And Vet. MycolMarks RS, “Dermatophytes in Art”, 
29:1-8; Ilkit M, “Favus of the scalp: An Overview and Update”,

, 2010, 170:143-154Mycophatologia
פפירוס מצרי קדום (1550 לפנה"ס) העוסק בענייני רפואה. התגלה ב–1874 על ידי4

גאורג אברס, נמצא בספריית אוניברסיטת לייפציג, גרמניה.

חי ברומא בין השנים 25 לפנה"ס ל–50 לספירה. היה מגדולי הכותבים הרפואיים5
באימפריה הרומית.

6Skellet AM & Levell N, "Less Work and Good Beer: A Historical
 (TheThe Norfolk University HospitalReview of Fungus of the Skin”, 

British Association of Dermatologists Web Site: http://www.bad.org.uk/
shared/get-ile.ashx?itemtype=document&id=1402)

7.The History of Medical and Veterinary MycologyAinsworth GC, 
Cambridge University Press, 1987, p 2

8Arch.Rosenthal T, “Perspectives in Ringworm of the Scalp”, 
,Anglo-Saxon Medicine, 1960, 82:851-856; Cameron ML, Dermatol.

Cambridge Studies in Anglo-Saxon England 1993
9, New York: Goodword BooksIslamic MedicineBrowne EG, 

2001:53-54
חי במאה ה–14, נחשב לאחד הכירורגים החשובים ביותר בימי הביניים.10

Chauliac,(10 אימץ את המונח הזה בספרו Chirurgia Magnaבו הוא קבע ,
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Tinea על פי הפתוגנים (מחוללי המחלה): 11חמישה סוגים שונים של גזזת

Uberosa ,Tinea Amedosa ,Tinea Ficosa ,Tinea Favosa ו-Tinea

Lupinosaסיווג זה שימש את המחקר עד תחילת המאה ה–19. הוא אף אומץ .

 רופאים בתחילת תקופת12.על ידי אבי רפואת העור בצרפת, ז'אן לואי אֶלִיּבֶר

)Teigne (או Tinea) השתמשו במונח 13הרנסנס (כגון, הירונימוס מַרקי#ָראליס

14כדי לתאר את כל מחלות הקרקפת.

בספרות הרפואית מתוארים כמה תכשירים, ששימשו במהלך ההיסטוריה

15לטיפול במחלת הגזזת. לָּבֶאו קורנֶלי#ס נהג למשוח אזורים נגועים בדבש ובסומאק;

 תיאר בכתביו את הטיפול שלו במחלת הגזזת, שכלל שימוש16פליניוס הרומי

17ב"מרת עז, עם טיט קימוליה וחומץ".

בימי הביניים היה מקובל השימוש במשחות שמטרתן הייתה לגרום לדלקות

של עור הקרקפת, ובכך לעודד את נשירת השיער. טיפולים אלה כללו שימוש

13

11, Webline EditionEncyclopedia Britannica
12Arch.Rosenthal T, “Perspectives in Ringworm of the Scalp”, 

, 1960, 82:851-856; Everet MA, “Jean Louis Alibert JL, TheDermatol.
, 1984,Int. Journal of Dermatol.Father of French Dermatology”, 

23:351-356
13Hieronymus Marcuralisהיה רופא איטלקי שחי בין השנים 1606-1530, ידוע 

De Arte Gymansticaבכתביו  
14Gupta AK & Summerbell RC, “Tinea Capitis. Medical Mycology”,

Am2000, 38:255-287; Ruhrah J, “Hieronymus Mercurialis 1530-1606”, 
, 1928, 36:819-821J Dis Child

אוג הבורסקאים (סומאק) הוא עץ ממשפחת האלתיים, גובהו בין 4-2 מטרים, היה15
נפוץ בארצות הים התיכון עוד בימי קדם ושימש תבלין וצמח מרפא. כל חלקי הסומאק
עשירים ברכיבים טאנינים, ששימשו במלאכת עיבוד עורות, ומכאן שמו. ראו עמר ז. ולב

, תל אביב: הוצאתהרופאים ותרופות בירושלים במאות העשירית עד השמונה עשרא., 
:Skellet AM & Levell N, “Less Work and Good Beerארץ 2000, עמ' 148; 

A Historical Review of Fungus of the Skin” (The Norfolk University
 Site: httpHospital from the British Association of Dermatologists Web

://www.bad.org.uk/shared/get-ile.ashx?itemtype=document&id =1402)
סופר רומי מהמאה הראשונה לספירה, מחבר, נטורליסט ופילוסוף.16

17, xxvii, Chapter 47Historia NaturalisPliny, טיט/טין/עפר קימוליה הוא .
אחד מעשרה מינים שהיו בשימוש רפואי. צבעו בהיר, שימש בין השאר לטיפול בגידולים

ובדלקות. תודה לפרופ' אפרים לב על הסיוע בזיהוי חומרי המרפא.

בחומרי רפואה שונים (כגון, מיץ סמיך שמכינים מכרישה ביתית ומֵעָלים של
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 נמשכו חודשים (ואף שנים) והיו בעלי יעילות נמוכה למדי,18צמח הקלאדין),

19ולעתים גרמו למותו של המטופל.

שיטה נוספת לטיפול במחלת הגזזת, שהייתה מקובלת באירופה מימי הביניים

) או בכיפהCalloteועד למאה ה–19, הייתה שימוש בכיסוי ראש מיוחד (= 

שכיסתה את כל הראש. הכיפה הודבקה לראשו של הילד החולה באמצעות

משחות דביקות שונות. לאחר כמה ימים הן התקשו, כיסוי הראש נתלש בכוח

מראשו של הילד, כשהשערות הנגועות מהקרקפת שלו נתלשות אף הן. מטרת

הכיפה הייתה לתלוש את כל ׂשַעֲרות ראשו של הילד הנגוע על מנת להיפטר

מנגע הגזזת. הטיפול בכיפה היה טראומטי ומכאיב מאוד. לאחר תלישת הכיפה

מראשו של המטופל, הושלמה ההקרחה (אפילציה) של השיער על ידי שימוש

 השימוש בכיפה היה מקובל בעיקר בצרפת ופחות במדינות20בפינצטה (מַלְֶקטֶת).

אירופאיות אחרות (ראו בהרחבה להלן, פרק 3). השימוש בפינצטה לצורך

הקרחה של ׂשַעֲרות הקרקפת הֵחל רק בתחילת המאה ה–19, אף שהרופא

האיטלקי הירונימוס מרקיוראליס (1606-1530) תיאר את הטיפול בהקרחה נגד

גזזת כבר ב–1577.

מחלת הגזזת תוארה לא רק בספרות הרפואית והמדעית, אלא גם כן באָמנות.

ילדים חולים בגזזת מופיעים בציורים רבים מתקופת הרנסנס ועד לעת החדשה.

 צייר את ציורו "איזבלה הקדושה מלכת הונגריה מרפאה חולים"21אסטבן מורילו

(מס' 1), שבו מוצגת הקדושה אליזבת בת המאה ה–13 מטפלת בחולי גזזת.

בציורו של הצייר הספרדי פרנציסקו גֹויָה, "הנערים מטפסים על עץ" (מס' 2

ו–3), מצויר אחד הילדים המטפסים שלו סימנים בקרקפת הדומים להפליא

למורפולוגיה של מחלת הגזזת. ציור נוסף הוא של הצייר הצרפתי איזידור פילס,

)La Priere des enfantsteigneux(אשר ב–1853 צייר את "תפילת ילדי הגזזת" 

14

קלאדין הוא שם גנרי לשלושה מיני צמחים (לפחות) ממשפחת הנוריתיים והפרגיים.18
תודה לפרופ' אפרים לב על הסיוע בזיהוי חומרי המרפא.

19., 1991,J. of Med. and Vet. MycolMarks RS, “Dermatophytes in Art”, 
29:1-8

20Arch.Rosenthal T, “Perspectives in Ringworm of the Scalp”, 
., 1960, 82:851-856Dermatol

צייר ברוקי מסביליה בן המאה ה–21.17

22 1991,J. of Med. and Vet. Mycol.Marks RS, “Dermatophytes in Art”, 
שבפריז, צרפת. Musée de L'assistance publique. הציור נמצא ב-29:1-8

22(מס' 4).
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אין אפשרות לקבוע זמן מדוייק, שבו ניתן לתחום את סיום התקופה ההיסטורית

הראשונה של העיסוק בגזזת ואת תחילתה של התקופה השנייה של העיסוק בה,

אולם ניתן לבסס תקופה היסטורית זו על פי תהליכים שקרו החל מראשית

תקופת הרנסנס (כגון, המצאת המיקרוסקוּפ ושיפורו), שאפשרו לצפות

באורגניזמים זעירים שקיומם לא נודע קודם לכן.

הרנסנס אופיין לא רק בתחייתה מחדש של האָמנות, אלא גם בתחייתו של

המדע המבוסס על תצפיות ולא על אמונות טפלות, שאפיינו את ימי הביניים.

תהליכים אלה ואחרים אפשרו לחוקרים להזניק קדימה את כל תחומי המדע,

ובכללם את המחקר על מחלת הגזזת. בין החוקרים המובילים בחקר הגזזת היו

הרופא היהודי (ממוצא הונגרי) דוד גר#ּבִי, רופא העור הצרפתי ריימונד סָאּב#רֹו,

הביולוג והרופא יוהאנס לוקאס שֹונלַיְין, האחים מָהֹון מצרפת, הרופא הצרפתי

ז'אן לואי אֶלִיּבֶר, סמואל פלַאמּב הבריטי, רוברט ויליאם, תומס באטמן ודניאל

טרנר אף הם מבריטניה, ואחרים. עבודותיהם והישגיהם של חלוצים אלה יובאו

בהמשך.

מחלת הגזזת — מתעלומה רפואית להבנה מדעית

עד סוף שנות ה–30 של המאה ה–19 המקור הפטרייתי של מחלת הגזזת לא היה

ידוע. עד לאותה תקופה נחשבה המחלה קשורה לתזונה לקויה, לתנאי היגיינה

ירודים ולמצב כללי לקוי של החולה הנגוע. אמנם כל אלה תרמו להתפשטות

המחלה, אך כאמור, המקור הפטרייתי שלה טרם נודע. רק לאחר המחקרים של

), של הביולוג והרופאRobert Remak(הרופא היהודי מגרמניה רוברט ֶרמָאק 

) ושל הרופא היהודי דודJohannes Schönlein(יוהאנס לוקאס שֹונלַיְין הגרמני 

), נתגלה הפתוגן שמחולל את המחלה — הפטרייה. עלDavid Gruby(גר#ּבִי 

בסיס תגליותיהם בנה הרופא הצרפתי סָאּב#רֹו את התיאור הכולל של מחלת

הגזזת — גורמיה ודרכי הטיפול בה.

רוברט ֶרמָאק היה פרופסור בפקולטה לרפואה באוניברסיטת ברלין. הוא

נולד למשפחה יהודית ב–1815 בפוזנן שבפולין. ב–1833 החל את לימודיו

באוניברסיטת ברלין. ֶרמָאק התוודע למחלת הגזזת בעת עבודתו במרפאת הילדים

Porrigoשל אוניברסיטת ברלין. ראש המרפאה הציע לו לחקור את המחלה "

Lupinosa Willanֶרמָאק, שהתעניין מאוד בעבודה באמצעות מכשיר ."

15

המיקרוסקוּפ, חקר את המחלה ומצא שהגלדים שנוצרים בעקבותיה, מורכבים
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מגופיפים זעירים הקשורים יחד במעין חוטים וזיהה את המבנה שלהם — מבנה

23פרזיטי. בעצם, המבנים שתיאר ֶרמָאק היו הנבגים והתפטיר של הפטרייה.

ב–1843 החל ֶרמָאק לעבוד בקליניקה של שונליין. שנתיים מאוחר יותר הוא
Diagnostische und pathogenetische Untersuchungen inפרסם את הספר 

der Klinik des Hern L. Schönleinמחקרים וחקירות לאבחון פתוגני" =) 
במרפאת שונליין"), שבו הוא תיאר בצורה מקיפה מחקר קליני רחב שביצע על
אודות גורמי מחלה שונים במעבדתו ומרפאתו של שונליין. ֶרמָאק תיאר את

Achorion Schönleinהמאפיינים של הפטרייה הגורמת למחלת הגזזת וקרא לה 
כמחווה של כבוד לשונליין, שבמרפאתו נערך המחקר. מונח זה ּתֵָקף עד היום.

ב–1859 קיבל ֶרָמאק את התואר "פרופסור מחקר" מטעם אוניברסיטת ברלין,
. הוא נפטרCharitéוב–1864 עבר לפריז והחל לעבוד בבית החולים הצרפתי 

24ב–1865, זמן קצר לאחר שעבר לפריז.

הרופא והחוקר יוהאנס לוקאס שֹונלַיְין, מחלוצי מחקר הגזזת, נולד ב–1790
בבמברג, פרנקוניה. הוא היה דמות מרכזית ברפואה המודרנית בארצות דוברות
גרמנית. ב–1816 הוא קיבל רישיון לעסוק ברפואה מטעם המועצה המדעית של
מינכן. שלוש שנים מאוחר יותר מונה ל"פרופסור מחקר" באוניברסיטת וירצבורג.
ב–1833 הוא מונה ל"פרופסור מן המניין" באוניברסיטת ציריך. כבר ב–1839
הוא פרסם איורי תכשירים (ּפְֶרּפָָרטִים) של אלמנטים פטרייתיים של מחלת
הגזזת, כפי שהוא צפה בהם מבעד לעדשות המיקרוסקוּפ (מס' 5). בשלב מאוחר
יותר, הוא חזר לברלין והתמנה לרופא האחראי על חקר הגזזת. הוא נפטר

25ב–1864.

חוקר נוסף מבין מגלי פטריית הגזזת היה הרופא היהודי דוד גר:ּבִי. הוא נולד
בהונגריה ב–1810. בהיותו בן 15 עזב את הכפר שבו חי ועבר לבודפשט. כיהודי
הוא לא היה רשאי להשתתף בהרצאות בבתי הספר האקדמיים. למרות המגבלות
הצליח לרכוש ידע מדעי ולסיים את לימודיו בהצלחה. לאחר סיום לימודיו עבר
גרובי לווינה, אך כיוון שלא היה באפשרותו לרכוש מיקרוסקוּפ, הוא בנה אחד
לעצמו וקיבל מעמד של בן חסות של פרופסור רֹוִקיטַנסקי (רופא ופתולוג ידוע)
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23Alkiewicz JA, “On the Discovery of Trichophytonshconleinii
., 1967, 23:28-32Mycolet. Mycol. Appl(Achorinshconleinii)”, 

24Kisch B, “Forgotten Leaders in the Modern Medicine: Valenti,
Trans. Of the American. PhilosophicalGruby, Remak, Auerbach”, 

1954, 44:227-296 ,Society
25Seeliger HPR, “The Discovery of AchorionSchoenleinii: Facts and

, 1985, 28:161-182MykosenStories”, 

באוניברסיטת וינה.
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ב–1839 קיבל גרובי את התואר דוקטור לרפואה. שנה לאחר מכן הוא עבר
לפריז ועבד במשך שמונה שנים בבית החולים סנט לואי, בית החולים המרכזי
למחקר מחלות עור ולטיפול בהן. גרובי פרסם מאמרים פורצי דרך וקידם

26בתגליותיו את חקר רפואת העור, ובמיוחד את חקר מחלת הגזזת.

ב–1841 פרסם גרובי את העבודה הראשונה שלו באקדמיה של המדע בפריז,
, סוג קשה שלFavus(שבה הוא תיאר את הפטרייה שגורמת למחלת היערת 

מחלת הגזזת) וקבע את אופן ההידבקות במחלה. זו הייתה הפעם הראשונה שבה
הוכח שפטרייה יכולה לגרום למחלה בבני אדם. בשלוש השנים הבאות גילה
גרובי את הגורמים למחלת הגזזת של הראש ושל הזקן. בשלב מאוחר יותר הוא

Trychophyton.27- וMicrosporinsתיאר את זני הפטריות 

סמוך ל–1852 הפסיק גרובי לעסוק במחקר, ומאותה תקופה הקדיש את עיקר
זמנו ומרצו לפרקטיקה הפרטית הגדולה שהייתה לו. בביתו הוא בנה מעבדה,
והיה הראשון שהכין צילומים מיקרוסקופיים. נוסף על פעילותו המדעית הרחבה,
גרובי היה מעורב בחוגי ָאמנים וסופרים בצרפת והיה רופאם הפרטי של המשורר

היינריך היינה ושל הסופר אלכסנדר דיומא הבן.
הוא המשיך לעסוק ברפואה עד מותו (ב–1898) ופרסם מחקרים מדעיים

 ב–1895 פרסם מאמר שעסק בזיהוי גזזת אצל ילדים28רבים על מחלת הגזזת.
 הפרסומים הנוספים של גרובי על מחלת הגזזת היו לאחר29וטיפול בהתקרחות.

1897, השנה שבה בוצע לראשונה טיפול במחלה באמצעות הקרנה. ניתן לשער
כי בשל ההתמקדות בסוג טיפול חדש זה, תשומת הלב הרפואית הופנתה בעיקר
לפרסומים החדשים שעסקו בטיפול נגד גזזת באמצעות רנטגן. כתוצאה מכך,

נדחקה עבודתו המחקרית של גרובי הצִדה וזכתה להתייחסות מועטה.
חוקר נוסף של מחלת הגזזת, שהפך את תגליות קודמיו (רמאק, שונליין
וגרובי) לתיאוריה מדעית–רפואית מבוססת, היה הרופא הצרפתי ריימונד סָאּב#רֹו
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26, 1932,Ann. Med. Hist.Rosenthal T, “David Gruby 1810-1898”, 
4:339-346

27Zakon SJ & Benedek T, “David Gruby and the Centenary of Medical
., 1944, 16:155-167Bull. Hist. MedMycology”, 

On the Mycodermna Causingבין הכתבים של גרובי ניתן לציין את הבאים: 28
sTinea Favo ;(1841–מ) Investigations on the Nature the Site and

Development of the Porrigo Decalvans(מ–1843) ו -Investigations on the
Cryptograms Causing the Contagious Disease of the Scalp Described

under the Name of Tinea Tonsurans, Herpes Tonsurans.(1844–מ) 

ראו לעיל, הערה 29.27

)Raymond Sabouraud.רבים מממצאי מחקריו תקפים עד עצם היום הזה .(
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סָאּב#רֹו סיים את לימודי הרפואה ב–24 באפריל 1894, ונושא עבודת הדוקטורט
שלו היה "פטרת בבני האדם". ב–1895 הוא מונה לראש המעבדה, שהוקמה
בבית החולים סנט לואי ונתמכה על ידי עיריית פריז. היא הוקדשה למיקרוביולוגיה

דרמטולוגית, ובמיוחד לחקר הגזזת.
סָאּב#רֹו קבע כי הבדיקה המיקרוסקופית של השיער הנגוע תספיק לאבחן את
הטריכופיטון (הפטרייה) הגורם לגזזת לפי גודל הנבגים והמיקום שלהם בתוך
השיער או מסביבו. ברוב המקרים (65%) היו הנבגים קטנים, צמודים זה לזה,
מילאו את השערה ויצרו עטיפה מסביבה. בשאר המקרים (35%) היו הנבגים
גדולים יותר ולעולם לא הקיפו את השערה. סָאּב#רֹו הדגיש כי ההבדלים הברורים

 =SDA(הללו קשורים בשינויים מורפולוגיים בסביבת מצע גידול שהוא המציא 
Sabouraud Dextrose Agar:(

שערה עם נבגים גדולים תצמיח בתרבית מראה יבש, קמחי, שאף פעם
לא יהיה לבן ונקי. לעומת זאת, הנבגים הקטנים של הטריכופיטון יצמחו

30בתרבית כצמיחה לבנה לחלוטין.

מצע הגידול לפטריות ולעובשים, שהרכיב סָאּב#רֹו למחקר מחלת הגזזת, נמצא
גם היום בשימוש רחב בתעשיית הרוקחות, כמעט ללא שינוי מהנוסחה המקורית,

31.וכאמור נקרא על שמו

סָאּב#רֹו היה גם חלוץ הרעיון להשגת הקרחה באמצעות הקרנות רנטגן
והוביל למהפכה הטיפולית נגד גזזת באמצעות רנטגן. מאמרו בנושא זה היה אבן
יסוד לטיפול הקרינתי נגד מחלת הגזזת, שהיה מקובל עד לסוף שנות ה–50 של

 הטיפול הקרינתי נחשב.  ובאמצעותו טופלו מאות אלפי נגועים32המאה ה–20,
לטיפול בטוח וחסר כאבים בניגוד לטיפולים הקודמים. יש לציין שעל אף
ההתקדמות האדירה שהושגה בחקר מחלת הגזזת במאה ה–19, הטיפול במחלה
היה גמלוני ולא יעיל, במיוחד עד להכנסתה של קרינת הרנטגן לטיפול בה

בתחילת המאה ה–20.
ב–1861 פורסם באנגליה ספר על ניהול משק הבית. המחברת איזּבֶלה ּבִיטֹון

)Isabella Beetonתיארה שיטות שונות לטיפול במחלות שונות וביניהן מחלת (
הגזזת. לטיפול נגד גזזת היא הציעה להשתמש באבקת סודה מומסת בחומץ. את
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ראו בהרחבה להלן, פרק 30.3

31, 1938,Brit. J. of Derm.Civatte A, “Raymond Sabouraud 1864-1938”, 
50:206-210

32Sabouraud R & Noire H, “Traitement des teignestondantes par les
, 1904, 12:825-827Presse Medicalerayons X”, 

המשחה הזאת יש למרוח על ראש הילדים הנגועים פעמיים ביום (בוקר וערב),
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וכן יש לשטוף את הראש במים וסבון. נוסף על כך, המחברת הציעה לתת
לנגועים כפית של אבקת גופרית מעורבת בסירופ סוכר. את כל הפרוצדורות
הנ"ל יש לבצע לאחר גזירת כל ׂשְער הראש וגילוח השערות סביב מוקדי
הנגיעות של הפטרייה על הקרקפת. נוסף על הטיפול הנ"ל, הציעה המחברת
לאסור שימוש משותף במגבות, בבגדים ובמצעים בין ילדים בריאים לבין ילדים

 אף שמחברת הספר לא הייתה בעלת רקע רפואי כלשהו, היא הציעה33נגועים.
רעיונות סבירים והגיוניים לטיפול במחלת הגזזת, כגון איסור שימוש משותף

בכלים אישיים ובבגדים, שטיפת הקרקפת במים וסבון, וגזירת השערות.
מחלת הגזזת הייתה בעיה קשה במוסדות ציבוריים באירופה ובארצות הברית,
במיוחד החל מהמחצית השנייה של המאה ה–19, עם החלת החובה לשלוח ילדים

לבתי הספר, שהרי חלקם היה קרקע פורייה להידבקות ולהַדבקות.
שתיים מהדמויות הבולטות בחקר מחלת הגזזת ובטיפול בה באנגליה במחצית

William(השנייה של המאה ה–19 היו רופאי העור ויליאם טילְּב#רי פֹוקס 
Tilbury Fox,מהמחלקה למחלות עור בבית החולים של אוניברסיטת לונדון (

Christ's), שהיה רופא ראשי בבית החולים Alder Smith(ואַלְֶדר סמית 
Hospitalבלונדון. פוקס וסמית פרסמו מאמרים רבים וכתבו חוֹות דעת רבות 

בנוגע למחלת הגזזת ולדרכים להתמודד עמה. פוקס טען שאחת הבעיות העיקריות
בהתמודדות עם מחלת הגזזת היא שרופאים רבים נמהרים להכריז על ילד
כבריא ואפשרו את חזרתו המוקדמת של הילד לבית הספר, בשעה שבמצבו הוא
היה יכול להדביק ילדים בריאים. טעויות אלה נבעו מבורות רבה ששררה בין
הרופאים בעניין מחלת הגזזת ומאפייניה. לפיכך הוא הציע כמה קווים מנחים
שיאפשרו לרופאים להבין יותר לעומק את המחלה, ובכך יקטנו הסיכויים

לטעויות בהכרזה על ילד כבריא לפני המועד הנכון.
פוקס קבע במאמריו הנחיות ברורות כיצד להבחין בין ילד הנגוע במחלה ובין

בעניין הביטוי המורפולוגי של המחלה, כתב פוקס, שהוא 34ילד שאינו נגוע בה.
תלוי בהתקדמות המחלה אצל הפרט הנגוע, דהיינו באיזה שלב נמצאת המחלה.
לדבריו, בשלב הראשון מחלת הגזזת גורמת לגירוי של האזור הנגוע, לתגובה
דלקתית של הקרקפת ולאדמומיות של האזורים הללו. בשלב השני המחלה
גורמת לאיבוד הברק של השיער על ידי כך שהיא גוזלת ממנו את חומרי התזונה
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33, 1861 3:399-400The Book of Household ManagementBeeton I, 
34, 1872, 99:5-6; Fox T,The LancetFox T, “Ringworm in Schools”, 
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שהוא זקוק להם. השיער נהיה יבש, חסר ברק ושביר. בסופו של דבר, המחלה
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תגרום להרס השיער, להתקרחות ולמניעת גדילתו מחדש עקב חסימה של
שורשיו.

כדי למנוע את התפשטות המחלה הציע פוקס לבדוק ביסודיות כל ילד חדש
שנכנס למוסד רפואי כלשהו. הבדיקה פשוטה יחסית, שכן מאפייני המחלה

 במקרים מסויימים, בעיקר בשלבים35ברורים (כמוסבר לעיל) וגם מלווים בגרד.
המוקדמים מאוד של המחלה ובמקרים שבהם היא הופכת לכרונית, המאפיינים
הללו יהיו קשים לאבחון, לכן יש תמיד להשתמש באמצעי הגדלה (זכוכית

 בנוגע להתפשטות המחלה, טען פוקס,36מגדלת) לבדיקה מקיפה של השיער.
שהדבר קורה כאשר יש מגע בין ילדים נגועים לבין ילדים בריאים או כאשר
נעשה שימוש משותף במגבות, במצעים, בבגדים וכדומה. כמו כן, טען פוקס,
שגורמי המחלה יכולים גם להתפשט באוויר דרך חלקיקי האבק, ובכך לעבור

37מאדם לאדם, גם כאשר אין מגע ישיר ביניהם.

לשאלה מהם הצעדים שיש לנקוט כדי למנוע את התפשטות המחלה קבע

פוקס כי:

יש לבודד את הילדים הנגועים;א. 

יש לדאוג לתזונה מתאימה של הילדים החולים, הכוללת בין היתרב.

ירקות טריים ובשר בתוספת שמן דגים וברזל;

יש לאוורר את החדרים באופן שוטף ומתאים;ג.

יש לחטא את הבגדים, המגבות וכלי המיטה של הילדים הנגועים;ד.

יש לגזור את השערות של הילדים הנגועים כמה שיותר קרוב לקרקפתה.

38כדי לאפשר חדירה של מיני משחות אנטיספטיות.

פוקס חילק את התכשירים הרפואיים המשמשים לטיפול במחלת הגזזת לשני
סוגים: הסוג הראשון מיועד למקרים חמורים יותר של המחלה, והוא כולל
חומרים הגורמים לגירוי ולדלקת של הקרקפת (חומץ, כספית ושמן), ובכך
גורמים לנשירה של השיער הנגוע. הסוג השני מיועד למקרים קלים יותר של
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35TheLieveing R, “Peculiarities of Ringworm and its Treatment”, 
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37, 1872, 99:5-6The LancetFox T, “Ringworm in Schools”, 
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המחלה, הוא כולל חומרים ותכשירים המונעים או מעכבים את התפתחות המחלה
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 פוקס39(משחות גופרתיות). בנוסף, צוינו תכשירים משולבים משתי הקבוצות.
המליץ במאמריו שלא להשתמש בתכשירים מהסוג הראשון בילדים קטנים,

ותמיד יש להתאים את סוג התכשיר לחומרת המחלה.
במקרים שבהם הפטרייה חדרה לעומק השערה, יש לוודא שהתכשיר שבו
משתמשים אכן ייצור מגע עם הפתוגן (המחולל) של הגזזת. אחת מהסיבות
העיקריות לחוסר הצלחה בטיפול היא מצב שבו התכשיר לא בא במגע עם
הפטרייה, כשהיא מושרשת עמוק בׂשְעָרה. בעיה נוספת שקיימת במקרים קשים,
היא כשהשיער חולה כל כך ושביר, עד כי לא ניתן לספר את הילד החולה, שכן
השערות עלולות להישבר ולגרום לפיזור הפטריות על פני הקרקפת. במקרים
אלה מציע פוקס להשתמש במשחת כספית בריכוז של 5% ו–10% — הריכוז
הנמוך מיועד לילדים מתחת גיל 8, ואילו הריכוז הגבוה מיועד לילדים מעל גיל
8. יש למרוח את התכשיר ביסודיות על פני הקרקפת יום וערב. טיפול זה צריך
להיות מלווה בגזירה של השיער, עד כמה שניתן, ושטיפה יומיומית של הקרקפת
במים וסבון. במהלך הטיפול (יכול להימשך עד 6 חודשים) יש לסלק בפינצטה

 בהמשך להצעותיו הטיפוליות של פוקס,40כל קרום או גלד המופיע בקרקפת.
הציע סמית שבמקרים קשים במיוחד, יש להשתמש בשמן קרוטון (שמן המופק
מעץ ממשפחת החלבלוביים). חומר זה גורם לגירוי של האזור הנגוע ולהיווצרות
של קרומים שיש לסלק בפינצטה ובמים חמים. השיער באזורים הללו יהיה
שביר וקל לתלישה. מטרת הטיפול הזה היא לשמור על שלמות השערה כך

41שבעת תלישתה היא תוסר במלואה, כולל הפטריות שבשורשיה.

פוקס וסמית הדגישו את החשיבות העליונה שיש לחיטוי שוטף של הכלים
האישיים של הנגועים במחלת הגזזת, באמצעות חומצה קרבולית ומים רותחים
ובמניעה של ערבוב בין כלים אישיים של נגועים במחלה לאלה שאינם נגועים
בה. פוקס גרס כי חלקיקי גזזת נמצאים גם באוויר, לכן יש לחטא את האוויר

42בחדרים באמצעות שֵרפה של גופרית ולאוורר אותם באופן שוטף.

כדי למנוע את התפשטות המחלה הציע פוקס לבדוק בקפדנות יתר את
הילדים החולים לפני שמוציאים אותם מבידוד ומכריזים עליהם שהם בריאים.
לשם כך הוא ציין כמה נקודות בחינה שבעזרתן יוכל הרופא לבדוק האם הנבדק
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אכן הבריא:



סירו בורשטיין

על הרופא לבדוק את בריאות השיער של הנבדק;א.

נבדק אשר הבריא מהמחלה יראה צמיחה תקינה וחזקה של השיערב.
באזורים שהיו פעם נגועים וחסרי שיער;

אין להסתפק בבדיקה ויזואלית, אלא יש לקחת דגימות שיער ולבחוןג.
43אותן מבעד לעדשות המיקרוסקופ כדי לוודא שאין פטריות;

יש לבצע בדיקות תקופתיות של כל הילדים הנוכחים בבית הספר אוד.
בכל מוסד ציבורי אחר, ולבודד את אלה שיימצאו נושאי מחלת

הגזזת.

לדברי פוקס, כ–8% מכלל הילדים שהוכרזו בריאים, היו למעשה עדיין חולים

44במחלת הגזזת ובעלי פוטנציאל הדבקה של ילדים בריאים.

בניגוד לחוקרים אחרים פוקס לא הסכים עם הטענה שהמחלה נרפאת מעצמה
בגיל ההתבגרות. נתגלעו חילוקי דעות בין חוקרים שונים בני אותה תקופה (וגם

 דוגמה לחילוקי הדעות ניתן למצוא45בתקופות מאוחרות יותר) בנוגע לטענה זו.
בפנייה של סמואל וילקס לאיגוד הרפואה הבריטי כדי שיסווג את מחלת הגזזת
46באותה קטגוריה עם סרטן, שכן שתי המחלות הללו מתפשטות בתוך גוף האדם.

חקר מחלת הגזזת והטיפול בה פיגרו בארצות הברית בהשוואה לאנגליה,

לצרפת ולגרמניה. אם כי גם בארצות הברית היוותה המחלה בעיה קשה לשלטונות

הבריאות, הצעדים שנקטו בה האחראים לבריאות הציבור במוסדות ציבוריים

47היו דומים מאוד לאלו שננקטו באנגליה ותוארו לעיל.

המהפך בטיפול המסורתי בגזזת יגיע רק בשלהי המאה ה–19, עם גילוי
קרינת הרנטגן על ידי וילהלם רנטגן ב–1895, גילוי שיוביל למהפכה בשדה
הרפואה ובטיפול במחלות רבות, כולל מחלת הגזזת. ככל שהאמצעים לטיפול
ברנטגן נגד מחלת הגזזת השתפרו (מתחילת המאה ה–20 והלאה), כך כל התכשירים
ואמצעי הטיפול שתוארו בפרק זה, הפכו בלתי רלוונטיים. הטיפול ברנטגן נגד
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מחלת הגזזת יהיה תקף עד סוף שנות ה–50 של המאה ה–20, ומאות אלפי ילדים
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ברחבי העולם יעברו תחת מכשירי הרנטגן ויבריאו מהמחלה ללא הכאב והסבל
שהיו מנת חלקם לפני טיפול זה. מהפכה נוספת תתרחש רק מחצית המאה לאחר
מכן (ב–1960) עם הכנסתו של הטיפול האנטי–פטרייתי באמצעית גריזאופולבין
(תרופה הנלקחת בפה) כאמצעי המרכזי לטיפול נגד גזזת, והטיפול הקרינתי ירד
מסדר היום. טיפול תרופתי זה משמש עד היום כאמצעי מרכזי לטיפול במחלת

הגזזת בעולם כולו.
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פרק שני

) —Tinea Capitis(הקרחה בשל קרינה נגד גזזת 
סקירה היסטורית

*רפאל פפר

מבוא

בשנים הראשונות לקיומה שימשה הרדיותרפיה לעתים קרובות לריפוי מחלות
 רוב1שפירות, ובהן מצבים דלקתיים של העור, כגון חטטת, אקזמה וזאבת.

ההתוויות הללו נשכחו זה מכבר, אך שימוש בקרינה (לטיפול בגזזת ובמחלות
אחרות) ממשיך להטריד בהשלכותיו עד היום, שכן התברר כי הוא עלול לגרום
להופעת גידולים באזור ההקרנה שנים לאחר ההקרנה. יתרה מזאת, כיום ידוע
על השפעתו על מגוון מחלות נוספות (ראו בהרחבה פרקים 12-11). ההקרחה
בעזרת קרינה הייתה הטיפול המומלץ נגד גזזת במחצית הראשונה של המאה
ה–20, עד להכנסתו לשימוש של התכשיר נוגד הפטריות היעיל הראשון —
הגריזאופולבין. מאות אלפי ילדים בכל העולם טופלו בעזרת טכניקה זו. להלן
אסקור את תולדות ההקרחה כתוצאה מהקרנה נגד גזזת, ובמיוחד את הקשר
שלה עם ההיסטוריה של התפתחות ההגנה מפני קרינה ועם הכרתנו את עובדת

הופעת השאתות המושרות על ידה.

הטיפול בגזזת — היבטים היסטוריים

מקדמת דנה ועד שלהי המאה ה–19 טופלה הגזזת על ידי הקרחה — תלישת
השיער הנגוע כאמצעי טיפולי עיקרי ובמקרים רבים אף אמצעי יחיד. היא הייתה
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לחקור ולגלות את גורמי הגזזת כלל גם חיפוש מתמיד אחר שיטה מכאיבה פחות
)Mahon(להקרחה ויעילה יותר. כך למשל, תיאר ב–1868 המטפל הצרפתי מהון 

את הטיפול שבו השתמש סבו ב–1810. טיפול זה היה מבוסס על שמן מערער
מהון 2ארזי כגורם הקרחה (אפילציה), שסייע לתלוש את השיער בצורה ידנית.

העיר כי בארסנל הטיפולי היו מרשמים רבים נגד גזזת, אך טען כי הטיפול שבו
השתמשה משפחתו יעיל יותר וזול יותר משיטות הקרחה אחרות, ובמיוחד זו

המשתמשת במלקטת:

L'epilation avec pinces presque aussi cruel et inefficace dans les
plupart des cas.
[תרגום: ההקרחה באמצעות מלקטת אכזרית כמעט באותה מידה שהיא

בלתי יעילה ברוב המקרים].

מהון תיאר 39,719 מטופלים שטופלו במשך 20 שנים (1828-1807). 26,369
(64%) מהם נרפאו בעזרת שיטת מהון. אך השיטה לא אומצה על ידי אחרים,

ורבים המשיכו להשתמש בתלישת שיער ידנית בלבד.
), מחלוצי מחקרRaimond Sabouraud(גם הרופא הצרפתי ריימונד סאבורו 

הגזזת והטיפול בה בשלהי המאה ה–19, קבע כי לא קיים טיפול יעיל נגד הטפיל
הגורם לגזזת, אלא רק באמצעות הקרחה מלאה של ׂשער הראש, וזאת באמצעות
מלקטת (פינצטה) ושימוש במשחה או בדונג. ההקרחה, השימוש בלפיפות חמות
ובמשחות (במיוחד שמן פשתן) היו לדעתו עיקרי הטיפול. מאידך, ביצוע ההקרחה
גרם לכאב וגזל זמן רב, ולכן היה ברור שיש לתור אחר שיטות יעילות יותר כדי
להגיע אל שורשי השֵֹער כדי לטפל בגזזת. סאבורו אף ניסה להגיע לפתרונות
יעילים יותר ומכאיבים פחות, ביניהם המצאה של מלקטת משופרת ושימוש

בדבקים ליצירת אלומה של שיער, שיאפשרו משיכה ותלישה קלות יותר.
) על שיטה חדשה ויעילהBulkley( המליץ הרופא הבריטי בלקליי 1881ב–

יותר של הקרחה, שהייתה מהירה יותר מתלישת שיער על ידי מלקטת. אותה
 הוא3הוא הגדיר כבלתי יעילה בהתחשב במספרם הרב של החולים בעת מגפה.

המליץ על השימוש ברצועות של חומר דביק מומס (על בסיס של דונג ושרף),
המונחות על הראש ומוסרות בכוח כשהן מתקררות. הוא תיאר הסרה של
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2. Paris 1868Considerations sur le traitement des teignesMahon PA, 
3Clinical illustrations of favus and its treatment by a newBulkley LC, 

. New York: GP Putnam’s Sons 1881method of depilation

78,000 שערות ממטופל בודד אחד באמצעות שיטה זו.
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Alder Smith:(4(ב–1881 המליץ הרברט אלדר סמית 

לבצע הקרחה באופן חופשי ותכוף בעזרת החלק הרחב והשטוח של
5המלקחיים.

בפרסום מאוחר יותר (מ–1897) הוא העיר כי מלבד ההקרחה:

הטיפול בגזזת מפושטת עדיין בלתי מספק, והתרופות החדשות אינן
 (ראו פרק 1)6טובות מהישנות.

בהתייחסו לחשד הרווח על מידת ההדבקה של הגזזת, העיר צ'רלס וורן אלן
)Allenב–1896, כי המחלה עלולה להיות מופצת על ידי המגזזות שבהן (

משתמשים סַפרים, כי למרות הכול, למניעת ההתפשטות של הגזזת למי שלא
נדבק במחלה זו: "יש לגזור את השיער קצר על ידי המספריים של הספר ולגלח
את הראש". ולשאלת עצמו: "האם מקרים אלה מחייבים הקרחה?" השיב אלן

כי:

כן, אם ניתן לבצע את הדבר במיומנות, בזהירות ובתבונה הולמות, אך
להתחיל ולהקריח כמה מאות ילדים בסיוע של העוזרים הרגילים של בית

7החולים היא מלאכה הרבה יותר גרועה מאשר חסרת תועלת.

) על טיפול במטופליו עם גזזת בבית החוליםPulsford(ב–1897 דיווח פולספורד 
למחלות עור ולסרטן בניו יורק והעיר כי:

העובדות, ככל שמתירים להן לדבר בשם עצמן, מספרות על כישלונות
8תכופים הרבה יותר מאשר על הצלחה.

על כן, ברור כי בשלהי המאה ה–19 הייתה הגזזת נפוצה בכמה ארצות (כגון

צרפת, אנגליה וארצות הברית), והיה צורך בשיטה יעילה יותר וכואבת פחות
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במשך יותר מ–40 שנה היה רופא של בית הספר של בית חולים קרייסט בלונדון4
)Christ’s Hospital School(

5. Philadelphia:Ringworm, its diagnosis and treatmentAlder Smith H, 
Blakiston 1881

6Ringworm and Alopecia Areata: Their Pathology,Alder Smith H, 
 London: HK Lewis 18974.Diagnosis and Treatment

7Allen CW, “Treatment of ringworm of the scalp in institutions”,
, 1896, 2(4)Pediatrics

8Pulsford HA, “Experience in the Treatment of Ringworm of the Scalp
, 1897, 28:72-77JAMAin the New York Skin and Cancer Hospital”, 

של הקרחה, שיטה שתשפר את תוצאות הטיפול בגזזת ותמנע את התפשטותה.
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 והדגים אתxב–1 בינואר 1896 דיווח קונרד רנטגן על התגלית של קרני 
תכונת חדירת החומר שלהן ואת היכולת לראות עצמות וחומרים אחרים בתוך
הגוף. הידיעה פשטה תוך כמה שבועות בכל העולם. הציוד שהיה נחוץ ליצירת

 היה זמין וקל להשגה. לא עבר זמן רב, עד שקרניים אלה שימשו לאבחוןxקרני 
חבלות ולחיפוש גופים זרים.

 לאיתור קליע התקוע בגולגולתוxבמרס 1896, לפני שהעֵז להשתמש בקרני 
) באוניברסיטת ונדרבליט שבטנסי, ארה"ב,Daniel(של ילד, ערך ג'והן דניאל 

). שפופרת בקוטרDudley(ניסוי על דיקן האוניברסיטה, ד"ר ויליאם דאדליי 
של כחמישה סנטימטרים הוחזקה במרחק של כסנטימטר אחד מראשו של הדיקן
במשך שעה. התוצאה הייתה עיגול קרח בקוטר של 5 ס"מ בראשו של דאדליי,

9ללא כל סימני דלקת.

באוקטובר 1896 10מקרים דומים של שינויים בעור דווחו גם מאירופה.
 קרא בעיתון בווינה על המקרהFreund(11(הרדיולוג האוסטרי לאופולד פרוינד 

של ד"ר דאדליי. הוא החליט לטפל באמצעות קרני רנטגן בילדה בת חמש בעלת
 הוא התחיל עם חלק העליון12שומה שעירה, שכיסתה כמעט את כל הגב שלה.

של השומה ליד הצוואר ונתן 10 טיפולים יומיים כאשר כל טיפול נמשך שעתים
בשל העוצמה הנמוכה של המכשיר. ביום השמיני של הטיפול השיער בשדה
הקרינה התחיל לנשור וכעבור שבועיים נשר לגמרי עם אזור של אודם קל
שחלף לאחר 5 ימים. הוא המשיך לטפל בחלק העיקרי של השומה בגב. הוא נתן
לאזור הזה 21 טיפולים, סה"כ 42 שעות. גם כאן הנשירה התחילה ביום השמיני
של הטיפול ולאחר 30 יום הייתה נשירה מלאה, אולם מלווה באודם ניכר
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9, 1896, 49:595-596Med RecDaniel J, “Depilatory action of X-Rays”, 
(quoted by Kogelnik HD, “Inauguration of Radiotherapy as a New

,Radioth OncolScientific Speciality by Leopold Freud 100 Years Ago”, 
1997, 42:203-211

10, 1896,NatureSJR, “Some Effects of the X-Rays on the Hands”, 
Br54:621; Crocker HR, “A Case of Dermatitis from Roentgen Rays”, 

, 1897:8Med J
לאופולד פרוינד (1943-1868) היה רדיולוג יהודי יליד אוסטריה.11

12Freund L, “Ein mit Roentgen-Strahlen Behandelter Fall von Naevus
”, 1897, 47:428-434 (quoted byWien Med WschrPigmentosus Pilferus. 

Kogelnik HD, “Inauguration of Radiotherapy as a New Scientific
, 1997,Radioth OncolSpeciality by Leopold Freud 100 Years Ago”, 

42:203-211)
13Kogelnik HD “The History and Evolution of Radiotherapy and

 השיער בשומה לא צמח מחדש וכעבור 1370שהתפתח לכיב נמקי שהתרפא לאט.
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שנה המטופלת הייתה עדיין במעקב עם צלקת גדולה בעור וללא תופעות לוואי
14אחרות.

15היה זה המקרה הראשון המתועד של שימוש בקרני רנטגן לצורך טיפול.

הטיפול הוכתר בהצלחה, ומאז החלו לאופולד פרוינד ועמיתו אדוארד שיף
)Schiff.16) לטפל באמצעות הקרניים החדשות להקרחה גם בילדים עם גזזת

בהתחלה היו מקרים רבים של התקרחות לצמיתות. הסיבה לכך הייתה

בחלקה העובדה שקשה היה למדוד במדויק את כמות הקרינה. בימים המוקדמים

של ההקרנה הטיפולית מנת הקרינה נמדדה על ידי כמות האודם בעור. ההספק

של המכונות הראשונות לא היה יציב, ולא הייתה דרך לוודא אם המנה המתוכננת

אכן ניתנה מבלי לגרום אדמימות. בנוסף, האמינו אז כי הנזק לעור נגרם על ידי

זרם חשמלי מקומי (ללא קשר לקרינה), ולכן לא חשבו שחיוני למדוד במדויק

 הראה ב–Kienböck(17,1900(את כמות הקרינה. הרדיולוג הווינאי רוברט קינבוק 

 ולכן התעורר הצורך לפתח שיטת18שהנזק לעור נגרם על ידי הקרינה עצמה,

מדידה מדויקת ובלתי תלויה של הקרינה המופקת.
) פיתחו גלולה שהכילהSabouraud & Noire(סאבורו ותלמידו נואֶרה 

 הגלולה19פלטינו–ציאניד של בריום, ששינתה את צבעה לאחר חשיפה לקרינה.
כ&ילה בצורה המאפשרת מדידה של מנת הקרינה, הנחוצה להשגת הקרחה
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, 1996,Int J Radiat Oncol Biol PhysRadiation Oncology in Austria”, 
35:210-226

14A Century of X-Rays and Radiotherapy in Medicine: WithMould RF, 
. Institute of Physics Publishing,Emphasis on Photographic Records
Bristol & Philadelphia 1993:26-27

15Mould RF, “Invited Review: The Early Years of Radiotherapy with
, 1995,Brit J Radiol.Emphasis on X-Ray and Radium Apparatus”, 

68:567-582
16Kogelnik DK, “The History and Evolution of Radiotherapy and

, 1996,Int J Radiat Oncol Biol PhysRadiation Oncology in Austria”, 
35:219-226

רוברט קינבוק (1953-1871) היה רדיולוג אוסטרי.17

18Kienböck R, “Uber die Einwirkung des Rontgenlichtes auf die Haut”,
, 1900, 13:1153-1166 (quoted by Kogelnik HD,Wien Klin Wschr.

“Inauguration of Radiotherapy as a New Scientific Speciality by
, 1997, 42:203-211) Radioth OncolLeopold Freud 100 Years Ago”,

19Sabouraud R & Noire H, “Triatement des teignes tondanted par des
, 1904, 12:845La Presse Medicalerayons X”, 

זמנית, אך לא לצמיתות.
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עד לפיתוח תא יונים למדידה וכיול של מכונות הרדיותרפיה בשנות ה–20
של המאה ה–20 נותרו הגלולות הרגישות לקרינה השיטה העיקרית למדידת
כמות הקרינה. מומחים אחדים חשבו שטווח הבטיחות בין הקרחה זמנית להקרחה
לצמיתות היה רחב דיו כדי להסתמך על הכיול של מכשירי הרדיותרפיה, אך עד
לפיתוח מכשירי קרינה יציבים היו מי שחשבו כי בטוח יותר להשתמש בגלולות
האישיות למדידה של כמות הקרינה הדרושה להשגת הקרחה זמנית אצל המטופל

20הבודד.

ב–1904 פיתח סאבורו טכניקה של הקרנה להשגת הקרחה בישיבה אחת בת
4 שעות, עם מקרים מעטים של הקרחה לצמיתות. הוא דיווח על 100 מטופלים
בשיטה זו. הוא העיר כי הגזזת התחילה להיעלם בצרפת בעקבות השימוש
בשיטת טיפול חדשה זו, אך במדינות אחרות (במיוחד באנגליה) תוצאות הטיפול

לא היו מעודדות, מפני ששיעור המקרים עם התקרחות תמידית היה גבוה מדי.
קינבוק אימץ במהרה את הגלולות של סאבורו-נואֶרה למדידת כמות הקרינה.
ב–1907 הוא תיאר שיטה משופרת להקרחה של כל הגולגולת, תוך שימוש

 חופפים בחלקם, אך בהימנעות ממינון–יתר באזור החפיפה של21בחמישה שדות
השדות. השיטה הותאמה ב–1909 על ידי רופא העור הבריטי הוראשיו אדמסון

)Adamson,(22.שמשך הטיפול אצלו היה בן 90 דקות ונעשה בישיבה אחת 
23בעקבותיו הושגה הקרחה שלמה זמנית, ללא נשירה תמידית וללא צלקות.

משהתאפשרה המדידה של מנת הקרינה באמצעות הכמוסות של סאבורו-נואֶרה,
העדיפו רבים להשתמש בטיפול בישיבה אחת. הטיפול היה נוח יותר, אם כי

 אחרים סברו כי24במהלכו הילד נדרש לשבת מבלי לזוז במשך יותר משעה.
בטוח יותר לחלק את הטיפולים על פני 5-3 ימים.

קינבוק המשיך לשפר את שיטת המדידה של כמות הקרינה באמצעות דוזימטריה
(מדידת חשיפה לקרינה מייננת) על סרט צילום. הדוזימטריה הראתה כי מנת

) הייתה גבוהה יותר בגבולות החפיפהKA(הקרינה בשיטה של קינבוק-אדמסון 
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20, Chapter 29:454-479Diseases Due to FungiMackee 1927, 
הכוונה לשטח הקרקפת המטופל, חלוקת הראש לחמשה שדות איפשרה מתן טיפול21

קרינתי בשלבים כאשר מדי יום מוקרן חלק אחר של הראש.

הוראשיו אדמסון (1955-1865) היה דרמטולוג בריטי.22

23, 1909:1378-1380LancetAdamson HG, 
24.Light and X-Ray Treatment of Skin DiseasesMorris MA & Dore SE, 

Chicago 1907, chapter 10

של חמשת השדות. נעשו ניסיונות לשפר את טכניקת ההקרנה הזאת כדי להגיע
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 התוצאות הקליניות25לקרינה הומוגנית יותר על פני כל שטח כיפת הגולגולת,
 גרמו לכך שהיא נותרה בכל העולם השיטה הסטנדרטית להקרחהKAשל שיטת 

בעזרת הקרנה.
להכנסת שיטת ההקרחה באמצעות הקרנה נגד גזזת הייתה השפעה משמעותית
על כלכלת הבריאות. סאבורו מונה ב–1897 לראש הפקולטה לגזזת בבית החולים
סנט לואי בפריז. בכל זמן נתון היו מאושפזים במחלקה זו כ–300 ילדים נגועים
בגזזת. לפני הכנסת ההקרנה להשגת הקרחה בשל גזזת, כ–110 ילדים רופאו כל
שנה, והאשפוז הממוצע נמשך 27 חודשים. אחרי זה 327 ילדים רופאו כל שנה
תוך 6 שבועות בממוצע. עלות הטיפול של כל מטופל מאושפז ירדה מ–2,000
פרנק ל–260 פרנק (ירידה מ–$400 ל–$56 לפי הערכים של 1907). בהמשך
ניתן היה לסגור בתי חולים וניתן היה לטפל בחולים באופן אמבולטורי בעלות

26של פחות מדולר אחד למטופל.

) Assistance publique2.5(ב–1906 חסך ארגון הבריאות הציבורי בצרפת 
מיליוני פרנק, ובית חולים אחד (בעל 150 מיטות) הוחזר לידי רשות הבריאות
לשימוש כללי, וכך נחסך סכום של 1.2 מיליוני פרנק לשנה. המתקנים לטיפול
בגזזת בפריפריה של צרפת נסגרו אף הם, כי כל המטופלים יכלו לקבל מעתה
טיפול אמבולטורי. עד אז הגזזת נחשבה לסיכון בריאותי חמור, ואלפי ילדים
בודדו והורחקו מבתיהם לתקופות ארוכות. עלות המגמה הזאת למערכת הבריאות
הייתה גבוהה מאוד, שלא לדבר על ההשלכות הקשות שגרמו לנזק בלימודיהם
של הילדים. במקומות שבהם היו הציוד הדרוש והידע המתאים לטיפול בקרינה,
הפכה הגזזת לבעיה פעוטה יחסית. ניתן היה לטפל בה באופן אמבולטורי בהצלחה
מרובה וללא תופעות לוואי רבות (למעט מקרים של התקרחות תמידית), מה

שאִפשר לילדים לחזור לבית הספר תוך מספר שבועות.
בלונדון (אנגליה) יוחסה ההיארעות הגוברת של גזזת להגירה של זרים

 הכנסת שיטת ההקרחה27הנגועים במחלה, במיוחד יהודים מפולין ומרוסיה.
באמצעות קרינה אפשרה לרשויות הבריאות בלונדון לסגור שני בתי הספר
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25Molesworth EH & Brose HL, “A new technique for epilation of the
scalp (to provide more even distribution of dose than that obtainable in

, 1938,Br J Dermatologythe Adamson-Kienbock technique”, 
50:435-440

26, Chapter 29:454-482Diseases Due to FungiMackee 1927, 
27,Lancet“The Roentgen Ray treatment of Ringworm. (editorial)”, 

1909:1339-1400

שיועדו לחולי גזזת, ובית ספר אחד נותר ברובו ריק. עד 1910 הייתה הקרינה
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לצורך טיפול בגזזת זמינה בכמה בתי חולים גדולים בלונדון, שבתקופה ההיא
היו מוסדות פרטיים. הומלץ להקים ארבעה מוסדות מרכזיים–ציבוריים לטיפול
בגזזת, כשכל אחד מהם מצויד בשתי שפופרות רנטגן, במטרה למנוע מאלפי

28ילדים את ההפסד של חודשים רבים ואף שנים של לימודים.

בתחילה לא טופלו באנגליה בקרינה ילדים מתחת לגיל 3, אך ב–1926 צבר
) די ניסיון כדי לראות בקרינה טיפולMacleod(הרופא הבריטי ג'ון מקלוד 

 אך גם בין הרופאים היו כאלה שחששו29בטוח נגד גזזת אף בקרב תינוקות.
מהשפעות מזיקות אפשריות של הקרינה על המוח. בדיון שהתקיים בפגישה
השנתית של האגודה הרפואית הבריטית ב–1909, הוצע להנהיג טיפול חובה
בגזזת על ידי קרינה. החששות להופעת תופעות לוואי נוירו–קוגניטיביות (הפרעות
קשב, ריכוז, זיכרון) אפשריות נדחו בהסתמך על הניסיון שנצבר מטיפול במאות

30רבות של ילדים.

) שתי סכנות אפשריותMackee( הזכיר מק–קי 31בספר הלימוד שכתב ב–1927
הקשורות בהקרחה על ידי קרינה — נזק מוחי והתקרחות. עם זאת, אלפי ילדים
טופלו בשיטה זו, ולא דווח על נזק מוחי מידי או מאוחר. התקרחות תמידית
נצפתה רק במקרים של טעויות טכניות, שבהן הופיעה דלקת עור כתוצאה
מקרינה עודפת או במקרים של רגישות מיוחדת (אידיוסינקרסיה). לכן מסקנתו
הסופית של מק–קי הייתה שההקרנה היא טיפול בטוח. ככלל, עד מחצית המאה
ה–20 נערכו מחקרים בודדים על ההשפעות ארוכות הטווח של הקרחה על ידי
קרינה, כנראה בשל ההצלחה המידי של הטיפול וההעדר תופעות לוואי נראות

& Thorne( הרופאים מלונדון תורן וגריינג' 32לעין, למעט התקרחות תמידית.
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28Macleod, JMH, “Observations on the X-Ray Treatment of Ringworm
,Br J Dermatol.of the Scalp in Children under Three Years of Age”, 

1926, 38:492-501
29Macleod JMH, “The X-Ray Treatment of Ringworm of the Scalp:

with Special Reference to the Risks of Dermatitis and the Suggested
, 1909:1373-1377LancetInjury to the Brain”, 

30 Annual Meeting of the British Medicalth“Proceedings of the 77
, Aug 7. pp. 321-322; Mitchell W & NealBrit Med JAssociation. 1909”, 

 Jan 8 1921Letters to LancetJ, “X-Ray Treatment of Ringworm”, 
31X-Rays and Radium in the Treatment of Diseases of theMacKee GM, 

. Philadelphia: Lea & Febiger 1927Skin
32Thorne NA & Grange RV, “A Survey of Tinea Capitis Five Years

,PostGraduate Med Jafter Treatment by X-Ray Epilation”, 
1954:422-424

Grangeהזמינו את המטופלים למעקב אחרי חמש שנים מאז הטיפול בקרינה (
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נגד גזזת. 128 מתוך 365 ילדים שטופלו נענו להזמנה, ולא נצפה ביניהם אף
מקרה של שינוי בעור, אך המחקר היה מוגבל להערכה של העור ושל איכות

33השיער בלבד.

במחצית הראשונה של המאה ה–20 נפוצה הגזזת גם בארצות הברית והגיעה

 היקף המגפה תועד על ידי34לממדים של מגפה בשנות ה–40 של המאה ה–20.

), שמצאו כי המחלה הגיעה לממדי מגפה ב–Steves & Lynch61(סטיבס ולינץ' 

ערים. הם העירו כי מגפת הגזזת הופיעה בעיר סנט ּפֹול שנה לפני שהיא הופיעה

בעיר התאומה שלה, מיניאפוליס. המגפה בסנט ּפֹול הייתה נפוצה הרבה יותר.

סטיבס ולינץ' ייחסו זאת לעובדה שלשלטונות מיניאפוליס היה די זמן להכין

מתקני הקרנת רנטגן בכמות מספקת לטיפול בילדים נגועים, לפני שהמגפה

הספיקה להתפשט, בניגוד לסנט ּפֹול שבה לא היה ציוד הקרנה מוכן, ורק 25%

מכלל הילדים שנפגעו מהמחלה רופאו. לאחר הכנסת ההקרחה על ידי קרינת

רנטגן בסנט ּפֹול עלה שיעור הריפוי ל–80%.
המדריך לשימוש בקרני רנטגן של צבא ארצות הברית מ–1920 מתאר את

 להקרחה באמצעות קרינה:KAטכניקת 

פאבוס — אם מחלה מידבקת זו תתפשט בשורות הצבא, יהיה צורך לטפל
בכל ראש וראש על ידי קרינה. אין אף טיפול יעיל אחר, וכמשתמשים

35בטכניקה אמינה, התוצאה מובטחת.

אירא קפלן, מחלוצי הטיפול בקרינה בארצות הברית, כתב בספר הלימוד שלו
מ–1931 כי:

מכיוון שהיא [הגזזת] מידבקת, היא תמיד מחייבת טיפול יעיל. הטיפול
בקרני רנטגן הוא השיטה המועדפת לטיפול במחלה זו. ואם משתמשים

36בה באופן נכון, היא אינה שיטה מסוכנת.

גזזת נחשבה בעיה רצינית לבריאות הציבור בערים הגדולות בארצות הברית,

37

33Lee RKC, “Epidemic Tinea Capitis: A Public Health Problem”,
, 1948, 63:261-268Public Health reports

34,JAMASteves RJ & Lynch FW, “Ringworm of the Scalp”, 
1947:306-309

35. New York: Paul B Hoeber 1920US Army X-Ray Manualפאבוס .
.נחשבת לגזזת קשה

36. WB Saunders 1931Practical radiation TherapyKaplan I, 
37Lee RKC, “Epidemic Tinea Capitis: A Public Health Problem”,

, 1948, 63:261-268Public Health reports

בקנדה טענו 37ונראה היה שלמעשה אין כל אפשרות לרפא אותה ללא הקרנה.
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) כי כמעט כל מקרי הגזזת אירעו בקרבRolph & Dixon(רולף ודיקסון 
38מהגרים מפולין, והם המליצו לטפל בהם באמצעות הקרחה על ידי קרינה.

בצפון אירלנד, לאחר שּפָשְתָה שם מגפת הגזזת, נפתחה בבית החולים המלכותי
של בלפסט מחלקה מיוחדת ובה שתי מכונות רנטגן. יותר מ–500 ילדים טופלו
על ידי הקרחה בקרינה, ובהם תינוקות בני 3-1 שנים, שטופלו בהרדמה. ממצא
רדיולוגי מעניין התגלה, כאשר הם שמו עיגול שלחץ על הגולגולת כדי ליצור
מרחק קבוע משפופרת הרנטגן ובכך לייעל את הטיפול. התברר שכאשר העיגול

 המחברים לא39לחץ על הראש כדי ליצור הלבנה, לא נוצרה הקרחה באזור זה.
היו מודעים לכך שהדבר יכול היה להיות הדיווח הראשון של יעילות מופחתת

של קרינה במצבי תת–חמצון.
גזזת הייתה בעיה רפואית גם בצפון אפריקה, בעיקר במרוקו שבה שלטה
צרפת. מרכז רפואי מיוחד לטיפול קרינתי נגד גזזת הוקם בקזבלנקה על ידי

)(ראו בהרחבהOSE )Oeuvre de Secours aux Enfantsארגון הבריאות היהודי 
פרק 5). יותר מ–9,000 ילדים טופלו ללא תופעות לוואי, תוך שימוש בטכניקת

KA60%–כשכל כמות הקרינה ניתנה בישיבה אחת. שיעור ההצלחה עלה מ ,
ב–1951 ל–88% ב–1954. בדיקה מערכתית של 13,020 ילדים, שנבדקו בשנים
1954-1952 בבתי ספר יהודיים בקזבלנקה, גילתה 3,299 (25%) היארעויות של
גזזת. קבוצה דומה בבתי ספר מוסלמיים גילתה 35% הימצאות של גזזת. נבדקו
גם 500 משפחות של ילדים נגועים (אִמהות וילדים מעל גיל 15). ל–40% מן
הילדים ול–13% מכלל האִמהות הייתה גזזת. לאחר מסע ביעור זה ההימצאות
של גזזת בבית ספר אחד שבו נערך מעקב שיטתי, ירדה מ–39% ב–1952

 בקזבלנקה, נוסדו מרפאותOSE בעקבות הצלחת המסע של 40ל–2.6% ב–1954.
מיוחדות לילדים מוסלמיים בקזבלנקה, ולכל בני הדתות האחרות בערים פס,

מרקש ורבאט.
ההקרחה באמצעות קרינה המשיכה להיות השיטה המומלצת לטיפול בגזזת
בכל הארצות שבהן היה הציוד הדרוש. ב–1948 דיווחו הרופאים האמריקנים
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38PostDixon HA & Rolph AH, “Favus: A Report of 17 Cases”, 
, 1922:235-238Graduate Med J

39Beare JM & Cheeseman EA, “Tinea Capitis: Review of 1004 Cases”,
, 951:166-186Brit J Dermatol.

40MarocLevy-Lebhar G, “The treatment of Morrocan Ringworm”, 
, 1955, 360:580-589Medical

על השימוש בשיטה בכמה אלפי )Combes & Behrman(קומבס וברמן 
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)Cipollaro( צ'יפולרו 41 ללא כל השפעה בלתי רצויה לטווח הארוך.מקרים —
מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת קורנל בניו יורק, העריך כי יותר מ–200,000

42ילדים טופלו במקומות שונים בעולם על ידי קרינה נגד גזזת.

) מבית הספר לרפואה של אוניברסיטתStrauss & Kligman(שטראוס וקליגמן 
בוסטון, אשר חקרו באופן נרחב את הגזזת, קבעו שאין כל הוכחה חותכת, כי
ההקרחה בטכניקת קינבוק-אדמסון גורמת להתפתחות של תופעות בלתי רצויות
לעור או למערכת העצבים — ובלבד שהטיפול מבוצע כהלכה. הם הראו כי
בטיפול השגרתי בגזזת מנות הקרינה לעור נעות בין 660-340 ראד בנקודות
43שונות של כיפת הגולגולת, וכ–25% של כמות זו חודרת לתוך הגולגולת.

) בקליפורניה הקרחה על ידי קרינה נגדCrossland(ב–1957 סקר קרוסלנד 
גזזת וקבע: "הטכניקה של קינבוק-אדמסון לשימוש בקרני רנטגן עמדה במבחן

44הזמן".

גם בארץ ישראל המנדטורית הייתה התייחסות רבה לגזזת ולטיפול בה (ראו
בהרחבה פרק 6). חשיבותה של בעיית הגזזת ביישוב היהודי משתמעת מעצם
העובדה שהאגודה הישראלית של רופאי העור הקדישה את אירוע הייסוד שלה
(ב–1927) לנושא הגזזת. היות שבמחצית הראשונה של המאה ה–20 רק לבית
החולים "הדסה" בירושלים הייתה מכונת רנטגן לטיפול בילדים בעלי גזזת,
ובהעדר יכולת להקרנות של ילדים רבים, נוסה טיפול חלופי לגזזת על ידי מתן
מערכתי של תליום, אך הוא נזנח בעקבות מחקר מוקדם, שהראה שיעור גבוה

45(47%) של הישנות המחלה ושל רעילות.

לאחר שקמה מדינת ישראל, פרופ' אריה דוסטרובסקי (יו"ר ארגון רופאי
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41Combes FC & Behrman HT, “Technic and Problem of Roentgen Ray
, 1948, 57:74-89; Crossland PM,Arch Derm Syphilol.Epilation”, 

California“Therapy of Tinea Capitis The Value of X-Ray Epilation”, 
, 1956, 84:352Medicine

42NY State JCipollaro AC & Brody A, “Control of Tinea Capitis”, 
, 1950, 50:1931-1934Med

43Strauss JS & Kligman AM, “Distribution of Skin Doses Over Scalp
AMA Archin Therapy of Tinea Capitis with Superficial X-Rays”, 

, 1954, 69:331-341Dermat & Syph
44 1957Crossland California Medicine
45Dostrovsky A, “The Thallium in the Treatment of Trichophytia

, 1927, 2:3HarefuahCapitis”, 

העור בישראל) וחב' פרסמו מחקרים על מטופלים בגזזת מבית החולים "הדסה"
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 5,904 ילדים (רובם בגילאים 11-5) טופלו על ידי הקרנה בטכניקת46בירושלים.

 עם שיעור הישנות של 2.5%. בדיון המחקרי הודגשוKAחמש הנקודות של 

מאמצי הרשויות הלאומיות של מדינת ישראל למלחמה בגזזת, כולל בדיקה של

כל ילד לפני קבלתו לגן ילדים ובדיקה של העולים החדשים כבר עם רדתם

מהאונייה ולפני הגעתם למחנות המעבר כדי למנוע את התפתחות מגפת גזזת

ואת התפשטותה. המחברים הדגישו את הצורך להקפיד מאוד על יישום תכנית

הטיפול כדי להבטיח את הצלחתו.

בתקופת העלייה ההמונית לישראל (בשנים 1958-1948) ולפני הכנסתו לשימוש

של גריזאופולבין, טופלו כ–20,000 ילדים חולי גזזת בקרינה לשם הקרחה.

הטיפול הקרינתי נערך בכמה מרכזים, כולל בבית החולים "הדסה" בירושלים

. כל אחדKAובבית החולים תל–השומר ברמת–גן. כולם השתמשו בטכניקת 

מחמשת השדות טופל ביום נפרד, כנראה במטרה להימנע ממנת–יתר ולקצר את

זמן הטיפול כדי לעשותו נוח יותר לילדים (ראו בהרחבה פרק 10)

למרות הצלחת הטיפול הקרינתי להקרחה, כמה קבוצות חוקרים בישראל היו

פעילות מאוד למציאת טיפול חלופי ללא קרינה. כפי שציינו דוסטרובסקי וחבריו

מבית חולים הדסה, ירושלים:

מחלקתנו דיווחה על הטיפול המוצלח של מספר רב של מקרים של טיניא

קפיטיס בטיפול שגרתי כולל אפילציה קרינתית. למרות שלא נראו מקרים

של תופעות לוואי קשות לקרקפת, הסכנה הפוטנציאלית של קרינה

47מייננת מצדיקה חיפוש מתמשך לאחר טיפולים חילופיים.

) מתל–אביב דיווחו בעיתוןTolchinski&Goldstein(טולצ'ינסקי וגולדשטיין 

 (כתב העת המדעי של ההסתדרות הרפואית בישראל) על ילדים שטופלוהרפואה

 אך סדרת טיפול יותר מאוחרת, עם48מ–1956 בטיפול מערכתי של אשלגן–יודיד,
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46Dostrovsky A, Kallner G, “Raubitschek F and Sagher F, “Tinea
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, 1955, 24:195-200J Invest Dermatol6,390 Cases”, 
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מעקב ארוך יותר (פורסמה ב–1962), הוכיחה היענות גרועה לטיפול, עם הצלחה
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 ניסיון טיפולי במתן פומי של פרדניזון הראה הצלחה ברק אחד49של 29% בלבד.

50מתוך 9 ילדים.

 התפרסם גם אחד המחקרים הראשוניםהרפואהבאותה חוברת של כתב העת 
51על טיפול מוצלח בגזזת באמצעות גריזאופולבין, שהוחל בישראל בתחילת 1959.

מאמר מערכת נלווה סקר את התפתחות הגריזאופולבין לטיפול במחלות פטרייתיות
וקבע כי הטיפול בגזזת על ידי הקרנה יקר, דורש רופא מיומן, צוות מתאים
וציוד יקר. כמו כן, יש בצדו סיכון לגרימת שינויים אנטומיים ופיזיולוגיים בעור,
שמשמעותם נטילת אחריות ברמה גבוהה מצד המכונים הרפואיים. הכנסתו
לשימוש של גריזאופולבין ביטלה את הצורך בארגון ובציוד בקנה מידה נרחב,
שהיו דרושים בשיטות הטיפול הישנות. התרופה החליפה במהרה את שיטת

52ההקרחה על ידי קרינה כטיפול הסטנדרטי בגזזת בכל העולם.

ב–1967, שנים אחדות לאחר האישור של גריזאופולבין לטיפול קליני נגד
גזזת, עדיין המליצו ספרי הלימוד על הקרנה כשיטה מהירה, בטוחה ויעילה
לסוגים מסוימים של גזזת, שהיו עמידים בפני גריזאופולבין או למטופלים

53שאינם סובלים את התרופה.

במשך למעלה מ–50 שנות השימוש הנרחב בקרינה לשם הקרחה, מאות אלפי
ילדים בארצות הברית, בארצות אחדות באירופה, בצפון אפריקה, במזרח התיכון

.KAובאוסטרליה טופלו בהצלחה בטכניקת 

מנינגיומה מושרית קרינה

) לראשונה על מקרה של סרטן משני לטיפולFrieben(ב–1902 דיווח פריבן 

קרינתי. טכנאי בן 33, שעסק במשך ארבע שנים בהדגמת שפופרות רנטגן, פיתח

אפיתליומה (גידול ממאיר של רקמת העור) ביד, עם גרורות לקשרי הלימפה
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49Yair C, “The Treatment of Tinea Capitis with Potassium Iodide”,
, 1961, 60:116-117Harefuah

50Kanof NM, “Effect of Oral Steroid on Non-Inflammatory Scalp
, 1958, 31:139J Invest DermatolRingworm”, 

51Berlin Ch, Tajer A and Yair C, “The Treatment of Tinea Capitis and
Selected Cases Odermato and Onchomycosis with Griseofulvin”,

, 1961, 60:113-116Harefuah
52, 1961,HarefuahDostrovsky A, “The Biological War on Fungi”, 

60:119-121
53X-Ray and Radium in the TreatmentCipollaro AC & Crossland PM, 

 Philadelphia: Lea & Febiger 19675.of Diseases of the Skin

האזוריים. בשנים הבאות רבו הדיווחים על סוגי סרטן משני לקרינת רנטגן
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בקרב צוותים שעסקו במקצועות הקשורים ברנטגן. עד לפרוץ מלחמת העולם

השנייה נחשב הסרטן משני לקרינה לסיכון מקצועי, שזמן החביון בין החשיפה

לקרינה להופעת הגידול יכול היה להימשך עד 20 שנה. הדגש העיקרי בבטיחות

 כבר ב–541911הקרינה הושם אפוא על הגנת הצוותים המשתמשים בקרינה.

 אך במשך55) את השאלה של נזק מקרינה לרקמות בריאות,Dore(העלה דור 

שנים רבות רווחה הדעה, כי כל עוד ננקטים אמצעי הזהירות הדרושים למניעת

רעילות חריפה, אין סיבה לחשוש מסיכון ארוך טווח מהקרנה לשם הקרחה בשל

גזזת.

הדיווחים על רעילות כתוצאה מהקרחה על ידי קרינה היו בדרך כלל מעורפלים

והעידו על תופעות לוואי, כגון דלקת כרונית קרינתית של העור. המקרים של

שאתות עור ממאירות היו נדירים, וכשהם התרחשו היה זה בדרך כלל במקומות

56שבהם הייתה קודם לכן דלקת עור כרונית, שיוחסה לחשיפת יתר לקרינה.

מגפת הגזזת שהתפרצה בארצות הברית בשנות ה–40 של המאה ה–20 הייתה

) דיווחו על הצלחהMottram & Hill(מקור לפרסומים אחדים. מוטראם והיל 

. הם ציינו:KAבטיפול במחלה, תוך שימוש בהתאמה מסוימת של שיטת 

אין אנו צופים שום תופעות מזיקות למוח או לבלוטת יותרת המוח

בשימוש בטכניקה שלנו, שכן לא צפינו כאלה וגם לא ד&וחה עד כה אף

57אחת בקרב אלפי המטופלים שהוקרחו באופן דומה.

) בפרשנותו על דיווח זה העיר באותה חוברת:Newell(ניווול 

בדרך כלל, צריך להיות זהירים בשימוש בקרני רנטגן במצבים שאינם

ממאירים, כי קשה להיות בטוח אם לא יחולו אירועים לא טובים מאוחר

יותר, ואף אחרי שנים רבות. עם זאת, אני אכן מאמין כי הקרחה על ידי

קרינה נגד גזזת, שאינה מגיבה לשום טיפול אחר, הִנה הטיפול הנכון,
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54, 1931Br Med J“X-Ray and Radium Protection,” 
55Dore SE, “The Present Position of the X-Ray Treatment of

, 1911, 18:432LancetRingworm”, 
56, 1921, MarBr Med J.Rowntree C, “X-Ray Radiation and Cancer”, 

19, 1(3142):440
57Mottram ME & Hill HA, “Radiation Therapy of Ringworm of the

, 1949, 70:189-93Calif Med.Scalp”, 
58., 1949, 70:192Calif MedNewell RR discussion, 

58בתנאי שהיא מבוצעת נכון ורק פעם אחת.
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מחקר ביקורת בנושא זה התפרסם ב–1952 והגיע לידי מסקנה, שהקרנה שטחית
חלקית (במינון עד 1,000 ראד) לא גרמה לתופעות לטווח ארוך. כאשר המינון
עלה על 1,000 ראד, התרחשו תופעות קלות (לא ממאירות) כגון צלקות או

59שינויים בצבע העור בשכיחות של מקרה אחד מתוך 87 מקרים.

בסקירתו מ–1959, הדנה בשימוש בקרינה בדרמטולוגיה, הסיק בראור
)Brauer:(

תכניות בטוחות לשימוש בקרינה מייננת בשל בעיות עור, נמצאות בשימוש
כבר למעלה מ–30 שנה. מחקרי מעקב אימתו את היעדר תופעות הלוואי

המזיקות בעקבות טיפולים אלה, ובלבד שהם ניתנים כיאות.

בין השיטות הטיפוליות, כלל בראור הקרנה בין 360-340 ראד לגזזת בטכניקת
KA.(קינבוק-אדמסון) 60

רק בשנות ה–50 של המאה ה–20 התחילו להכיר בסיכון של הופעת גידולים
 אחד הדיווחים המוקדמים ביותר שתיעדו סדרה61ממאירים גם אצל מטופלים.

62 וחבריו,)Cahan(של ממאיר�ת שהושרתה על ידי קרינה, היה זה של כהאן 

אשר תיארו 11 מקרי סרקומה של עצם לאחר הקרנה שניתנה עבור מחלות
שפירות. 50 שנה אחרי פרסום מאמרו, תיאר כהאן במאמר מערכת את הספקנות

63אצל הרופאים כאשר התפרסם מחקרו לראשונה.

) סרקומה שהתפתחה שנים רבות לאחר הקרנהJones(ב–1952 תיאר ג'ונס 
בשל מחלות שפירות (דלקת מפרקים, שחפת, דיספלזיה לייפתית וכיסתות של
העצם), אך המינון הממוצע שניתן במצבים אלה (ככל שהיה ידוע) היה גבוה

Sir Stanford(יותר מזה ששימש להקרחה, ועמד על 6,000-4,000 ראד. קייד 
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59Sulzberger MB, Baer RL and Borota A, “Do Roentgen Ray
Treatments as Given by Skin Specialists Produce Cancers or other

, 1952, 65:639HarefuahSequelae?, AMA Arch Derm & Syph.”, 
60Brauer EW, “X-Ray, Radium and Ultraviolet Light Therapy in

Dermatology: with Particular Reference to Safety Factors and Reduction
, 1959, 43:705-714Med Clin North Am.of Depth and Gonad Doses”, 

בניגוד לדעה שהייתה מקובלת, שהסכנה של סרטן קיימת רק אצל הצוות הרפואי61
שנחשף לקרינה שוב ושוב.

62Cahan, WH, Stewart FW and Coley BL, “Sarcoma Arising in
 1:3-29CancerIrradiated Bone”, 1948, זהו המאמר הראשון שראה אור בחוברת) 

הראשונה של העיתון זה).

63,CancerCahan WG, “Radiation-Induced Sarcoma-50 Years Later”, 
1998, 82:6-7

סר סטנפורד קייד (1973-1895) נולד כשמואל קדינסקי בסנט פטרבורג והתחיל64

Cade(64,תיאר ב–1957 34 מטופלים בעלי שאתות מושרות טיפול קרינתי 
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שרובם טופלו בשל מחלה שפירה, וסקר את הספרות שהייתה ידועה עד אז. הוא
, שבה סרטן מושרה קרינהxתיאר את התקופה הראשונה לאחר גילוי קרני 

נחשב סיכון מקצועי עם חביון של 20-7 שנים, והנפגעים היחידים היו רק אלה
שעסקו ברדיולוגיה. לאחר מכן באה התקופה השנייה, אותה הוא כינה תקופת
הסרטן מושרה הטיפול, ובה התפתחו גידולים עד 56 שנים אחר כך. גידולים
אלה התפתחו באותם מקומות, שנפגעו באופן חמור מקרינה כתוצאה מחשיפת

65יתר.

) בפעם הראשונה את האפשרות שלSimpson(ב–1958 העלתה סימפסון 
סיכון קרצינוגני של הקרינה במינונים נמוכים (כגון לטיפול בגזזת) וסקרה את
ספרות המחקר עד לנקודת זמן זו. היא הסּבה את תשומת הלב לאפשרות של

סרטן בלוטת התריס אחרי מנת קרינה של פחות מ–1,000 ראד והעירה כי:

קיימת עדות לכך, שאצל אנשים רגישים גידולים שפירים עלולים להופיע
גם כשמנת הקרינה נמוכה.

עוד העירה סימפסון כי:

גידולים במערכת העצבים המרכזית של בני אדם יוחסו רק לעתים
רחוקות לקרינה.

היא טענה כי אמנם לא דווח על גידולי מוח לאחר טיפול בגזזת, אך מחקרי
המעקב אחרי קבוצות ילדים שטופלו נגד גזזת, לא היו מספיקים מבחינת ההיקף

66ומבחינת משך תקופת המעקב.

) ערכו את המחקר הגדול הראשון על סיבוכים.Albert et al(אלברט וחב' 
מאוחרים של הקרחה כתוצאה מקרינה נגד גזזת בעוקבה של 1,908 ילדים,
שטופלו באוניברסיטת ניו יורק בין השנים 1958-1940. הם הושוו ל–1,801
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ללמוד רפואה בבלגיה. ב–1914 התגייס לצבא בלגיה והשתתף בהגנה על אנטוורפן.
בהמשך הוא הגיע לאנגליה, אבל הוא לא היה יכול להתגייס לצבא הבריטי מכיוון שלא
דיבר אנגלית. בכל זאת, הוא הצליח לסיים לימודי רפואה באנגליה ונעשה כירורג סרטן
מוביל באנגליה וחלוץ הטיפול הרב–תחומי של חולי סרטן. הוא קיבל תואר אביר בשל

שירותו בחיל אוויר הבריטי במלחמת העולם השנייה.

65, 1957, 30Br J RadiolCade S, “Radiation Induced Cancer in Man”, 
66CA Cancer JSimpson CL, “Radiation is a Carcinogenic Agent”, 

, 1958, 8:156-163Clin.
67Albert RE, Omran AR, Brauer EW et al., “Follow up Study of

Am J Public HealthPatients Treated by X-Ray for Tinea Capitis”, 
, 1966, 56:2114-2120Nations Health

 נעשה שימוש בטכניקת67ילדים חולי גזזת שלא טופלו באמצעות רדיותרפיה.
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KAוהבדיקות הדוזימטריות הראו חלוקה דומה של המנות לאלה שנמדדו על ,
) מישראל. בקבוצה שקיבלה הקרנה אירעו תשעה.Werner et al(ידי וֶרנר וחב' 

מקרי סרטן, ובהם שלושה מקרי לוקמיה, ארבעה מקרי סרטן באזור הראש
והצוואר (שני מקרים של גידול במוח, מקרה אחד של פיברו–סרקומה של הלסת
ומקרה אחד של לימפו–סרקומה של הבלוטה התת–לסתית) ומקרה אחד של
לימפומה מסוג הודג'קין. בקבוצת הביקורת המותאמת היה רק מקרה אחד של
לימפומה מסוג הודג'קין. הייתה היארעות של 19% התקרחות בדרגה זו או
אחרת ושל 3% הפרעה פסיכוטית או נוירוטית בהשוואה ל–1% בקבוצת הביקורת.
כן דווח על הופעת מנינגיומות אצל חולים שטופלו בטיפול קרינה עמוקה
במנות גבוהות לשאתות של המוח, אך האפקט המסרטן של מנות קרינה נמוכות

) דיווח על חמישה מטופלים שפיתחוMunk(התגלה רק ב–1969, כאשר מונק 
68מנינגיומה לאחר הקרנת כיפת הגולגולת בשל גזזת.

באמצע שנות ה–60 פרופ' ברוך מודן וד"ר אביטל כהן מישראל חקרו
היבטים אפדימיולוגיים של גידולי המוח בקרב עולים חדשים בישראל, ועל פי

 אחר כך בדק מודן69ממצאיהם הם דחו את ההנחה של קשר בין קרינה לגזזת.
10,834 ילדים שהוקרנו נגד גזזת בישראל בין השנים 1960-1949, ופרסם
ב–1974 את תוצאותיו. אלה הצביעו על היארעות מוגברת של גידולים באזור
הראש והצוואר, ובמיוחד גידולי בלוטת התריס והמוח בקבוצה זו של ילדים

70שהוקרנו נגד גזזת.

פרט לסדרה הישראלית וסדרה אחת מרוסיה עם 62 מטופלים (15
 היו גם דיווחים של מקרים בודדים על מנינגיומות71 מרובות),עם מנינגיומות
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68Munk J, Peyser E and Gruszkuewicz J, “Radiation Induced
, 1969, 20:90-94Clinical RadiologyIntracranial Meningioma”, 

69Cohen A & Modan B. “Some Epidemiological Aspects of Neoplastic
,CancerDiseases in Israeli Immigrant Population. III. Brain tumors”, 

1968, 22:1323-1328
70Modan B, Baidatz D, Mart H. et al., “Radiation Induced Head and

, 1974, 1:277-279LancetNeck Tumors”, 
71Gabibov GA, Kuklina AS, Panosian AG and Tumanova AA,

Zh Vopr Neirokhir Im N“Radiation-Induced Meningiomas of the Brain”, 
6:13-18 ,N Burdenko

72Harrison MJ, Wolfe DE, Lau T-S, Mitnick RJ and Sachdev VP,
“Radiation Induced Meningiomas: Experience at the Mount Sinai

, 1991, 75:564-574J NeurosurgHospital and Review of the Literature”, 

72מושרות קרינה במינון נמוך לכיפת הגולגולת (למשל, מארצות הברית
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). בסדרה מתוניסיה שהציגה תכנית רחבה של טיפול קרינתי נגד73ומאיטליה
גזזת, ד&וח על 98 שאתות מושרות הקרנה, אך לא ד&וח על מנינגיומות (מאלג'
200474). היארעות מוגברת של שאתות עור דווחה גם מאוניברסיטת ניו יורק.

רוב המקרים של מנינגיומה מושרית קרינה לא דווחו קרוב לוודאי כלל, כי לא
כל האנשים ידעו או זכרו שהוקרנו בינקות או בילדות.

מעניין לציין את ההערה בדיווח המקרה על מטופל עם מנינגיומות מרובות
 (במקרה זה "התגלה במקרה" שהמטופל עבר הקרנה 7558בבסיס הגולגולת

שנים קודם לכן נגד גזזת):

ראינו כמה מטופלים במוסדנו [אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון] עם מנינגיומות
מרובות בבסיס הגולגולת, עם היסטוריה קודמת של הקרנת הראש נגד

גזזת.

) מאוניברסיטת אמורי בארה"ב, שסקר את ספרותPaulino(החוקר פאולינו 
המחקר על מנינגיומות מושרות הקרנה מאז 1981, מצא כי היו 17 מנינגיומות
לאחר הקרנה במינון נמוך, ו–14 מהן טופלו בעבר נגד גזזת. זמן החביון עד
להתפתחות המנינגיומות בקבוצה זו היה 32.1 שנים לעומת 14.9 שנים כשמנת

 סדצקי וחבריה גם ציינו זמן חביון להתפתחות מנינגיומה76הקרינה הייתה גבוהה.
77של 36 שנה לאחר קרינה לגזזת.

אם כך, אין זה מפתיע שחלף זמן רב עד שהתגלה הקשר בין מנינגיומות לבין
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73De Tommassi A, Occhiogross M, De Tommassi C et al., “Radiation
Induced Intracranial Meningiomas: Review of 6 Operated Cases”,

, 2005, 28:104-114.; Spallone A, Gagliardi FM andNeurosurg Res
Vagnozzi R, “Intracranial Mennigiomas Related to External Cranial

, 1979, 12:53-59Surg NeurolIrradiation”, 
74Shore RE, Moseson M, Xue X et al., “Skin Cancer after X-Ray

, 2002,Radiation ResearchTreatment for Scalp Ringworm”, 
157:410-418

75Spallone A, Neroni M and Guiffre R, “Multiple Skull Base
, 1999, 51:274-280Surg NeurolMeningioma:Case Report”, 

76Paulino AC, Ahmede IM, Mai WY and the BS, “The Influence of
Pretreatment Characteristics and Radiotherapy Parameters on Time

Int JTerval to Development of Radiation-Associated Meningioma”, 
, 2009, 75:1408-1414radiat Oncol Biol phys

77Sadetzki S, Flint-Richter P, Ben-Tal T and Nass D,
J“Radiation-Induced Meningioma: A Descriptive Study of 253 Cases”, 

, 2002, 97:1078-1082Neurosurg.

קרינה בעָצמה נמוכה. בנוסף, יש לציין שעד להמצאת הטומוגרפיה הממוחשבת
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בשנות ה–70 של המאה ה–20, היה קשה לעתים לאבחן גידולים תוך–גולגולתיים
(כגון מנינגיומות).

השימוש בקרני רנטגן להקרחה בשל גזזת נזנח בתחילת שנות ה–60, לפני
הופעת הדיווחים הראשונים על שאתות מושרות קרינה במוח. מאות אלפי ילדים
טופלו בעולם על ידי קרינה לגזזת עד 1960. למרות הסיכון התיאורטי של
קרינה, בהעדר עדות קלינית לנזק במיוחד לעור ולמח, ולאור יעילות הטיפול
במחלה שנחשב בעיה לא רק של הילד הנגוע אלא גם בעיה לרפואה ציבורית,
טיפול קרינתי ניתן כבכל מדינה מפותחת עם אמצעים מתאימים לטיפול קרינתי.
אחד הסיבות העיקריות להיעדר קשר קליני בין הקרינה לבין הנזק הוא זמן
החביון של 36-32 שנה, ובנוסף הקושי באבחנת מנינגיומה בעידן שלפני המצאת
מכשיר הטומוגרפיה ממוחשבת. יש לקוות שמכיוון שטיפולים אלו הופסקו לפני

1960, מספר המקרים של מנינגיומה יילך ויפחת עם השנים.
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פרק שלישי

גזזת וילדי גזזת בבית החולים סנט לואי בפריז —
מחוסר תשומת לב של הרפואה לאובססיה ביו–סוציאלית

*ג'ראר טיל

מבוא

המהפכה הצרפתית והשינויים החברתיים והפוליטים שהביאה עמה השפיעו
עמוקות על עמדת החברה ביחס לבריאות הציבור ולהגדרת שירותי הבריאות
כחלק מאחריות החברה לאזרחיה. בפועל, הוביל הדבר לשינויים עמוקים ולארגון
מחדש של מערך בתי החולים בצרפת בכלל ובפריז בפרט. במעמדם החדש הפכו
בתי החולים לגורם מרכזי בהוראת מקצוע הרפואה ובפיתוח התמחויות רפואיות.
ב–1801 הפכו שלושה בתי חולים מרכזיים בפריז למוסדות ייחודיים מבחינת

 הפך למוסד אִשפוז של חוליםHôpital des Vénériensההתמקצעות שלהם: 
Hospice du- הפך לבית יולדות; וHôpital de la Couche2 1במחלות מין;

Nord(במקור, בית החולים סנט לואי) הפך לבית חולים למחלות עור כרוניות 
 הילדים3), התכייבויות וגזזת.Scrofula(), חזירית Scabiesמידבקות, כגון גרדת (
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) הוא רופא והיסטוריון, בוגר בית הספר לרפואה בפריז MD, PhD,(1977)(ד"ר טיל *
 (1995) בהיסטוריה של הרפואה, מייסדPhDמומחה ברפואת עור (1979), בעל דוקטורט 

החברה הצרפתית להיסטוריה של רפואת העור והיו"ר שלה (2011-1989). מ–2000 ועד
היום הוא המזכיר הכללי של הספרייה ההיסטורית והמוזיאון לרפואת עור בבית החולים
סנט לואי בפריז. ב–2009 זכה בפרס החברה הצרפתית להיסטוריה של הרפואה על ספרו

גזזת בצרפת — היסטוריה חברתית ורפואית.

1Vénériens.(צרפתית) מחלות מין = 

2Couche.(צרפתית) מיטה, מקום משכב ליולדות = 

3Règlement pour l'admission dans les hospices de maladies (an X) A
Paris de l'Imprimerie des Sourds-Muets, p. 6

מקריאת מחקרים רפואיים בתחום רפואת העור בראשית המאה ה–19, ניתן לראות4
את הבלבול ששרר בין הרופאים ביחס לאבחון גזזת הקרקפת ולהגדרתה, וזאת בשל
היעדר יכולת אבחון מעבדתי, בטרם גילוי הגורם הפטרייתי של המחלה. בספרות הרפואית

), היות שקלTeigne) התיייחסה למצב קליני של גזזת (Favus(הצרפתית הגדרת פאבוס 
 ,ABateman Thהיה לאבחן אותה בראייה בלבד ולייחדה ממחלות עור אחרות. ראו 

4הנגועים בגזזת טופלו מעתה בבית החולים שנועד לטפל במחלות עור.
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 ותלמידיהם והעידוד להתמחות ברפואה,5בהשפעת הדור החדש של הרופאים
בית החולים סנט לואי — שנקרא כעת, בהתאם לעקרונות המהפכה, בית החולים

6) — הפך לאורים והתומים בתחום רפואת העור.Hospice du Nord(הצפוני 

כשהרופאים התעלמו מילדים חולי גזזת

), הרופא הראשון שהִרצה על רפואת העור בביתAlibert(ז'אן לואי אליבר 
החולים סנט לואי מאז 1801, תיאר את מחלת הגזזת כשייכת לקבוצה מיוחדת,

). תיאוריוPorrigines או Teignes (בצרפתית Tinea Capitisשאותה הוא כינה 
Tineaהראשונים של אליבר התייחסו בעיקר לגזזת מסוג פאבוס, אותה כינה 

Vera או Porrigo Favosa.
על פי תיאוריו של אליבר התאפיינה המחלה בנוכחות גלדים קטנים בצבע
קש או גופרית, בעלי מראה אופייני של גביע בעל גבולות חדים, שנקראו פאבים
,(כלומר, חלת דבש בלטינית) (מס' 1), שהיה קל מאוד לזהותם לדברי אליבר
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, London: Longman, Hurst,Practical Treatise of Cutaneous Diseases
Rees and Brown 1817:159

),Jean-Louis Alibert(בין מובילי הדור החדש של הרופאים היה ז'אן לואי אליבר 5
ממייסדי רפואת העור בצרפת. הוא היה רופא העור הראשון של בית החולים סנט לואי
ומייסד "בית הספר הצרפתי למחלות עור" בפריז (1801); היה מהראשונים שקרא לסווג
את מחלות העור לקבוצות משנה. אליבר התפרסם כמומחה מוביל ברפואת העור לאחר

 וההרצאות שהרצה בציבור. הוא היה רופאו האישיTree of Dermatosisהופעת ספרו 
Laurentשל המלך שארל ה–10 וב–1827 הוכתר בתואר ּבָרון. לורן תאודור ביט (

Théodore Biett.(1825–ב) יליד שוויצריה, מנהל מחלקת עור בבית החולים סנט לואי ,(
ביט ותלמידיו (קזאן וז'יּבר) אימצו את שיטת המיון הבריטית של מחלות עור, שהייתה

), היהCamille Melchior Gibert(שונה מתפיסתו של אליבר. קמיל מלכיור ז'יבר 
תלמידו של ביט וראש מחלקת עור בבית החולים סנט לואי. ב–1860 הוא תיאר את מחלת

Alphonse, שנקראה לאחר מכן על שמו. אלפונס דוורז'י (Pityriasis Roseaהעור 
Devergieראש מחלקת עור בבית החולים סנט לואי (ב–1840) וחבר האקדמיה ,(

hygiene and forensic medicine Annals ofלרפואה, מייסד כתב העת 
בית החולים סנט לואי פעיל עד היום כבית חולים ציבורי חשוב בפריז וכמרכז6

להתמחות ברפואת עור. לצִדו פועל עד היום מוזיאון היסטורי לתולדות רפואת העור,
במתחם בית הספר ההיסטורי לילדי הגזזת שפעל בסמוך לבית החולים. לתיאור מקיף של

:Tilles G, “L'hôpital Saint-Louis”, inתולדות בית החולים סנט לואי ראו 
Dermatology in France under the Supervision of Daniel Wallach and

, Privat, Toulouse 2002:381-491; Schnitzler L, “LaGérard Tilles
Dermatologie à l'hôpital Saint-Louis de 1945 à nos jours”, in:
Dermatology in France under the Supervision of Daniel Wallach and

, Privat, Toulouse 2002:459-491Gérard Tilles
7Monographie des dermatoses ou précis théorique etAlibert JL, 

, Daynac, Paris 1832:309pratiques des maladies de la peau

7"אפילו לעיוור, בגלל הריח האופייני של שתן עכברים".
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מאחר שהמחלה נחשבה סטיגמה של ילדים החיים בתנאי עוני, הייתה פאבוס
מעין אות קין:

סימן למחלה כל כך מגעילה, עד שמי שהיא פגעה בו נמנע מקשרים
 (מס' 2)8חברתיים ולא יכול היה למצוא לעצמו מקום עיסוק או מנוח.

9רוב הרופאים הצרפתים האמינו באותה עת במתן טיפול על פי תורת הליחות.

 שעל הראש) נחשבה שסתומי ביטחון, שנועדוTinea(לפי תורה זו, חלת הדבש 
להפריש נוזלים רעילים ולהבטיח את האיזון בין הנוזלים (הליחות) הטובים

10והרעים של הגוף, וזאת כדי להגן על הילדים מפני מחלות חמורות יותר.

אליבר ראה בגזזת:

מחלת ילדות מטהרת ... נראה כי העקצוץ של הראש הוא אקסיומה
11המקובלת על הרופאים.

 הציע טיפול נגד גזזת12), מנהל בית החולים שאריטֶה בפריז,Rayer(פייר ראייה 
המבוסס על יצירת פתחי יציאה על הראש כדי להימנע מהתוצאות המחרידות של

) אתGibert( כמה עשרות שנים מאוחר יותר, לימד עדיין ז'יבר 13הריפוי.
הסטודנטים שלו להשתמש בעלוקות כדי לספק "דרך חלופית להפרשה" של
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8, Paris,Recherches sur la nature et le traitement des teignesBazin E, 
Poussielgue 1853:78

ארבע הליחות הן בסיסה של תיאוריה רפואית שהוצעה על ידי הרופא הרומאי גלנוס9
(יש המייחסים אותה להיפוקרטס בן המאה ה–5 לפנה"ס), ובאה להסביר את מקורן של
מחלות. על פי תאוריה זו, לאדם ארבע ליחות — מרה שחורה, מרה צהובה (מרה), מרה
לבנה (כיח) ומרה אדומה (דם). אדם ייחשב חולה עקב גורמים חיצוניים שיוצרים עודף
או חוסר באחת הליחות. הרופא אמור לעזור לטבע לרפא את החולה באמצעות הקזה או

הוספה של ליחות על מנת להחזיר את הגוף לאיזון.

לעיל הערה 7, עמ' 10.476

11 Monographie des dermatoses ou précis théorique etAlibert JL, 
 Tome premier, Germer Baillière,2,pratique des maladies de la peau

Paris 1835. (transl. Tilles G)
) נוסד ב–1601. כמו ביתHôpital de la Charitéבית החולים שאריטה בפריז (12

החולים סנט לואי הוא כונה מחדש בעקבות המהפכה הצרפתית בית החולים של האחדות.
הוא נסגר ב–1935 ונהרס ב–1937. את מקומו תפס הבניין החדש של הפקולטה לרפואה

בפריז.

132.,Traité théorique et pratique des maladies de la peauRayer PFO, 
Tome premier, JB Baillière, Paris 1835:719-720

14, Plon, ParisTraité pratique des maladies de la peauGibert CM, 
1860:345. (transl. Tilles G)

14הנוזלים הרעילים.
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כאשר בכל זאת החליטו הרופאים לטפל בילדים נגועי גזזת, היה זה בדרך
כלל באמצעות כיפה שהושמה על הראש. היא הייתה עשויה גבס, שיצקו אותו
על הראש עד שהתקשה, ולאחר מכן נהגו למשוך אותה בכוח, תוך הסרת השיער
החולה והבריא גם יחד, וזאת על מנת להיפטר מנגע המחלה ששכן בשורשי
השיער. הכיפה הייתה ידועה לשמצה הן בשל הסכנות שהיא טמנה בח#בה
(תלישת עור הקרקפת, דימום, זיהום) והן בשל הכאב האיום, שהיטיבו לתאר גם

מי שהשתמשו בה:

החדר שבו היו אוספים את המטופלים הצעירים נראה יותר כמרתף
עינויים מאשר כחדר טיפולים. כולם היו באים כקורבנות להקריב את
ראשם ... האבות והאִמהות חיכו בוכות וזועקות זעקות שבר עד שייגמר

15העינוי.

עדים אחדים דיווחו עד כמה נוראה הייתה יכולה להיות התוצאה של הטיפול
באמצעות כיפה:

ב–17 בפברואר האחרון, אדם בשם אברהם, איכר מאופאנוויל, הביא
אלינו את שתי בנותיו, אחת בת 8 והאחרת בת 12 שתיהן היו נגועות
קשה בפאבוס מאז גיל הינקות. כל הטיפולים הקודמים נכשלו. צר לנו
לומר, כי באחרונה הן טופלו על ידי רופא אליל כפרי, שהצליח להשחית
אותן תוך כמה ימים באופן מחריד. הוא הכין דבק סמיך מזפת שחורה,
שרף בורגונדי, גומי ערבי העשוי משרף עצי שיטה ואשלגן. כשהתערובת
הזאת הושמה על ראשן של שתי הילדות האומללות הללו, היא מיד
נדבקה צמוד לקרקפת. כמה ימים יותר מאוחר משך את הכיפה איש חסון
וחסר רחמים בכל כוחו רצועות–רצועות של העור, שהיו ארוכות ורחבות
ַדּיָם כדי לחשוף את עצמות הגולגולת. כפי שניתן היה לצפות, ניגרו
מהראש נחלי דם, עד כדי כך שאף האיש עצמו נבהל. מבלי לדעת מה
יוכל לעשות כדי לעצור את איבוד הדם, לא מצא אלא לשים מהר את
הכיפה שהכין שוב על ראשן. לאיכר אחד, שהיה נוכח בעת העינוי
האכזרי הזה, הייתה די תושייה לערבב מעט חומץ במים ולשטוף בתערובת
זו את ראשן של הקורבנות המסכנים של המעשה הברוטלי המזעזע הזה.
במצב זה נותרו שתי הילדות המסכנות, שכן איש לא העז לגעת בהן
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לעיל הערה 11, עמ' 15.301

יותר.
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 הנה כי כך, הילדים נגועי גזזת, שנזנחו16אף אחת משתי הילדות לא שרדה.
ונדחו על ידי החברה והיו לקורבנות של שיטות איומות, או שלא טופלו כלל או

לכל היותר טופלו בהססנות על ידי הרופאים, הפכו לטרף קל בידי שרלטנים.
ניתן גם להניח כי בהיעדר יכולת אִבחון מדויקת של המחלה, ילדים רבים
שלא היו חולים בגזזת אך מחלתם נחשבה גזזת, טופלו אף הם באמצעות הכיפה

האכזרית.

נגועי הגזזת כשְפני ניסיון בידי המטפלים האמפיריים

 טופלו ילדי הגזזת של פריז על ידי מוסדות17עד לשלהי המשטר הישן בצרפת
דתיים, ובמיוחד בבית החולים סנט ריין, שהיה ידוע גם כבית החולים המיוחד

),Lamartinière(לטיפולים נגד גזזת. על הטיפול פיקח הדיוט בשם למרטינייר 
שלא היה רופא או כירורג ואשר משפחתו הייתה אחראית על הטיפול מזה מאה

 רוקחי משחות אחרים אף ניסו לקבל אישור רשמי מהאקדמיה לרפואה18שנה.
לתרופותיהם הסודיות, כדי שההורים יתייחסו ביתר אמון לטיפולים שלהם וכדי
שעבודתם תזכה לתמורה כספית גבוהה יותר. בין המנסים טיפולים מטיפולים

) (שני אחים והחתנים שלהם),Mahon(שונים נגד גזזת הייתה משפחת מהון 
הגם שלא הייתה לאיש מהם השכלה רפואית. עם הזמן קיבלו הכרה (ב–31
בדצמבר 1806), התפרסמו ועשו חיל כמרפאים רשמיים של גזזת בבתי חולים
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16.Recherches sur la nature et le traitement des teignesMahon J, 
Dermatology andBaillière, Paris 1829. (transl. Crissey JT); Parish LC, 

, Praeger, New York 1981:99-100;Syphilology of the 19th Century
, Tome premier, Caille et Ravier,Nosographie chirurgicaleRicherand A, 

Paris 1815:270
המשטר הישן = התקופה שקדמה לנפילת המלוכה הצרפתית עד 17.1790

18, PhD Pierres, Paris 1788:Mémoires sur les hôpitaux de ParisTenon, 
74-75

19Pariset, “Rapport de l'Académie de Médecine adressé à M. le
Considérations sur juillet 1828”, in: Mahon J, erMinistre de l'Intérieur, 1

Recherches. Baillière, Paris 1868:5; Mahon J, le traitement des teignes
. Baillière, Paris 1829:371sur le siège et la nature des teignesצעיר האחים .

מהון נפטר ב–1833, והאח המבוגר פרש בערך ב–1835. החליפו אותם החתנים ווקונסין
)Vaconsin) וסווינגר (Swingerשצייר את האיורים במאמר הסיכום של מהון שפורסם ,(

ב–1829. סווינגר מת ב–1852. החליף אותו הנכד של האח מהון הצעיר — מיניו-מהון
)Mignot-Mahonוגילברט, חתנו השני של מהון המבוגר, ראו שם. מהון האח — (

הצעיר מת ב–1833, והאח המבוגר פרש בערך ב–1835. החליפו אותם החתנים וקונסין
)Vaconsin וסווינגר ()Swingerשהיה הצייר של האיורים במסה של מהון שפורסמה ,(

19של פריז.
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בבית החולים סנט לואי ניתנו טיפולי מהון פעמיים בשבוע, בימי ד' ו–ו'.
למעשה, התוצאה הטיפולית הייתה תלויה בתלישה ידנית של השיער החולה
באמצעות האצבעות ולאחר מכן בשימוש ב"אבקה סודית", אך זו לא הייתה אלא

20אמצעי המֵקל על התפיסה של השערה.

הטיפול של משפחת מהון היה כה יעיל, עד שכמה בתי החולים בעיר פריז
 בהשוואה לכיפה היה הטיפול של מהון בטוח21ומחוצה לה שכרו את שירותיה.

יחסית, יעיל ומכאיב פחות, עד כדי כך שהרופאים העידו כי בעזרת שיטת
 מִנהלת22הטיפול הזו ניתן היה לרפא כמעט את כל הילדים שנפגעו מהמחלה.

בתי החולים של פריז הייתה כה משוכנעת בתוצאות הטיפול, עד כי היא עודדה
את בני משפחת מהון להמשיך לטפל בילדים, שכן אף שהם קיבלו משכורת

23קבועה ושכר נוסף לפי ראש, טיפול זה היה זול יותר מאשפוז בבית החולים.

בין בינואר 1807 לדצמבר 1827 טופלו על ידי בני משפחת מהון בבתי
), המזכיר הכללי של האקדמיהPariset(החולים של פריז כ–20,000 ילדים. פריזֶה 

לרפואה, חלק שבחים להישגים הראויים לציון של משפחת מהון, שהוזילו את
24עלויות המִנהל, ובמיוחד שמו קץ לטיפול באמצעות כיפה.

ב–1812 הציעה האקדמיה הרפואית הצרפתית להעריך בצורה כוללת את
שיטת מהון. האקדמיה הייתה בדעה שיש לייחד מחלקה מיוחדת באחד מבתי
החולים של פריז, שבה יבוצעו הטיפולים לפי שיטה זו. המועצה הכללית של
בתי החולים, שהייתה הגוף המנהל את בתי החולים של פריז, דחתה את ההצעה
בנימוק שהיא יקרה מדי. היא גם הוסיפה כי על פי כללי הסניטציה הקיימים,
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ב–1829. סווינגר מת ב–1852, והחליף אותו הנכד של האח מהון הצעיר מיניו-מהון
)Mignot-Mahon.וגילברט, עוד חתן של האח מהון המבוגר (

20, Tome premier, Baillière,Traité des maladies de la peauRayer PFO, 
Paris 1835:714

משפחת מהון הייתה פעילה בבית החולים סנט אנטואן (1844), בבית החולים סנט21
אוג'ני (1853) ובבית החולים בוז'ון (1884).

), המזכ"ל הראשון של הספרייה הרפואית בביתHenri Feulard(הנרי פולאר 22
החולים סנט לואי בפריז ומנהל מוזיאון השעווה של דגמי רפואת העור שם, ראו

,Rev Hyg XVIFeulard H, “Le traitement des teignes à Paris 1894”, 
6:3-15

23“Arrêté du Conseil général des hospices, 7 juin 1810, nº 9401”,
Archives de l'Assistance publique

24Pariset, “Rapport de l'Académie de Médecine adressé à M. le
Considérations sur juillet 1828”, in: Mahon J, erMinistre de l'Intérieur, 1

, Baillière, Paris 1868:6-7le traitement des teignes

הגזזת אינה מחייבת אשפוז. למרות הסתייגות מועצת בתי החולים, הטיפול על
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פי מהון נותר הסטנדרט המקובל, ובני המשפחה המשיכו לטפל בחולי גזזת בבתי
החולים של פריז עד 1868. רק רופאים בודדים ניסו לפעול על פי השיטה הזו
ולהקנות אותה לסטודנטים שלהם, אך איש לא הצליח להשיג אותה מידה של
הצלחה. לאמִתו של דבר, תפקידם של הרופאים הצטמצם רק למתן אישור של

הריפוי, שהיה נחוץ כדי שבני מהון יקבלו תשלום על פועלם.
גם מחוץ לפריז היו לטיפול בשיטת מהון הצלחות, ובני משפחת מהון מונו

 בעיר רואן25למטפלים גם בבתי החולים של הערים רואן, דיאפ, לובייה וליון.
שבמערב צרפת הם פעלו החל מ–1819 במשך כמה ימים בכל חודש וטיפלו
בילדים באופן אמבולטורי. התשלום בעבור הנסיעה מפריז היה 600 פרנק, 600
פרנק נוספים היו המשכורת השנתית, ובנוסף היה תעריף של 6 פרנקים לכל ילד

 כבר בשנה הראשונה הבריאו 26388שהבריא על פי אישור של הרופא האחראי.
ילדים. החל מ–1824 נסעו המטפלים לרואן ל–20 יום מדי חודשיים. 400-300

27ילדים חולי גזזת טופלו כל שנה, וכמחצית מהם הבריאו.

במחוזות אחרים טופלו ילדי הגזזת באופן דומה על ידי שרלטנים למיניהם.
 במרסיי28עד שנת 1860 טיפלו נזירות בננט שבמערב צרפת בילדים חולי גזזת.

שבדרום המדינה פעלה מטפלת, המקבילה של מהון בתחילת המאה ה–19,
). כמו משפחת מהון בפריז היא הייתה תולשת את השיערHugues(הגברת היגי 

באצבעותיה, תוך שימוש ב"אבקה סודית". היא תוגמלה לפי גולגולת.

ב–1829 החליטה מִנהלת בתי החולים הציבוריים בצרפת, כי ניתן לחסוך

בהוצאות על ידי העברת הטיפול לרופאים המועסקים בבתי החולים והמטפלים

בילדים בלאו הכי. חוזה שאושר על ידי נוטריון באוגוסט 1829 העניק למִנהלת
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בני משפחת מהון טיפלו אך ורק בילדים שלקו במחלת פאבוס, וההאבחנה נעשתה25
 ,Traité pratique desRichard), ראו Richard(תמיד על ידי הכירורג רישר 

, Baillière, Paris 1839maladies des enfants
Achille(הכירורג האחראי לאישור ההבראה הסופית היה אכילס קליאופס פלובר 26

Cléophas Flaubert .אביו של הסופר המפורסם גוסטב פלובר ,(Feltgen K, “Le
remède secret des frères Mahon. Quand les médecins abandonnaient la
prise en charge hospitalière des teigneux à une famille d'empiriques”,

, 2011, 141:8-20Rev Soc France Hist Hop
27Registre des délibérations des hospices civils de Rouen (quoted in

.op citFeltgen K [2011]) 
28Feltgen K, “Histoire de la prise en charge des enfants teigneux dans

les hôpitaux rouennais. Mémoire de la protection sociale en Normandie”,
., 2015, May (153):38-46. FrenchRev Soc Fr Hist Hop

בתי החולים את הזכות לקבל לידיה את האבקה המסתורית שבה השתמשו
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המרפאים למיניהם, וזאת כדי לייצרה בבתי החולים עצמם לתועלת הילדים

כביכול. רק כאשר מתה גברת היגי (ביולי 1873), התברר כי ההרכב של האבקה

29היה ברובו גרעיני שיפון טחונים, והוכח חוסר יעילותה.

הטיפול בחולי הגזזת — סוף–סוף פעולה רפואית

)Schönlein(במחצית המאה ה–19 גילו הביולוג והרופא ג'והן לוקאס שונליין 
והרופא והחוקר היהודי ממוצא הונגרי דויד גרוִּבי (מס' 3) את הפטריות הגורמות
למחלת הגזזת לסוגיה. העובדה שהפטרייה שהתגלתה על ידי שונליין ב–1839
ועל ידי גרוּבִי ב–1843-1841, אחראית לגזזת, הוטלה בספק על ידי דרמטולוגים

 מנהל בית החולים סנטCazenave,(30(בעלי השפעה בפריז. ד"ר פייר קאזנב 
לואי, שלל את הפטרייה מכול וכול וראה בה "אטומים מסתוריים", "הזיות של

 מתנגדו31מיקרוסקופ" ואף הגדיר את "הפטריות כביכול" "חלומות של גרמנים".
) (מס' 4), הראשון שהכיר בתגליותיו של גרוּבִי,Bazin(של קאזנב, ד"ר בזין 

הגדיר לראשונה בצורה מודרנית את הגזזת ועמד על כך שיש למצוא את
הפטרייה המיקרוסקופית:

הפטרייה היא המאפיין של גזזת ... ללא הפטרייה אין גזזת, בדיוק כמו
32שאין גרדת ללא קרדית.

יתרה מזאת, הוא הדגיש עד כמה הפטרייה שוללת את תיאוריות ארבע הליחות
הישנות:

אם באותה עת, שבה שלטו התיאוריות ההומורליות (הליחות), היו כמה
רופאים שחשבו כי מסוכן לטפל בגזזת, היום יהיה קשה למצוא מישהו
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29.Les teignes à Marseille. Notes historiques et statistiquesArnaud F, 
Barlatier-Freyssat, Marseille 1888:10

) (1877-1795), ראשPierre Louis Alphée Cazenaveפייר לואי אלפה קזנאב (30
מחלקת עור בבית החולים סנט לואי, חבר הפקולטה לרפואה בפריז, מייסד כתב העת

Annales des maladies de la peau et de laהראשון לרפואת העור (ב–1844), 
syphilis.

31, Ann MalPorrigo decalvans et herpes tonsuransCazenave PLA, 
Peau Syph: Plon, Paris 1843:345. (transl. Tilles G); Cazenave PLA,

. Delahaye, Paris. (transl. Tilles G); CazenaveBibliothèque médicale
ème. 4Schédel HE (1848) Abrégé pratique des maladies de la peauPLA, 

ed, Labé, Paris 1873:324-325 (transl. Tilles G)
32, p. 11. (transl. Tilles G)op citBazin E (1853) 
33, Paris,Recherches sur la nature et le traitement des teignesBazin E, 

Poussielgue 1853:78

33שיהיה מוכן לקחת על עצמו אחריות להשלכותיה של עמדה זו.
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); Favus )Porrigo Favosa et Scutulata.2בזין מנה כמה צורות של גזזת: 1. 
Tinea Tonsurans )Teigne Tondante de Mahon, Herpes Tonsurant de

Cazenave .3 ;(Teigne Mentagre .4 ;Teigne Décalvante .5 ;Teigne
Achromateuse )Porrigo Decalvans de Batemanאותה כינה בשם הישן ,(

Pelade.34

 מצבPorrigo Decalvans-למעשה, בזין חזר על הטעות של גרובי שראה ב
שנגרם על ידי פטרייה. בהתאם לטעות זו, ילדים שנפגעו בּפֶלאד (התקרחות

 נחשבו במהלך עשרות שנים מְדבקים ובודדוAlopecia Areata,(35אזורית, 
ראו בהמשך, בתי ספר לילדי גזזת).(מילדים בריאים 

בעקבות מסקנותיו של בזין והמחלוקות שהן עוררו לאחר פרסומן, הרופאים
הבינו כי מחלת הגזזת טעונה טיפול רפואי מבוסס מבחינה מדעית. בזין הודה כי
לאמִתו של דבר, התביישו הרופאים להכיר בהצלחותיו של הטיפול של בני

 אך כעת, לאחר גילוי גורם המחלה, אי אפשר היה להשאיר את36משפחת מהון.
הטיפול בילדי הגזזת בידי הדיוטות.

), המנהל הכללי של מִנהלת בתי החוליםDavenne(במרס 1853 הסכים דאבן 
הציבוריים של פריז, לפתוח מחלקה מיוחדת לגזזת בבית החולים סנט לואי
בראשותו של בזין. היא הייתה מוקדשת במיוחד לטיפול נגד גזזת מסוג פאבוס

. 15 ילדים ו–15 ילדות בגילאים Tinea Tonsurans15-4ונגד גזזת מסוג 
אושפזו במחלקה לצורך טיפול עד שהבריאו כליל.

חולי הגזזת, שטופלו לפני כן באופן אמבולטורי כדי למנוע הידבקות צולבת
עם חולים במחלות מידבקות שונות, אושפזו כעת בעקבות הלחץ מצד גורמי

הרפואה למשך כמה שבועות.

בזין השתמש בשיטה טיפולית ששילבה מלקטת (פינצטה) לתלישת השערות

37) בלונדון,Plumbe(הנגועות, בדומה לשיטה שהשתמש בה לפניו סמואל פלאמב 
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 שימש קודם לכן (במאות ה–16 וה–17) לציון סוג מיוחד של קרחותPeladeהשם 34
הנגרמות על ידי עגבת.

אלופסיה אריאטה (מחלת עור שאינה מדבקת) מופיעה באופן פתאומי ומתבטאת35
בהופעת אזורי הקרחה עגולים, בעיקר באזור הקרקפת או הפנים, אך היא יכולה להופיע

גם בכל אזורי הגוף. אלופסיה אריאטה פוגעת רק בשיער ואינה משאירה צלקות.

36,Recherches sur la nature et le traitement des teignesBazin E, 
Poussielgue, Paris 1853

37, Underwood,A Pratical Treatise on Diseases of the SkinPlumbe S, 
London 1837:163

שכן לדבריו "ללא הסרת השיער, הריפוי אינו אפשרי". בזין תמך בטיפול
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ראשוני לחיסול הפטרייה באמצעות משחות על בסיס כספית, ולאחר מכן טיפול

משלים על ידי הסרת השיער הנגוע. לדעתו, טיפול משולב כזה היה בו די

 כל38להשגת תוצאה סבירה. בזין הדגיש שאין צורך בטיפול אגרסיבי יותר.

ישיבה טיפולית נמשכה כמחצית השעה, והסרה של כל השערות הנגועות מהראש

דרשה 12 שעות. בזין הבטיח שאם הטיפול נכון, אפשר לרפא את המחלה באופן

סופי ב–8-6 שבועות. הוא ציין כי:

ב–1851 הייתה פאבוס ... מחלה קשה ותמידית, שפגעה לא רק בשיער

אלא לפעמים גם בחיים עצמם ... ואילו כיום, בניגוד לכך, אנו יכולים

לומר שזו מחלה קלה יחסית, ואף הקלה ביותר לטיפול מבין כל סוגי

Tinea.39-ה

, בעיקרTinea Tonsuransשיטה זו לא הייתה יעילה באותה מידה לגזזת מסוג 

בשל השבריריות של השיער. בנוסף, היה צורך לאשפז את הילדים לכמה

חודשים לאחר ההקרחה האחרונה, כדי שהרופאים יוכלו לאשר שאין הישנות

של המחלה.

 (מס' 5) ביקש מתלמידיו "להיות זהירים ביותרLailler(40(ד"ר שרל לאייה 

 תוך שהוא מדגיש (בדומה לעמיתיו) את שבריריות41באישור ההבראה הסופית".

.Favus- לעומת זה הנגוע בTinea Tonsurans-השיער הנגוע ב

אל תשכחו, מה גדולה האחריות שאתם נוטלים על עצמכם בהכריזכם על

ילד כבריא, אם הוא יכול להפיץ את המחלה בבית הספר ... אין אתם

רשאים להכריז עליו כמי שהבריא, לפני שחלפו 6 שבועות ללא הופעה

של כל מוגלִית חדשה ... יש לערוך בדיקות קליניות מדי חודש או

42חודשיים לפני שהם יורשו להשתלב בחברה.

משום כך השהות בבית החולים הייתה ארוכה יותר מאשר הטיפול עצמו.

58

38, pp. 76, 83, 92op citBazin E (1853) 
39Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanéesBazin E, 

, Paris, Delahaye, Chamerot 1858:134-135. (transl. Tilles G)parasitaires
), מנהל מחלקת עור בבית החולים סנט לואי (ב–1863),Charles Laillerשארל לאייה (40

נשיא החברה הצרפתית לרפואת עור (בשנים 1892-1891).

41Leçons cliniques sur les teignes faites à l'hôpitalLailler Ch, 
. Delahaye, Paris 1878:53-55. (transl. Tilles G)Saint-Louis

שם, עמ' 42.30
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ההתקרחות האזורית (אלופסיה אריאטה), שנחשבה צורה קלינית מסוימת של
), טופלה אף היא על ידי תלישה של שיערPorrigo Decalvans, Pelade(גזזת 

43(בריא!) ועל ידי שימוש מקומי בחומרים נוגדי טפילים.

מספר המטופלים של בזין גדל מ–200 ב–1853 ל–400 ב–1868 בשל ההתעניינות
 מלבד44הרפואית הגוברת בטיפול נגד גזזת וגם בשל גידול במספר חולי הגזזת.

מחלקתו של בזין יכלו הילדים לקבל טיפול גם באופן אמבולטורי במרפאות
המסונפות למחלקות אחרות של בית החולים סנט לואי או במחלקה שהונהגה על
ידי משפחת מהון. ברבות הימים הפכה שיטת מהון פופולרית פחות ופחות
בהשוואה לשיטתו המתחרה של בזין ונדחקה אט–אט מבית החולים של סנט לואי

45עד להדחקתה הסופית ב–1868.

בבית החולים סנט לואי פעל כל רופא לפי שיטתו וניסה לשפר את הטיפול
ולקצר את משכו. על פי לאייה:

אסור שטיפול של הקרחה יאַרך יותר משעתיים. לאחר הסרת השיער
מורחים את הקרקפת בשמן ומכסים בלפיפה של עמילן ... במקרה של
פאבוס, ייתכן שיהיה צורך ב–5-3 הקרחות ... הנתמכות בתרופה כללית,

46כמו שמן דגים או סירופ ברזל יודיד.

), המנהל של בית החולים סנט לואי, הציע Ernest Besnier)4ארנסט בסנייה 
שלבים עוקבים:

גזירת השיער קצר מאוד במספריים, ולעולם לא בתער כדי למנוע

59

43, p. 189, 192op citBazin E (1853) 
) העריך שב–1860 היו בצרפת יותר מ–12,000 ילדים נגועיםBergeron(ברז'רון 44

Bergeron EJ, “Etude sur la géographie et la prophylaxie desבגזזת. 
, 1865, 2, 23:5-50Ann Hyg Pub Med Legteignes”, 

45Rapport sur le traitement des teignes à l'hôpital Saint-Louis pendant
le cours des années 1852, 1853 et 1854 par le docteur Bazin, Médecin de

Teignesl'hôpital Saint-Louis, Simonet-Delaguette, juin 1854; Feulard H, 
et teigneux. Histoire médicale, hygiène publique. Thèse pour le doctorat

, Paris, Steinheil 1886:168en médecineגם מחוץ לפריז השפיע המודל של בזין .
)Jules Hélot(על מחלקות דומות בבתי החולים. ברואן מונה את הרופא ז'יל הלו 

ב–1853 כמטפל של ילדי גזזת. לכל הדעות, זה סימן את סוף תקופת הטיפול של משפחת
,Histoire de la prise en charge des enfants teigneuxFeltgen K מהון, ראו 

dans les hôpitaux rouennais. Mémoire de la protection sociale en
, 2012 (To be published)Normandie

46Leçons cliniques sur les teignes faites à l'hôpitalLailler Ch, 
, Delahaye, Paris 1878:29. (transl. Tilles G)Saint-Louis

עצמית; תלישת השיער מהאזור הנגוע ומסביבו כדי לבודד את הדבקה
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האזור הנגוע מהאזור הבריא; סיבון הקרקפת פעמיים ביום; ולבסוף,
מריחת משחת גופרית וחומץ, לפעמים בעירוב של כלורופורם, כדי

47לגרום גירוי קל ולזרז את הרחקת השיער.

הכאב הכרוך בתלישת השער היה הגורם שעודד רופאים רבים להשתמש רק
) הציע יודיד פרוטוכלורידButte(במיני צורי, שנרקחו במיוחד נגד טפילים. ביט 

 אם48במשחה, שאפשרה לקצר את האשפוז ל–5-3 חודשים במקום שנה או יותר.
כי פחות יעילה מהקרחה, יצירת דלקת של העור על ידי גירוד או אמצעים
מקומיים נחשבה גורם תורם. פרכלוריד של ברזל, שמן קרוטון או מי מלח,
הקלו על התלישה. רופאים אחרים השתמשו באמצעים מקומיים אחרים (חומצה
כריסטופנית, חומצה סליצילית, חומצה פנית, איכטיול, כריזרובין ועוד) עם

הקרחה או בלעדיה.
), מנהל בית הספר לחולי גזזת בפריז ב–1888, הציעQuinquaud(קינקו 

שיטה חדשה של טיפול, המבוססת על תמיסה המכילה כספית, בליווי הקרחה או
 הודות לשיטה זו משך49בלעדיה, עם או בלי הברשת הקרקפת וחבישה אוטמת.

הטיפול הממוצע ירד מ–17.5 חודשים ב–1888 ל–5.5 חודשים שנים אחדות
מאוחר יותר. כמות ההחלמות עלתה בהתמדה: מ–14 ב–1888 ל–124 ב–1889

50ול–150 ב–1890.

משנות ה–50 עד שנות ה–80 של המאה ה–19, עם גילוי גורמיה הפטרייתיים,
הפכה הגזזת, שהטיפול בה הופקד בידי הדיוטות, למרכז העניין של החוגים
רפואיים. השיטות הפכו מכאיבות פחות ופחות, אך עדיין נותרה הבעיה של הזמן
הארוך שנדרש לטיפול, במיוחד לסוג הגזזת שגרמה להתקרחות אזורית (כמה

60

47, HygièneTeignes et teigneux. Histoire médicaleQuoted in Feulard H, 
publique. Thèse pour le doctorat en médecine, Paris 1888:154

48Du trichophyton. Des dermatoses trichophytiques inButte L, 
Congrès international de dermatologie et de syphiligraphie tenu à Paris

, G Masson, Paris 1890:193-195en 1889
), מנהל מחלקת עור בביתCharles Eugène Quinquaud(שארל יוג'ין קינקו 49

החולים סנט לואי (ב–1885), ירש את ללייר כמנהל בית הספר לילדי הגזזת.
Du trichophyton. Des dermatoses trichophytiques inQuinquaud E, 

Congrès international de dermatologie et de syphiligraphie tenu à Paris
, G Masson, Paris 1890:195-197en 1889

50, pp. 197-212op citQuinquaud E (1890) 
יש לזכור כי אלופסיה אריאטה נחשבה בטעות גזזת, היות שהיא אינה מחלה בת51

טיפול. ילדים שחלו בה אושפזו לפרק זמן ממושך מבלי שאיש יעלה על הדעת כי מדובר
באבחון שגוי.

 הגזזת לא הדאיגה במיוחד את החוגים51חודשים, ולעתים אף יותר משנה).
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הרפואיים, והם ראו בה בעיה סוציאלית רגילה, הנפוצה בקרב ילדים הגדלים
בתנאי עוני. אף שהפטרייה כגורם אטיולוגי הייתה כבר מקובלת על רוב הרופאים
בשנות ה–80 של המאה ה–19, לא הוכר עדיין בבירור הקשר בין סוג
המיקרו–אורגניזם לבין התופעה הקלינית. רק בשנות ה–90 של המאה ה–19,

), הפכה המיקולוגיה (חקרRaimond Sabouraud(בהשפעת ריימונד סאבורו 
)Tinea Tonsurans(הפטריות) תחום למומחים. בהיבט זה — אף שרוב הסוגים 

חלפו באופן עצמוני בגיל ההתבגרות מבלי להשאיר צלקות — המשיכה הגזזת
להדאיג הן את הקהילה הרפואית והן את החברה. השימוש בשיטות טיפול
חדשות (הקרנת רנטגן), מבלי שהייתה קיימת מודעות לתופעות הלוואי השליליות

שלה, נחשב מוצדק ומותווה.

סאבורו — תור הזהב של הגזזת

) ותלמידיו בין השנים 1880-1870 ביחס לקשרPasteur(התגליות של פסטר 
שבין מחלות לחיידקים וגורמי חיסון, ובעיקר קביעת הבסיס המעבדתי למחקר
ולעבודה הרפואית, שינו באופן מהותי את ההבנה הרפואית ואת ההיבטים

), שלימים היה מנהל בית החוליםDarier(הסוציאליים הקשורים במחלות. דאריה 
סנט לואי, הזכיר את ההשפעות האינטלקטואליות של העידן החדש ברפואה:

איש שלא היה עֵד להופעת התגליות החדשות לא יוכל לתאר לעצמו עד
כמה הרעיונות החדשים שינו את הרפואה ואת ההתלהבות שהם עוררו ...
ההנחות העתיקות, הסיבות הקוסמיות והאטמוספריות, טואטאו באחת עם
הרוח ... נראה אף כי הסודות של המוות, הבריאות והחיסון קרובים

52לגילוי.

רוב הפרופסורים לרפואה קיבלו את תורתו של פסטר, הוקמו מעבדות רבות ליד
המוסדות הרפואיים של פריז, ופרסומים אין ספור סייעו להפיץ את הבשורה של

61

52Darier J, “Historique de la dermatologie pendant les cinquante
Deliberationes Congressus dermatologorumdernières années”, in: 

 IX-I Budapestini, 1935:29-47. (transl. Tilles G)internationalis
53, Paris,La médecine entre les savoirs et les pouvoirsLéonard J, 

Aubier 1981:243-258; Léonard J, “Comment peut-on être pastorien?”,
, Payot, ParisPasteur et la révolution pastoriennein: Salomon-Bayet Cl, 

1986:145-179; Rapport au nom de la 5ème commission sur la répartition
des subventions aux laboratoires de bactériologie et de radiographie, aux
bibliothèques et à l'attribution de bourses de voyage présenté par M.

d'Andigné, conseiller municipal, Conseil Municipal de Paris, 1908:3

 בתמצית, התפקיד של החיידקים היה כל כך ברור, עד53הרפואה החדשה.
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), מנהל מכון פסטר, אף תהה "אם בכללEmile Duclaux(שאמיל דיקלו 
54קיימות מחלות ללא חיידקים".

לתחום רפואת העור הוכנסה תורתו של פסטר על ידי ריימונד סאבורו (מס'
6). סאבורו נולד ב–24 בנובמבר 1864 למשפחה בורגנית קתולית, וב–1890

 מוקסם מהמדעים המיקרוביולוגיים, הוא55מונה לצוות בתי החולים של פריז.
),Emile Roux(פתח את המושב השישי של סדרת ההרצאות של אמיל רו 

 בהשוותו56עמיתו וידידו הקרוב של פסטר, על "המגמה הגדולה" במכון פסטר.
את המיקרוביולוגיה לדת חדשה, כינה אותה סאבורו:

האש הבוערת בעצמותיו של אדם בודד, אשר מדביק בה רבים אחרים,
57והם נאספים יחד בכנסייה ומדברים אך ורק על מיקרוביולוגיה.

.)Besnier(ב–1892 עבד סאבורו בבית החולים סנט לואי במחלקתו של בסניה 
בסניה, האיש המוביל והמוכר של הדרמטולוגיה הצרפתית, עודד את תלמידו

 סאבורו סיים את לימודי הרפואה58להתעמק בגזזת, שבה ראה תחום מבטיח.
ב–24 באפריל 1894, ונושא עבודת הדוקטורט שלו היה "פטרת בבני האדם".
ב–1895 הוא מונה לראש המעבדה שהוקמה בבית החולים סנט לואי ונתמכה על
ידי עיריית פריז. היא הוקדשה למיקרוביולוגיה דרמטולוגית, ובמיוחד לחקר

59הגזזת.

הכישורים של סאבורו בתחום המיקולוגיה אפשרו לו לייצג את צרפת בקונגרס

62

54, Masson, Paris 1886:18. (transl.Le microbe et la maladieDuclaux E, 
Tilles G)

55Sabouraud en son temps. Thèse pour le doctorat enPrègre J, 
Histoire médicale et. Teignes et teigneux, Paris 1972; Tilles G, médecine

, Springer, Paris 2008sociale
56. Archives de l'Institut Pasteur, SAB 1-4Mes hôpitauxSabouraud R, 

The Pasteur Institute was founded in 1888 in Paris 1936
57, Plon,Pêle-Mêle. Regards en moi et autour de moiSabouraud R, 

Paris 1933:53-55
58Thibierge G, “Notes sur les successeurs de Bazin à l'hôpital

Bull Soc HistSaint-Louis, Charles Lailler, Emile Vidal, Ernest Besnier”, 
, 1925, XIX, 5-6:129-144Med

59Création d'un laboratoire dans le service de M. le docteur Besnier,
Procès-Verbal du conseil de surveillance de l'Assistance publique,

Etude clinique des teignes.séance du 7 décembre 1893; Pignot M, 
Hygiène publique et prophylaxie des teignes tondantes en 1900 à Paris

, Paris, Steinheil 1900et dans sa banlieue

המיקולוגי הבינלאומי השלישי שנערך ב–1896 בלונדון, בראשותו של ג'ונתן
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). הרצאותיו על "הריבוי של מיני פטריותJonathan Hutchinson(האצ'ינסון 
טריכופיטון" הפכו אותו לאורים ותומים בעל יוקרה בינלאומית בתחום זה.

 בעקבות60רופאי עור רבים שלחו אליו דגימות של פטריות לזיהוי ולאישור.
עבודתו הרפואית הפכה מעבדתו של סאבורו בבית החולים סנט לואי תוך שנים

 (הגזזת), ספרLes Teignesמועטות לאתר בעל יוקרה ופרסום רפואי עולמי. 
לימוד מקיף ביותר שכתב סאבורו ב–1910, היה במשך עשורים אחדים התנ"ך

 בשנים 1926-1925 היה סאבורו61של הדרמטולוגים והמיקולוגים דוברי צרפתית.
יושב ראש האגודה הצרפתית לדרמטולוגיה וסיפילידולוגיה וב–1929 היה הנשיא
של הקונגרס הרביעי של הדרמטולוגים דוברי צרפתית. הוא אף זכה לתואר

אביר לגיון הכבוד. סאבורו מת ביום ו', 4 בפברואר 1938.
 לתוצרTinea Tonsuransמאז בזן נחשבו הצורות השונות של גזזת מסוג 

של סוג אחד ויחיד של פטרייה–טריכופיטון מיקרוסקופית. לדעת סאבורו, זו
הייתה תיאוריה מוטעית, והוא סיכם זאת בהומור:

אני הטריכופיטון, אנוכי האל ואין בלתי ... הבעיה הראשונה שאִתה עלינו
62להתמודד היא הייחוד של הטריכופיטון ... זוהי שאלת הייסוד.

מטרתו הראשונה הייתה:

לדעת אם בצרפת גורמים טפיליים אחדים יכולים לגרום לתסמונת
הטריכופיטית; אם הטפילים האלה הם רק זנים של אותה משפחה, או אם
קיימים מינים אחדים; ולבסוף, אם למחלות הנגרמות על ידי טפילים

63שונים יש פרוגנוזה שונה.

סאבורו קבע כי בכל מקרה הבדיקה המיקרוסקופית של השיער הנגוע תספיק
לאבחן את הטריכופיטון (הפטרייה) הגורם לגזזת, לפי גודל הנבגים והמיקום
שלהם בתוך השיער או סביבו. ברוב המקרים (65%) היו הנבגים קטנים,
צמודים זה לזה, מילאו את השערה ויצרו עטיפה סביבּה. בשאר המקרים (35%)
היו הנבגים גדולים יותר ולא הקיפו את השערה. סאבורו הדגיש כי ההבדלים

63

60op cit., Mes hôpitauxSabouraud R (1936) 
61, Paris, Masson 1910Les TeignesSabouraud R, 
62Les trichophyties humaines. Thèse pour doctorat enSabouraud R, 

, Paris 1894:3médecine
63Sabouraud R, “Contribution à l'étude de la trichophytie humaine”,

, 1892, 3è s., t. III:1061-1087. (transl. Tilles G)Ann Dermatol Syphil

הברורים הללו קשורים בשינויים מורפולוגיים בסביבת התרבית שסאבורו המציא:
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שערה עם נבגים גדולים תצמיח בתרבית מראה יבש, קמחי, שאף פעם

לא יהיה לבן נקי. לעומת זאת, הנבגים הקטנים של הטריכופיטון יצמחו

בתרבית כצמיחה לבנה לחלוטין.

סאבורו שם קץ לאחידות של הטריכופיטון והוכיח כי הגזזת נגרמת על ידי שני

מיני טפילים: טריכופיטון מגלוספורון — האחראי לפעמים גם לגזזת אצל ילדים

)Tinea Tonsuransאך במיוחד לגזזת הזקן ולכל המחלות הטבעתיות בעור ,(

החלק, לעומת טריכופיטון מיקרוספורון, האחראי לרוב המקרים של גזזת מסוג

Tinea Tonsurans:אצל ילדים. כפי שיוזכר בהמשך 

ממצאים אלה עוררו הדים רחבים בקהילה הדרמטולוגית, שכן מסיבה

עלומה כלשהי האחידות של הטריכופיטון הייתה טבועה עמוק בתודעה

64של הדרמטולוגים בעולם.

אחרי עבודותיו של סאבורו היה ברור לרופאים שהפטריות המיקרוסקופיות היו

רבות יותר משחשבו תחילה וכי הזיהוי שלהן דרש מומחיות מיוחדת. כך הפכה

המיקולוגיה הרפואית לתחום השמור למומחים. הקמתה של מעבדה, שהוקדשה

כולה לפטרות של העור, שיקפה את הדאגה החברתית שעוררה הגזזת. למעשה,

סאבורו הצליח להוכיח עד כמה לא מציאותית הייתה הדעה, שראתה בגזזת

משהו שפיר ותמים:

אף שהן תמיד מתרפאות עצמונית ... מחלות אלה הן מהאיומות שפוגעות

באוכלוסיית הילדים שלנו.

המחלה נחשבה מדאיגה עוד יותר, משום שהיא "כמעט אינה נראית לעין הבלתי

מיומנת". כאשר כבר אפשר להבחין בנגעים בקלות, המחלה אינה רק מגפה, היא

כבר הפכה אנדמית, העיר סאבורו. לנוכח הדאגה הזאת לבריאות הציבור, חייב

הטיפול להתרכז במניעה ובסקר לגילוי סימנים מוקדמים. הרופא לא יכול היה

להיות היחיד שנלחם בבעיה. המורים בבתי הספר היסודיים היו השותפים

האידיאליים להרחבת החזית נגד הגזזת.

64

64, 1938:Ann Dermatol SyphilPautrier LM, “Raimond Sabouraud”, 
276-297 
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רופאים ומורים בבתי הספר היסודיים — הגורמים הפעילים בסקר של
מחלת הגזזת ובמניעתה

 יזם ב–1836 את65), דיקן הפקולטה לרפואה של פריז,Orfila(מתייה אורפילה 
התכנית לבקרה הרפואית של הילדים בבתי הספר. למעשה, היא נכנסה לתוקף
בתחילת שנות ה–1870, עם הגדרת הכללים הבסיסיים של היגיינה בבתי הספר:

מדי בוקר, עם פתיחת בית הספר, על המורה לוודא את הניקיון לא רק
של הפנים והידיים של הילדים, אלא במיוחד של הראש ושל השיער.
הילדים המלוכלכים יבוישו, למען ידעו ההורים, כי בית הספר הוא מקום
שיש לכבד ... הביקורת של הראש דורשת תשומת לב מיוחדת; במקרה
של מחלות הקרקפת, זיהום על ידי טפילים או מחלה כללית כלשהי

66(גזזת, סעפת, חזירית) ... יש להפנות את הילד לרופא בית הספר.

החוק שחוקק ב–28 במרס 1882 בדבר החובה של לימודי יסוד, הדגיש גם את
 ברם היה ויכוח בנוגע לעמדת הרופאים כלפי67שאלת ההידבקות בבתי הספר.

חולים במחלות מידבקות. כמה מהרופאים הכריזו בצורה חד–משמעית, כי יש
לבודד אותם:

68החוק חייב להעדיף את טובת הציבור ולא להיטיב עם האדם הבודד ...

החברה צריכה להגן על עצמה מפניהם, ויש להתייחס (אליהם) באופן

65

),Mathieu Joseph Bonaventure Orfilaמתייה ג'וסף בונאבנטור אורפילה (65
פרופסור לכימיה רפואית ודיקן הפקולטה לרפואה בפריז, מייסד המוזיאון לפתולוגיה

.Orfila Museumשנקרא על שמו — 

66, Hachette, Paris 1874:182-183. (transl.Hygiène scolaireRiant A, 
Tilles G)בפריז נקבע כלל סניטרי מה–13 ביוני 1879, שעל פיו יש לערוך ביקורת .

Quoted in.בבית הספר פעמיים בחודש, והילדים צריכים להיבדק כל חודש 
Mangenot, “De l'inspection hygiénique et médicale des écoles en

, 1887, 9:299-314. (transl. Tilles G)Rev Hyg Police sanitaireFrance”, 
) חוק מרחיקJules Ferry(ב–28 במרס 1882 יזם שר ההשכלה הציבורית ז'יל פרי 67

לכת, שלפיו הקניית השכלה יסודית היא חובה לכל הילדים (משני המינים) בגילאים 13-6
וללא תשלום.

68Widal F, “Mesures à prendre contre les maladies épidémiques.
Déclaration obligatoire des maladies contagieuses. Résultats obtenus

, 1909, 4,Ann Hyg Pub Med Legdepuis la loi du 15 février 1902”, 
12:245-264. (transl. Tilles G)

69Le rôle social du“Duclaux E, L'hygiène sociale”, in: Guillaume P, 
, Association pour l'étude de lamédecin depuis deux siècles (1800-1945)

sécurité sociale, Paris 1996:100. (transl. Tilles G)

69זמני כמפיצי סכנה או כפועלי עוון.
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 במובן זה,70כללים סניטריים אפשר להצדיק אף "כאינטרס העליון של הגזע".
 בהתאם לכך, הוקמו71הבידוד של חולים במחלות מידבקות נראה הפתרון הנכון.

בבתי החולים של פריז מחלקות סגורות רבות. בניגוד לכך, טענו רופאים אחרים
כי הסודיות הרפואית ִהנה מכשול ברור נגד דיווח של מחלות מידבקות לשלטונות

72הרשמיים.

פרט לשאלות אלה, עלתה שאלה נוספת: מי צריך לפקח על הבדיקות ולאשר

או לאסור את ההליכה לבית הספר? בשל המספר הלא מספיק של רופאים

שיכלו לבדוק את הילדים בקפדנות הדרושה, הועלה הרעיון שמורים יוכלו

73לסייע בסקירה של המחלות המידבקות השכיחות ביותר.

 הדגיש את העובדה כיהמדריך הרפואי וההיגייני למורי בתי הספר היסודיים

חוק לימוד חובה מטיל מחויבות כפולה על המִנהלת: להעניק לימודים לכל ילד

מחד גיסא, אך גם לשמר את בריאותם מפני הסכנות שעלולות לנבוע משיטת

הלימוד, מהתאמת חדרי הלימוד ומההתאספות של ילדים רבים בבתי הספר

מאידך גיסא.

צרפת צריכה, ללא כל ספק, להעניק לימודים לאזרחיה, שיהיו מודעים

לזכויותיהם ולחובותיהם; אך צרפת חייבת גם לגדל אנשים חסונים

ובריאים, שיתאימו לשירות הצבאי ויוכלו לשרת את מולדתם בזכות

66

70Brouardel P & Mosny E, “Evolution et tendance de l'hygiène
, 1905, IV:534-535 (tranl GAnn Hyg Pub Med légalescontemporaine”, 

Tills)
71Nonnis Vigilante S, “La construction sociale du malade contagieux.

 siècles)”, in:ème-20èmeEnjeux scientifiques, politiques et culturels (19
Corps, santé, société sous la direction d'Elisabeth Delmas et de

, Nolin, Paris 2005:92-112Marie-José Michel
על פי חוק מה–30 בנובמבר 1892 היו הרופאים מחויבים לדווח לשלטונות הבריאות72

על מחלות מידבקות. הדיווח היה חובה לגבי 13 מחלות, ולגבי 9 אחרות הוא היה רשות.
גזזת הייתה ברשימה השנייה (עם צרעת ושחפת) בשל דאגת הרופאים לסודיות הרפואית.
Carvais R, “La maladie, la loi et les mœurs”, in: Salomon-Bayet Cl,

, Payot, Paris 1986:281-330Pasteur et la révolution pastorienne
73Ann Hyg PubDu Mesnil O, “De la surveillance médicale des écoles”  

, 1880, 3, 3:76-92Med légale
Bergeronבשנים 1849-1831 שוחררו 730 גברים מהשירות הצבאי בשל גזזת. 74

Ann Hyg PubEJ, “Etude sur la géographie et la prophylaxie des teignes”, 
, 1865, 2, 23:5-50Med Leg

74שכלם ונשקם.
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במובן זה, היו המשימות שהוטלו על המורים לא רק משימות לימודיות, אלא גם
הסביר להם אתהמדריך הרפואי וההיגייני למורי בתי הספר היסודיים פטריוטיות. 

התסמינים העיקריים של שעלת, אסכרה (דיפטריה), מחלת הנפילה, גרדת,
סעפת (אימפטיגו), כינמת וחצבת. כאשר אובחנה גזזת, הייתה חובה לבודד את

הילד:

יש לבודד את הילד בחדר נפרד; יש למנוע כל קשר בינו לבין התלמידים
האחרים.

הילדים שנפגעו מהתקרחות אזורית:

יכולים להישאר בכיתות בתנאי שהראש שלהם יהיה מכוסה תמיד בכיפה
75(כיסוי ראש).

שרל לאייה, המנהל של בית החולים סנט לואי, לימד את מורי בתי הספר
היסודיים שיעורים בכללי ההיגיינה הראשוניים של השיער:

הראש צריך להיות מגולח ... רצוי שהתסרוקת תהיה מתאימה לרחצה ...

צריך לחפוף את הראש פעם בשבוע בחורף ולעתים תכופות יותר בקיץ.
לכל ילד או ילדה צריכה להיות מברשת שיער משלו/ה, וגם מסרק,
שצריך לשמור על ניקיונו ... כל ילד שהיה נגוע בעבר בגזזת ויורשה

76לחזור לבית הספר, חייב לעבור בדיקה יסודית מדי שבועיים.

לאייה דרש:

תעודה רפואית המאשרת כי אין לילד שום מחלה מידבקת ... אני דורש
77שרגלו של אף ילד נגוע בגזזת לא תדרוך בבית הספר.

גם בלונדון הובעה דאגה זו במלים דומות:

אין זה מקובל עליי שבית הספר מנוהל כיאות, אלא אם כן יוכח שכל ילד
Tineaשמתירים לו לעבור את הסף חופשי מגזזת של הראש (

67

75,Guide hygiénique et médical de l'instituteurDelvalle, Breucq A, 
Librairie classique Fernand Nathan, Paris 1892:5, 8, 9, 57. (transl.

Tilles G)
76Teignes et, 1885:580 quoted in Feulard H (1886) Rev HygLailler Ch, 

, Hygiène publique. Thèse pour le doctorat enteigneux. Histoire médicale
médecine (transl Tilles G)

77Leçons cliniques sur les teignes faites à l'hôpitalLailler Ch, 
. Delahaye, Paris 1878:59Saint-Louis

Tonsurans ומגזזת הגוף ()Tinea Circinataעל פי תעודה של רופא (



ג'ראר טיל

או באמצעות בדיקה מדויקת בעת הקבלה לבית הספר על ידי אדם
לפחות פעם בשבוע צריכה להיערך בבתי הספר בדיקה קפדניתמיומן ... 

78של הראשים.

הוועדה הפריזאית להיגיינה ולביקורת על בתי הספר אימצה את דעותיו של
לאייה והציעה:

להמליץ לילדים לגזור את השיער קצר ... כל מקרה של עור קרקפת
פגוע, אזור קירח או גלד, יש לראות כחשוד. במקרה כזה יורחקו הילדים

79הנגועים מבית הספר עד לעריכת בדיקה רפואית שלמה.

לעומת זאת, כמה רופאים לא הסכימו עם ההרחקה של ילדים נגועי גזזת מבתי
), הרופא האחראי על הילדים האלה בבתי החולים שלArnaud(הספר. ארנו 

מרסיי, הדגיש עד כמה הייתה גישה זו חסרת תועלת: כל עוד הראש מכוסה
בפלסטר ובכיפה מיוחדת, שאסור לילד להסיר מהראש, אין כל סיכון להדבקה,

80והילדים יכולים להתערות בחברת בני גילם הן בכיתות הן באולמות השֵנה.

ב–1893 פרסם שר ההשכלה הציבורית אזהרה נגד הרחקה מבית הספר של
ילדים נגועים במחלות מידבקות, שכן דבר זה יכול לתרום להתפשטות של
מחלות בציבור הרחב במקום לעצור את התפשטותן. עם זאת, למרות מאמצי
ההסברה של הרופאים ומעורבותם הּכֵנָה של מורים רבים, נשמעו טענות לרוב

כי:

הביקורת הרפואית, ולו במובן מניעת התפשטות המחלות, אינה קיימת
81בצרפת.

אם כך, היות שהייתה זו אשליה להאמין שכל הילדים יוכלו להיבדק בבתי הספר
על ידי רופאים, שמספרם לא היה מספיק או על ידי מורים, שלא הייתה להם
הכשרה ראויה בענייני היגיינה רפואית, מדוע לא לייסד בית ספר הצמוד לבית

68

78Skin diseases. Their description, pathology, diagnosis andFox T, 
 ed, 1873:442-443rd. Henry Renshaw, London, 3treatment

79Réorganisation duL'inspection hygiénique et médicale des écoles. 
, Municipale, Paris 1888service

80.Les teignes à Marseille, Notes historiques et statistiquesArnaud F, 
Barlatier-Feyssat. Marseille 1888:33. (transl. Tilles G); “Hygiène des

, 1893, 3, 29:569-574Ann Hyg Pub Med Légaleécoles”, 
81Mosny E, “Buts de l'inspection médicale hygiénique des écoles

, 1903, 3, 50:313-336.Ann Hyg Pub Med Legpubliques et privées”, 
(transl. Tilles G)

החולים, שבו ניתן לאחד את ההיבט ההיגייני והלימודי? מבחינה פוליטית,
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חברתית וביולוגית שילוב מעין זה נראה ראוי למדי. כך ייהנו ילדים עם גזזת
בבית החולים סנט לואי מהזדמנות כפולה: ללמוד ובאותה עת להיות בהשגחה
רפואית ולקבל טיפול רפואי הולם. יתרה מזאת, המֶשך הארוך של הטיפול דרש

 השילוב של82בחירה באחד מהשניים: הפסקת לימודים או אי מתן טיפול.
לימודים וטיפול נראה אפוא מוצלח בשני המובנים גם יחד.

בתי הספר לנגועי גזזת — שיפור תברואתי או מודל של הדחקה?

הדאגה לבריאות הציבור של מועצת העיר פריז מחד גיסא וחובת הלימודים

מאידך גיסא תרמו לייסוד בית הספר לנגועי גזזת ליד בית החולים סנט לואי:

למִנהל ולד"ר לאייה היה הרעיון להקים מחלקה, שבה יטופלו הילדים

ובו בזמן יעסקו בלימודים ... אפשר יהיה להשגיח עליהם, לטפל בהם

וללמד אותם ... במשך כל היום, ובערב ההורים, החוזרים מעבודתם,

83יוכלו לקחת אותם הביתה.

 או בית ספר לאייה) פתח אתEcole des teigneux(בית הספר לנגועי הגזזת 

שעריו ב–4 באוגוסט 1886. בהתאם להחלטה המנהלית מה–4 בינואר 1894 כונה

69

בשנים 1885-1869 טופלו בסנט לואי באופן אמבולטורי 938 מקרי פאבוס, 822385
). רק רבעPelade )Porrigo Decalvans ו–614 מקרים של Tinea tonsuransמקרי 

מהם טופלו באופן רציף.

83Création à l'hôpital Saint-Louis d'un traitement externe avec
demi-pensionnat pour les enfants atteints de la teigne (25 février 1886)
Procès-verbal du Conseil de surveillance de l'Assistance publique à

AnnParis, pp. 306-312. (transl. Tilles G); Mathieu A, “Charles Lailler”, 
, 1893,IV:1101-1108. Le docteur Lailler, médecin deDermatol Syphil

Bibliothèque Henri-Feulard,l'hôpital Saint-Louis (1822-1893), in: 
, Paris, cote Mb 43Hôpital Saint-Louis

84Attribution du nom de Lailler à l'école des teigneux de l'hôpital
Saint-Louis (4 janvier 1894) Procès verbal des séances du conseil de

surveillance de l'Assistance publiqueהקמתם של בתי ספר למטופלי גזזת בדומה .
לצרפת הייתה נהוגה גם בארצות הברית. בראשית שנות ה–40, כאשר פרצה מגפת גזזת
בניו יורק ואותרו כ–4,500 ילדים חולי גזזת (מהם נשלחו כ–2500 ילדים לטיפול
בהקרנה), החליט מִנהל החינוך של עיריית ניו יורק להקים בהם בתי ספר מיוחדים עד

National Archives, NA/90/central files/1847-1923, 2119-2123החלמתם. 
(1917) box 204; Cipollaro AC & Kallos A, “Measurement pf Gonadal

,NY State Journal of MedicineRadiations During Treatment for TC”, 
1959, 16:3033-3040

 הכתובת מתנוססת עד היום מעל הכניסה הראשית84באופן רשמי בית ספר לאייה.
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לבית הספר. נגועי הגזזת היו נכנסים לבית ספר ייחודי זה דרך כניסה נפרדת,

שהייתה חלק משער הכניסה הראשי של בית החולים.

הכניסה הייתה מחולקת לשני מדורים סימטריים, אחד לבנים והאחר
לבנות ... לא היו שם מותרות, החדרים שנועדו לטיפול היו קטנים מאוד,
והתאורה בהם הייתה קלושה ... כ–150 ילדים, 100 בנים ו–50 בנות,
למדו בבית ספר זה. הם היו מגיעים לבית הספר מוקדם מאוד, בשעה
06:30 או 07:00 ... מיד עם הגיעם, הנזירות חופפות את ראשיהם
בתמיסות אנטיספטיות. לאחר מכן, שמות להם על הראש אריג גזה
המכסה את האזור הנגוע ... כל הפעולות הרפואיות נעשו בהפסקות שבין
הלימודים. הילדים מקבלים 3 ארוחות ביום: מרק ב–8:00 בבוקר, ארחה

 אחרי הצהריים. מדי שבוע יש אמבטיה4מלאה ב–11:30 וארוחה קלה ב–
... הלימודים התקיימו מ–9 עד 11 בבוקר ומ–1 עד 4 אחה"צ ...

 פעל מדי יום, פרט ליום א', מ–6 בבוקר עד 7 בערב (מס'בית הספר
.(9-785

), שהוקסם מהרעיון של בית הספר לנגועיRoger Milèsהסופר רוז'ר מילֶה (
גזזת, תיאר אותו כמקום שבו מצאו הילדים, העניים בדרך כלל, נחמה ומרגוע
הודות לטיפול, לניקיון, לפעילות הגופנית וללימודים. הכאב והמחסור לא היו

חלק מחיי היומיום שלהם:

בהגיעם לבית הספר הילדים היו רעבים, אך הם יודעים שיוגש להם מרק
טוב בצלחות נקיות למשעי. בכניסה לבית הספר הם מחליפים את בגדיהם
ואת כיסויי הראש שלהם ... על השולחן בחדר האוכל נמצאים פרחים,
תמיד פרחים טריים; הרגשת אושר; פרחים מלבלבים מסמלים שמחה
ונעורים ... הרופא והמתמחים עורכים ביקור ... החבישות נעשות

החפיפה, ההקרחה, גזירת השיער קצר מאוד באמצעותבעדינות, ההברשה, 
מספריים ... הראשים נעטפים באריג מכותנה לבנה ... אפשר להתחיל
לעבוד ... הילדים שמחים, כולם מטופלים היטב באהבה ... שִמעו אותם
משחקים! ... כשהגוף הקטן שלהם מתעמל, כשרוחם פנויה וצמאה ללמוד,
הייתכן שילדים אלה סובלים? הכאב הקשור בטיפול נעלם חיש מהר
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85Etude sur le traitement de la teigne tondante. RésultatsCarrère J-Ch, 
, Paris, Steinheilobtenus à l'école des teigneux de l'hôpital Saint-Louis

1890:26. (transl. Tilles G)
86, Marpon et Flammarion, Paris,La Cité de MisèreRoger-Milès (nd), 

pp. 169-181. (transl. Tilles G)

86הודות ללימודים ולמשחק.
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למען האמת, הרופאים לא חלקו את ההתלהבות של מילֶה והתלוננו על "המצב
האיום ונורא" של המבנים:

הם קרובים לחורבות, הקירות והתקרות נתמכים בקורות חיצוניות ... אנו
87חוששים שהכול יקרוס וניאלץ לסגור את בית הספר.

למרות אי הנוחות מספר הילדים גדל בהתמדה. ב–30 בנובמבר 1886 היו
רשומים 66, ב–30 בינואר 1887 — 94, ובאוקטובר 1888 — 163.

בשנות ה–90 של המאה ה–19, מלבד בבית הספר לנגועי גזזת, במחלקה
שהוקמה על ידי בזן (עם 40 מיטות) ובמרפאות המסונפות למחלקות הרפואיות
של בית החולים סנט לואי, טופלו הילדם גם בבית החולים לילדים (שהיו בו
100 מיטות) ובבית חולים טר#סֹו (שהיו בו 36 מיטות לבנות ו–34 מיטות

כדי לשפר מצב זה 88לבנים). 200 ילדים נאלצו להמתין לטיפול חודשים אחדים.
), מועצת העיר פריזAssistance publique(של ארגון בתי החולים הציבוריים 

הציעה ב–17 ביוני 1887 לבנות בית חולים מיוחד לטיפול נגד גזזת בפרבר של
). בעקבות מחאותיה של מועצת הרובע, שחששה מהתפשטותCréteil(העיר, קרטיי 

המגפה, החליטה מועצת העיר פריז ב–17 במרס 1890 להקים בית חולים מיוחד
 הרופאים התנגדו למֵזם זה (כגון פלאר89לגזזת בחלק מהשטח של סנט לואי.

]Feulard או ביט []Butteבטענה כי היה יעיל יותר לבנות מרפאות בכמה ([
אזורים של העיר. תקופות ההמתנה היו מתקצרות, והאשפוז יועד למקרים

החמורים ביותר בלבד:

אנו מציעים, כי לפני שמקימים בית חולים יקר, שבו רק מספר מוגבל
של ילדים יזכו לאשפוז, יוכר הצורך בטיפול אמבולטורי, וכך יגיעו יותר

90ילדים לטיפול, תוגבל ההתפשטות של המחלה ויקטן מספר האשפוזים.

למרות ההתנגדויות המועטות פתח בית החולים (בית הספר החדש, בית החולים
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87,La teigne à Paris. Les hôpitaux et les écoles de teigneuxButte L, 
Paris, Publications de la Policlinique de Paris 1891:7

88, Hygiène publique.Teignes et teigneux. Histoire médicaleFeulard H, 
Thèse pour le doctorat en médecine, Paris 1886:206-207

89 févriererHôpital Saint-Louis création d'un hôpital école de teigneux (1
1894). Procès-verbal du Conseil de surveillance de l'Assistance publique

901894,Rev Hyg. Feulard H, “Le traitement des teigneux à Paris”, 
Teignes et teigneux. HistoireXVI:510-522. (transl. Tilles G); Feulard H, 

, Paris,Thèse pour le doctorat en médecine. médicale, hygiène publique
Steinheil 1886:168

המרכזי לילדי גזזת) את שעריו בסנט לואי ב–12 ביולי 1897. הוא היה מורכב
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. חדרי ההקרחהTinea Tonsurans- היה מוקדש כולו לAמשני חלקים: בית–ספר 
והחבישה, כיתות הלימוד וחדר האוכל היו ממוקמים בקומת הקרקע. המעבדה
האחראית על המחקר ועל הטיפול במחלות עור מידבקות של ילדים ובני נוער
הייתה ממוקמת באותו אזור. אולמות השֵנה יכלו להכיל 147 בנים ו–60 בנות,

 כלל 40 בנים ו–21 בנות ויוחד לטיפולBוהם היו בקומות העליונות. בית הספר 
) (מס' 11-10), שמאז גרובי ובזןPelade(נגד פאבוס ונגד התקרחות אזורית 

נחשבו לסוגי גזזת המחייבים בידוד. למעשה, בהתאם להוראות המיניסטריאליות:

ילדים אלה ילמדו בכיתות נפרדות ויבודדו בהפסקות ... יש להימנע ממגע
אישי כלשהו, וראשיהם של הילדים חייבים להיות מכוסים תמיד ...
השיתוף של כיסויי ראש, שהוא מקור רגיל להידבקות, ייאסר באופן

91מוחלט. כלי הרחצה וכלי המיטה של הילדים חייבים להיות אישיים.

לאייה סירב לקבל לבית הספר ילדים בעלי התקרחות אזורית. כל ילד נבדק על
), ואחר כך על ידי סאבורו, שהחליט אםQuinquaud(ידי מנהל המעבדה קינקיו 
. ילדים שהיו קרובים לריפוי בודדו מאלהB או Aהילד יופנה לבית ספר 

שנחשבו עדיין מְדבקים. לאחר הריפוי יכלו הילדים לעזוב את בית הספר, כשהם
מצוידים בתעודה זמנית המאפשרת להם לחזור ללמוד בבית ספר רגיל. הם
נדרשו להתייצב במעבדה של בית ספר לאייה כעבור חודש. לאחר שהריפוי
נחשב בטוח, ניתנה לילדים תעודה המאשרת שאינם מְדבקים. עם זאת, הודגש
הצורך בזהירות קיצונית מצד הרופאים; הומלץ על פיקוח רפואי כמה שבועות

לאחר שהבריאו.

למרות התפיסה החדשה של השילוב של בית החולים עם בית הספר, המשיך

מצבם של הילדים להיות בלתי מספק. ב–1900 הייתה תקופת ההמתנה הממוצעת

לקבלה 7 חודשים בקירוב. ילדים שלא יכלו להיות מטופלים בבית ספר לאייה
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91Circulaire relative aux mesures préventives à prendre contre la
contagion de la pelade adressée au Recteur par le Ministre de
l'Instruction publique (10 octobre 1888). Archives de l'Assistance

publique cote B-2652. (transl. Tilles G)ההידבקות בהתקרחות האזורית הייתה .
Feulard H, Le favusסיבה לשחרור של גברים צעירים נגועים מהשרות הצבאי, ראו 

II. Internationaleret la pelade en France (1887-1892), in: 
:393-412Dermatologischer Congress abgehalten in Wien im Jahre 1892

92Etude clinique des teignes. Hygiène publique etPignot M, 
,prophylaxie des teignes tondantes en 1900 à Paris et dans sa banlieue

Paris, Steinheil 1900

92הופנו לבתי החולים ציבוריים בפריפריה הרחק מפריז.
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) (עוזרו של סאבורו), כ–10,000 ילדים טופלו בבתיPignot(על פי פיניו 

החולים של פריז בין השנים 1900-1897, כלומר פי 3 מאשר 15 שנה קודם

לכן. פיניו, בדומה לסאבורו, ראה בגזזת מחלה חמורה יותר מכל מחלת ילדות

אחרת:

הגזזת של הקרקפת מידבקת יותר משעלת, מחצבת או מחזרת. יתרה

מזאת, אי אפשר לחסן נגדה. חצבת נמשכת שבועיים, שעלת שלושה

חודשים, ואילו גזזת נמשכת שנים. מחלות אחדות מידבקות רק בשלבים

הראשונים שלהן; בניגוד לכך, הגזזת מידבקת באותה מידה בתחילתה

93כמו בסופה.

מלבד הצרכים הסניטריים, הטיפול נגד גזזת נראה חיוני גם מן ההיבט החברתי:

מה קורה לאותם הילדים נגועי גזזת שלא טופלו? ... הם הופכים לנוודים.

כעבור 6 חודשים ההידרדרות שלהם מושלמת ... במשך שנתיים או יותר

הם מידרדרים לפשע, הם חסרי השכלה ... באותו גיל שחשובה היד

המכוונת של המורה ... אנו חייבים להעניק להם טיפול והשכלה שנמנעה

94מהם.

לא חשוב מה השיטה (הקרחה או אמצעים מגרים מקומיים כלשהם) הטיפול היה

 כאמצעי הקרחה95חייב להימשך חודשים אחדים כדי שיהיה יעיל. לתאליום-אצטט

היו כמה תופעות לוואי, בעיקר כאבי מפרקים, סחרחורת, גריות יתר, איבוד

תיאבון ואלבומינוריה (נוכחות אלבומין בשתן), מה שחייב את הגבלת השימוש

 אי לכך, קיוו הרופאים שיימצא פתרון קסם לגזזת.96בו בילדים.
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93. (transl. Tilles G)op citPignot M (1900) 
94Diagnostic et traitement de la pelade et des teignes deSabouraud R, 

, Rueff, Paris 1895:71-91. (transl. Tilles G)l'enfant
חומר מתכתי רעיל, ששימש לעתים גם להדברה, למשל רעל עכברים וכדומה.95

96Louste M & Rabut R, “L'acétate de thallium dans les traitement des
:, 1934:494-496;Bull Soc Fran Dermatol Syphilteignes à l'école Lailler”, 

Dowling GB, “The Treatment of Ringworm of the Scalp by Thallium
, 1927:261-263Br Med JDepilation”, ,1950–אף שתליום היה בשימוש עוד ב .

הוא נכשל בריפוי הגזזת ביותר מ–50% של המקרים. לדעת מחברים אחדים, אפשר היה
להשתמש בו כטיפול חלופי להקרנות, אם אלה לא היו זמינות או נכשלו.
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 — שיטה חדשנית ותבנית חברתית חדשה של גזזתxקרני 

ב–8 בנובמבר 1895 גילה וילהלם קונרד רנטגן, פרופסור לפיסיקה באוניברסיטת
 כמה חודשים מאוחר יותרx.97וירצבורג, קרינה עלומה; הוא כינה אותה קרני 

) בפריז על Oudin, Barthélémy & Darier40(דיווחו אודן, ברתלמי ודרייה 
מקרים של דלקת עור מקרינה אצל המחשמלים עצמם (אודן וברתלמי) ואצל

 ב–981897מטופלים בשל מחלות שונות (זאבת, פקקת ורידים, חירשות ועוד).
) לאיבוד שיער אצל ילדה בת 5 עםLeopold Freund(שם לב ליאופולד פרוינד 

99שומה שעירה גדולה על הגב, אחרי הקרנה בת שעתיים ביום במשך 10 ימים.

) מקרה שלBalzer & Monsseaux(ב–1899 פרסמו בפריז באלזֶה ומונסו 
100התקרחות כללית בכל שטח גוף שהוקרן.

)Schiff(בכנס העולמי של דרמטולוגים שנערך בפריז ב–1900, תיארו שיף 
. הם התמקדוxופרוינד לראשונה את ההתוויות לשימוש רפואי בקרני 

 למען האמת,101שבהן הקרחה הִנה תהליך חשוב של הריפוי".ב"מחלות עור, 
רוב המחברים ראו את היעד העיקרי לטיפול בתפקוד לקוי של בלוטות החלב

102הצמודות לשיער.

לעומת השיטות הקודמות המכאיבות, הארוכות והמגבילות, התקבלה ההקרנה
מיד בהתלהבות כשיטה המבטיחה ריפוי ודאי, מהיר וסופי של גזזת. ב–1902

) בפריז על מקרה של נער מתבגר:Gastou & Vieira(דיווחו גסטו #וְיֶאָרה 

הנגוע בגזזת בכל ראשו ... שטופל תחילה באמצעות הכיפה ולאחר מכן
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97Pallardy G, “Röntgen et sa découverte des rayons X. les premières
Les rayons de la vie, uneapplications en France (1896-1914)”, in: 

histoire des applications s médicales des rayons X et de la radioactivité
. Institut Curie, 1998:22-36en France 1895-1930

98Oudin P, Barthélémy T and Darier J, “Accidents cutanés et viscéraux
, 1898,La France Médicaleconsécutifs à l'emploi des rayons X”, 

8:113-118; Richer P & Londe A, “Sur des cas d'érythème radiographique
, 1897:1256-1257R Acad Sci CXXIVdes mains”, C

99Freund L, “Ein mit Röntgenstrahlen behandelter Fall von Naevus
, 1897, XLVII:428-434Wiener Med Wochschrftpigmentosus piliferus”, 

100Balzer F, Monsseaux, “Accidents cutanés causés par les rayons de
, 1899:3-8Bull Soc Franc Dermatol SyphilolRöntgen”, 

101ème4Schiff E, & Freund L, “Etat actuel de la radiothérapie”, in: 
, Paris 1900:173-177Congrès international de dermatologie

102,La radiothérapie. Son application aux affections cutanéesBelot J, 
Paris, Steinheil 1904

במשך 8 חודשים בבית הספר של לאייה להסרת השיער. הטיפול בהקרנה
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הוחל ב–17 בפברואר 1902 … עד הישיבה ה–15 לא קרה דבר פרט
לכאב ראש קל. לאחר הישיבה ה–15 ... הופיעו אודם קל ובצקת, והקרקפת
הייתה רגישה במקצת. אחרי הישיבה ה–24 החלה נשירת שיער, ונוצר
עיגול קירח בקוטר של 10 ס"מ ... התוצאה הייתה אפוא חיובית למדי

103וסיפקה לילדים טיפול בלתי מזיק ומהיר הודות לשיטות הזהירות שלנו.

אולם לאמִתו של דבר, השיטה הייתה מסוכנת, בעיקר בשל הגבול הצר בין
התוצאה הטיפולית הרצויה לבין קירחות תמידית ומצולקת. המנסים הפכו
לממציאים ולביו–פיסיקאים והציעו התקנים שונים, שהמשותף לכולם היה חוסר

דיוק.
סאבורו, האדם החשוב ביותר במלחמה נגד גזזת, הכתיר את ההקרנה כשיטה

)Duclaux(מושלמת, "הפתרון שחלמנו עליו" לרפא את המחלה. כמו דיקלו 
ראה סאבורו בתכנית שלו מלחמה בטפילים, ובעקבות מחשבותיו של דרווין

)Darwin,כתב:104) שאותו העריץ 

אין שום סיבה מוכחת אחרת למחלות מאשר טפילים. כל מחלה היא
105מלחמה בין שני מינים.

במובן זה, הפטריות והחיידקים לא נחשבו שוב צמחים בלתי מזיקים, אלא
אויבים המאיימים על ההישרדות של המין האנושי, ומשום כך כל נשק היה

מוצדק במלחמה זו.
בהתחשב בתוצאות שפרסמו פרוינד ושיף, ייצרו סאבורו ועוזרו הנרי נואֶרה

)Henri Noiréהתקן חדש שנקרא רדיומטר סאבורו-נואֶרה, שהשתמש בדסקיות (
נייר המצופות בריום–פלטינו–ציאניד, ששינו את צבען מירוק לחום בהשפעת

. דסקית כזאת הייתה מושמת במתקן הַחְזקה בין מקור הקרינה לשטחxקרני 
שעמד לעבור הקרחה. לאחר מכן הושווה הצבע של הדסקית עם כמוסה חומה
סטנדרטית. כאשר הצבע היה זהה, הרופא ידע שמנת הקרינה הייתה מספיקה
להשגת הקרחה ללא יצירת צלקות וקירחות תמידית. היה צורך בחדר חשוך כדי
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103Gastou P & Vieira P, “Essai de traitement des dermatoses par la
radiothérapie ; cas de favus soumis aux rayons X (dépilation et

, séance du 5 juin 1902:Bull Soc Fran Dermatol Syphilrepousse)”, 
283-285. (transl. Tilles G)

104Sabouraud : Letter to his father, no date (probably in the 1890's),
Coll. Dr M. de Brunhoff

105, Thèse pour le doctorat enLes trichophyties humainesSabouraud R, 
médecine, Paris 1894:viii-x

למנוע שהדסקית תהפוך שוב לירוקה. לכן הטכניקה הזאת, למרות היותה מדויקת
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), דרשה הקפדהHolzknecht(יותר מאלה שקדמו לה, במיוחד זו של הולצקנכט 
 בנוסף, סאבורו ונואֶרה נתקלו:106מיוחדת על תנאי הקריאה הנכונים.

בכמה מקרים של קירחות תמידית בעקבות ההקרנה, ולכן הייתה (לנו)
107תחושה, שהשיטה עלולה להיות מסוכנת למדי.

אחרי בדיקה מדוקדקת של הילד הנגוע בגזזת שקל סאבורו שני מצבים: אם
הכתמים על הקרקפת לא היו רבים, הם הוקרנו מיד, זה אחרי זה; אם הם היו
רבים, נדרשה הסרת שיער ידנית מכל הראש לפני ביצוע ההקרנה. כל אזור
מוקרן הוגן על ידי דסקית שהייתה עשויה עופרת (מס' 16-12). השימוש בשיטה
זו אִפשר הקרנה של כל הקרקפת בישיבה אחת ללא הסתכנות בתופעות לוואי,

"ולו אף כאב ראש רגיל".

בקשר לרעילות למערכת העצבים, שמחברים אחדים הזהירו מפניה, הצהיר

סאבורו, לאחר שטיפל ביותר מ–2,000 ילדים במשך 5 שנים, כי "הפעולה של

 על המוח אינה קיימת, ואין צורך לחשוש ממנה". ואכן לרופאים שראוxקרני 

בהקרנה שיטה בטוחה, "הסיכון העיקרי של הטיפול היה חשיפת יתר, הגורמת

לדלקת של העור ולצמיחת שיער לא מושלמת", ואפשר היה למזער את הסיכון

 ההקרנה לא הרסה את הפטריות, היא108הזה, אם הרופאים יהיו מיומנים ַדּּיָם.

 לכן לאחר ההקרנה:109הייתה אך ורק הגורם להקרחה.

דבר לא יתרחש במשך 13 או 14 ימים ... אך ביום ה–13 או ה–14
השיער ינשור, כמו פרווה שנאכלת על ידי חרקים ... אך פלומת השיער

חייבת להישאר.

החל מהיום ה–18 היו מסבנים את הראש ומברישים אותו לאחר ההקרנה

ותולשים את השערות, שהיה קל להסיר. היו חופפים את הראש מדי יום ביוד,

וביום ה–30 היה צפוי שהקרחת תהיה מלאה. 4 חודשים לאחר מכן הייתה צפויה
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106, Archives de l'Institut Pasteur, ParisMes hôpitauxSabouraud R, 
1936, SAB 1-4

107,Ann Dermatol SyphilSabouraud R, “Henri Noiré (1878-1937)”, 
1937:811-812

108BrMcLeod JMH, “An Address on Ringworm and Its Treatment”, 
, 1928:656-659Med J

סביבת הגידול של פטריית הגזזת שוכנת בשורשי השיער, לפיכך פעולת ההקרחה,109
שבה השערות הנגועות נושרות עם שורשיהן, הכרחית לביעור המחלה.

110, Masson, Paris 1910:787Les teignesSabouraud R, 

110צמיחה מחודשת של שיער בריא לחלוטין.
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 בינואר 1904 הִרצה סאבורו באגודה הצרפתית של הדרמטולוגים ודיווח4ב–

על ריפוי של 100 ילדים ועל האמצעים הטכניים להשגת מטרה זו באופן בטוח

בישיבה בודדת אחת:

הודות לרדיותרפיה עוזבים את בית הספר לאייה 10-8 ילדים בריאים כל

שבוע; אמנם קירחים, אך בריאים, ויכולים לצפות לצמיחת שיער

בשנה הקודמת השגנו 57 ריפויים, ובמהלך 6 החודשיםחדשה ... 

111 134.השנה —

סאבורו הצהיר כי:

בהשוואה לטיפול חדש זה, כל מה שקדם לו ראוי שייחשב כאילו לא היה

112קיים מעולם.

ואכן השיטה הטיפולית החדשה גרמה גם לירידה דרמטית בהיארעות הגזזת.

 יכול היה אסיסטאנסxסאבורו הדגיש את העובדה שהודות להקרנה בקרני 

פיבליק (הארגון האחראי על בתי החולים הציבוריים) לצמצם את הוצאותיו

 בית הספר הפך מיותר, ותפסה את113ולחסוך יותר מ–2.5 מיליוני פרנקים.

מקומו מחלקה של כירורגיה פדיאטרית, רק המעבדה שבראשותו של סאבורו

נותרה פעילה.

) ורופא העורKienböck(ב–1909 הכניסו הרדיולוג האוסטרי רוברט קינבוק 

) לשימוש שיטה שאפשרה חלוקה שווהAdamson(הבריטי הוראשיו אדמסון 

של כמות הקרינה על פני הקרקפת באמצעות חלוקת השטח לגזרות, בדומה

) דיווח על הצלחה ללא אף תקרית או כישלון ב–Dewulf39(לעוגה. דיווף 

טיפולים. לדעתו, השיטה של קינבוק-אדמסון הייתה:

נטולת סיכון לחלוטין, אך חייבים להשתמש בה בזהירות, בדייקנות וללא
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111,Ann Dermatol SyphilSabouraud R “Sur la radiothérapie des teignes”, 
1904, 5:577-587

112Sabouraud R, “Les teignes”, in: Darier F, Sabouraud R, Gougerot H
, t. II, Masson, ParisNouvelle Pratique Dermatologiqueet al., 

1936:202-203
113Sabouraud R, Pignot M and Noiré H, “La radiothérapie des teignes à

, 1905:19-23Bull Soc Fr Dermatol Syphill'Ecole Lailler en 1904”, 
114Dewulf L, “Le traitement par rayons X des mycoses du cuir chevelu

, 1953, 9:155-165Arch Belges Dermatolet de la barbe”, 

114חיפזון.
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שתי השיטות, זו של סאבורו וזו של קינבוק-אדמסון, שימשו זו לצד זו בבית
החולים סנט לואי עד 1950 (מס' 14-12).

בניגוד לשיטות הקודמות ההקרחה באמצעות הקרנה שינתה את פני הטיפול
נגד גזזת הן מבחינה רפואית הן מבחינה חברתית. הסרת השיער הנגוע במלקטת
(פינצטה) או באצבעות, שהייתה יכולה להיות מבוצעת על ידי כל הדיוט, הפכה
לנחלת העבר. הטיפול נגד גזזת בעזרת הקרנה (בדומה לטיפול נגד סרטן) דרש
מכשירים חדשים, והרופאים לא תמיד היו מנוסים בהם וגם לא הכירו את
ההשלכות של השימוש בהן. לאחר הופעת הדיווחים הראשונים על תופעות
לוואי, שאירעו בעיקר בקרב הצוותים המטפלים, הוכרה ההקרנה נגד גזזת

 באופן כללי, ההקרנה הבטיחה לחולי הגזזת הבראה מהירה115לפעילות מסוכנת.
יותר, אך הפכה את פני המחלה לחמורים יותר מבחינה רפואית וחברתית.

), הסבו את תשומת לבםBrocq(אחרים שנטו יותר לצד ההיגיון, כמו ברוק 
של הדרמטולוגים להיות:

זהירים יותר בהשתמשם בשיטה בטרם היא תתואר בפרוטרוט על ידי
מומחים לדבר.

) העניק אישור לדעותיו של ברוק על נקיטת זהירות והדגיש כי:Leredde(לרד 

רדיותרפיה אינה יכולה להיחשב שיטה כה פשוטה ... ואני אף סבור
116שהיא מסוכנת.

למיטב ידיעתנו, לואי ברוק (מס' 17) היה הרופא היחיד בסנט לואי, שהביע דעה
מאוזנת על התכונות הטיפוליות של קרני רנטגן נגד גזזת.

האם הגיוני לקחת סיכון של קירחות מלאה ומצולקת כדי לטפל במחלה
שנעלמת באופן עצמוני ללא שום קירחות, כשהילד מגיע לגיל

בהתחשב בטיפולים נגד גזזת הקרקפת, המסקנה המתחייבתההתבגרות? ... 
היא כי הייתה הגזמה דרמטית בהערכת המחלה. בעתיד הקרוב יטופלו
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נואֶרה (עוזרו של סאבורו) היה "רופא שאהב חפיצים ובעל ידי זהב" מת מסרטן עור.115
thThe Dermatology and Syphilology of the 19Crissey JT & Parish LC, 

, Praeger, New York 1981:245Century) הייטה .Hayterהעיר כי הרדיותרפיה (
החיתה בו את התחושה של ההזדהות העצמית כמרפא. ואכן קיבלו הרופאים הכרה

Hayter CRR, “The Clinic asוחנופה מצד המטופלים שלא היו רגילים בהן קודם. 
,Bull Hist MedLaboratory: The Case of Radiation Therapy, 1896-1920”, 

1998, 72:663-688
116Bull SocLeredde M, “Technique et indications de la radiothérapie”, 

, 1904, 5:153-159. (transl. Tilles G)Fran Dermatol Syphil

קרוב לוודאי ילדים חולי גזזת על ידי בידוד בבתי ספר מיוחדים, ׂשְערם
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יקוצץ, ראשיהם ייחפפו בסבון, ורק הנגעים יטופלו על ידי יוד בלבד,
מבלי להעמיס על הילדים שיטות מטרידות ואף מסוכנות כדי לרפא

117מחלה החולפת בלאו הכי מעצמה.

בהדגשה של האווירה ההיגייניסטית, שכפתה על הרופאים שימוש באמצעים
שלא היה להם באמת קשר לחומרת המחלה, הצטער ברוק על כי "עלינו

להמשיך לטפל בגזזת על ידי הקרנות".

הדיווחים הראשונים על ממאירות של העור לאחר הקרנה בשל גזזת החלו

 ב–1960 פורסמו על ידי לוי לבהר118להופיע בצרפת בסביבות 1950.

)Levy-Lebharהתוצאות המבוססות על הניסיון ב–18,000 ילדים שטופלו על (

ידי הקרנה בקזבלנקה, חלקם בהרדמה כללית. לפי נתונים המצוטטים בפרסום

זה שיעור ההבראה עלה מ–60% ב–1950 לכ–100% ב–1959, ללא כל תופעות

לוואי. המחבר ציין שהגריזאופולבין יגביל את ההזדקקות להקרנה רק באותם

 ואכן הגילוי של גריזאופולבין119המקרים, שבהם הגזזת עמידה לתרופה חדשה זו.

ב–1938 והתוצאות של הניסויים הקליניים הראשונים עם התרופה הזו שפורסמו

20120 שנה מאוחר יותר, הביאו את הבשורה של הטיפול האולטימטיבי נגד גזזת.

), האורים והתומים בדרמטולוגיה, בהתלהבות כיDegos(ב–1960 קבע דגוס 

גריזאופולבין הוא הטיפול הבטוח והיעיל נגד גזזת, שלו ציפו במשך דורות. הוא

קבע שהתוצאות הטיפוליות:

מדהימות ... גריזאופולבין מייתר את ההקרחה על ידי הקרנה ומבטיח
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117AnnBrocq L, “Quelques réflexions pratiques sur la radiothérapie”, 
, 1917:333-356. (transl. Tilles G)Dermatol Syphilol

118Nanta P, “Epithélioma après épilation radiothérapique pour teigne”,
, 1953:200Bull Soc Fran Dermatol Syphilלמיטב ידיעתנו לא נערך אף מחקר .

מעקב או מחקר רטרוספקטיבי על הילדים שטופלו בסנט לואי.

119Levy-Lebhar G & Levy-Lebhar JP, “Rœntgen épilation du cuir
chevelu dans le traitement des teignes. Conclusions après 18,000

,Maroc Medirradiations dans une collectivité d'enfants marocains”, 
1960, 39:82-84

120Oxford AE, Raistrick H and Simonart P, “Studies in the Biochemistry
of Microorganisms LX Griseofulvin C17 H17 O6 Cl, A Metabolic

, 33 :240-248; Biochem JProduct of Penicillium Griseofulvium Dierckx.
Williams DI, Marten RH and Sarkany I, Oral Treatment of Ringworm

, 1939, 2:1212-1213The Lancetwith Griseofulvin”, 
121  Ann DermatolDegos R, Rivalier E and Lefort P, “La griséofulvin”,

, 1960, 87:121-144Syphil

121ריפוי מהיר של פאבוס.
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אחרי כמה מאות שנים של שיטות תוקפניות ומסוכנות, שנוסו על ילדים חולי
גזזת, ואשר מהוות דוגמה מאלפת להתפתחות ההתנהגויות ברפואה לגבי חולים
מְדבקים, הגיע בסופו של דבר הגריזאופולבין והוכיח את עצמו כטיפול הבטוח

והיעיל, "הפתרון שעליו חלמנו" למחלה זו.

שלמי תודה

The Henri-Feulard Library and the Wax moulages Museum in the
Hôpital Saint-Louis; Mathieu de Brunhoff MD, Sabouraud’s grandson;
The archives department and library of the Pasteur Institute (Paris);
The archives department of the Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
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פרק רביעי

מחלת הגזזת באנגליה — מחלת
בתי הספר ומערכת החינוך הציבורי

*איה הומיי, מיכאל וורבוי

מבוא

בראייה אוניברסלית נחשב החינוך כמעט ל"ברכה" שהושגה עם התרחבות
איכותו ושיפורו במהלך התפתחות העולם המודרני; אכן זוהי רפורמה חברתית
מתקדמת וסממן של החברה הנאורה בת–זמננו. עם זאת, הנהגת החינוך הציבורי
בבריטניה ובארצות הברית הייתה תוצאה של מאבק חברתי ופוליטי, שלא בנקל

 רק מעטים לא היו שותפים לדעה כי החינוך הרחיב את דעתם1הסתיים בניצחון.
של התלמידים; רבים טענו שהוא לא תמיד היטיב עם גופם. ואכן בתי הספר
הציבוריים היו למרכזים של הידבקות; מגפות של זיהומי ילדות חמורים (כמו
חצבת, קרמת ואבעבועות רוח) התפתחו לעתים מזומנות במוסדות החינוך ובמקרים

 שלא כמו היום, אז לא ניתנה דעת מספקת2מסוימים גרמו לסגירת בתי ספר.

91
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מנצ'סטר, אנגליה.
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& Homey A ספרם של המחברים שראה אור ב–2013: אחד מפרקיהפרק שלפנינו הוא 
 Fungal Diseases in Britain and the United StatesWorboys M,

, Palgrave Macmillan UK 20131850-2000הפרק תורגם מאנגלית לעברית .
, אנגליה.Macmillan Palgraveבאדיבותם של המחברים ובאדיבות הוצאת הספרים 

1Education economic Change and society in EnglandSanderson M, 
. Cambridge: Cambridge University Press 1995; Simon,1780-1870

. London: Lawerence and WishartStudies in the History of Education
Children School and Society in1996; Digby A & Searby P (Eds.), 

. London: Macmillan 1981; Nasaw D,ninetheenth Century England
Schooled to order A Social History of Public Schooling in the United

. New York: Oxford university Press 1979States
2Typhoid in Uppingham: Analysis of a Victorian TownRichardson N, 

. London: Pickering & Chatto 2008and School in Crisis, 1875-1877

לעובדה שבתי הספר היו גם מוקד להתפשטותן של מחלות אנדמיות חברתיות,
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החל במחלות קשות, בדרך כלל קטלניות (כגון שחפת), וכלה במחלות מידבקות
(כגון גזזת), שתסמיניהן קלים, אך הן קשורות בסטיגמה חברתית חמורה. המונח

 (תולעת טבעתית), עתיק מאוד ומבוסס על המראהRingwormהאנגלי לגזזת, 
הטבעתי של אזורי עור מתקלפים ומודלקים, האופייניים לזיהום זה. עם זאת,
איש לא קישר את המחלה לסוג כלשהו של תולעת — לפחות לא בחוגי הרפואה.

בתחילת המאה ה–19 הייתה מחלת הגזזת ידועה היטב לקהילה הרפואית
ולציבור הרחב כדלקת של הקרקפת המלווה באדמומיות של העור, בעקצוץ,
בעיגולים של עור מתקלף ובאיבוד שיער. בקרב הילדים היא הייתה מוכרת
כ"ראש חרוך", מונח שנבע יותר מקילוף או מכיסוי הראש בגלדים, מאשר

, המציינת מורסותPoriggo)(מ"שרוף"; אנשי הרפואה השתמשו במילה "פוריגו" 
(ּפ�סְט�לֹות) פתוחות. המינוח והסיווג של מחלות העור באנגליה היו נתונים

Robert(במחלוקת קשה מאז 1790, עת פרסם הרופא האנגלי רוברט וילנס 
Willans שעבד במרפאה הציבורית ברחוב קאריי ,()Carey Street Public

Dispensary.ואולם בסביבות שנת 1830, כאשר3) בלונדון, שיטת סיווג חדשה 
לראשונה הופנתה באנגליה תשומת לב רבה לגזזת, הוויכוח שניטש התמקד
בשתי סברות: האחת ראתה בגזזת מחלה המוגבלת לעור; והשנייה הניחה את
קיומם של גורמים פנימיים, מערכתיים ומבניים. הכול הסכימו כי המחלה מידבקת
וכי היא נפוצה בעיקר אצל ילדים, ובמיוחד אצל ילדי עניים שחיו בתנאי צפיפות
בבתיהם, בבתי יתומים, בבתי מחסה או במוסדות אחרים. לרוב, הדעה הייתה כי
מחולל המחלה היה פטרייה, אך הפגיע�ת הוסברה על ידי עור בלתי בשל של
הילד, חולשה כללית של הגוף, עור מלוכלך, תנאי היגיינה ירודים או השילוב

של כל אלה.
הסיבות, הפתולוגיה, הטיפול והמניעה של מחלת הגזזת היו נושא הנתון

לוויכוח ער במהלך כל המאה ה–19 ואחריה.
בפרק זה נד�ן בשאלות כיצד ומדוע השתנתה בין השנים 1910-1830 הבנת
טיבה של המחלה מצד הרופאים ומצד הציבור הרחב והתמקדה בעיקר בגזזת
בקרב ילדי בית הספר. בתחילה נתאר את תולדות הגזזת בהקשר לענף דרמטולוגיה,
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3. Springfield: Ill, CC ThomasThe History of DermatologyPusey WA, 
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שהתפתח בעיקר כתחום של טיפול מרפאתי ושל בתי המרקחת. בתקופה זו
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נתפסו המחלות הפטרייתיות ככאלה הפוגעות בעור ובקרומים החיצוניים של
הגוף, והיה זה תחום הפעילות של הכירורגיה, ורק לאחר מכן של המומחים
מהסוג החדש — רופאי העור, הדרמטולוגים. נד�ן בתפקידם החשוב של
הדרמטולוגים בהתפתחות התיאוריה של מחוללי מחלות העור ובהתרחבותה,
שהציבה אותם כחלוצים הקליניים של רעיונות אלה ובעקבות כך גם של פיתוח
תהליכים אנטיספטיים. ולאחר מכן נד�ן בבעיית הגזזת בקרב ילדי בתי הספר
ובמאמצים להשתלט על המחלה הזאת לטובת הנגועים בה ולטובת בני משפחותיהם.
נַראה כי ההשלכות החברתיות והסטיגמה של הזיהום היו גרועות יותר מהמחלה
עצמה. לבסוף, ננתח את הטיפולים החדשים (במיוחד את השימוש בקרני רנטגן)
ואת הביקורות הרפואיות בבתי הספר, שבהם היו הילדים מוטרדים ומפוחדים

מכך שהאחות תמצא אצלם ביצי כנים או גזזת.

"ראש חרוך"

), מומחה מוביל בלונדון למחלות עור בשלהיRobert Willans(רוברט וילנס 
המאה ה–18 ובתחילת המאה ה–19, דיווח כי במהלך הקריירה שלו הוא טיפל
בתלמידים שהיו נגועים בגזזת ביותר מ–200 בתי ספר ומכללות בעיר. בעוד
ההשפעות של המחלה על הגוף היו מוגבלות וקלות יחסית, הן היו חמורות
באשר להתפתחות האישית של הנפגעים, כפי שהסביר ב–1835 ממשיכו של

Samuel Plumbe:(4(וילנס, סמואל פלאמב 

בשלבי ההתפתחות המוקדמים של חיי הילד אין אף מחלה או אף סוג של
סטייה מבריאות תקינה, אולי למעט שחפת ִקשרי הלימפה, הפועלת
בצורה ממאירה על ההתפתחות העתידית של הילד, כמו הגזזת, אם היא
נמשכת זמן רב. בו ברגע שמורה מצא כתם על הראשו של הילד
האומלל, הילד מורחק בצדק מהמוסד (לא רק לטובתו הוא, אלא גם
מתוך המחויבות כלפי הורי שאר התלמידים) ונשלח הביתה, מבלי

 עד שיֵָרפא לחלוטין. התוצאה מכך לאותו ילד אומלל היאשיוכל לשוב,
מחיקה של התקופה החשובה והחיונית ביותר בחייו — תקופת הלימודים

5המוקדמים.

הסבל לא היה רק נחלתם של הילדים, גם המורים סבלו. פלאמב מציין כי
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 ,”Arch Derm SyphilolRosenthal T, “Samuel Plumbe,על פלאמב ראו 4
1937, 36:348-354

5Plumbe S, “History, Pathology and Treatment, of Ring-worm and
, 1835:926LancetScaldhead”, 

המחלה הייתה:
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הרסנית למיטב המחנכים, מאחר שהנהלות המוסדות שנהנו לפנים מיוקרה
וממעמד מכובד, נאלצו להתבונן כיצד תלמידים אחרים מתחילים לפרוש
בכמויות הולכות וגדלות, וכך היה נחתם גורלם של בתי ספר מצוינים

6רבים, והם נדונו לכליה.

אין מספרים בדוקים לגבי ההיארעות של מחלת הגזזת באנגליה במאה ה–19, אך
עדויות עקיפות רבות מצביעות על כך שהיא הייתה נפוצה מאוד, ולהלן כמה

 א. משחות רבות, תמיסות ושיקויים נרקחו על ידי רוקחים מקומיים לפי7מהן:
מרשמים סודיים; ב. עצות למכביר לטיפול עצמי פורסמו במדריכי בריאות

 מאתרפואה ביתיתעממיים ובמודעות בעיתונים; ג. מהדורת 1790 של הספר 
) המליצה להקפיד על ניקיון הראש, על קיצוץWilliam Buchan(ויליאם באצ'ן 

 ד. גב'8השיער, על הרחקת הצלקות במסרק ובמברשת ועל שימוש במשחות;
 כמה דרכי טיפול, שכללומדריך הטיפול הביתי) הציעה בספרה Beeton(ביטון 

9בין היתר שימוש במשחת גופרית, בקֶראֹוסֹוט (צֹורי המעורב בפיח) או בָקלֹומֶל;

ה. בעיתונות הרפואית המקומית והארצית היו דיווחים רבים של מקרי גזזת ועל
10טיפולים בסוגים שונים של הדבקה.

במקומות רבים בגוף היו הנגעים הטבעתיים מכוסים בבגדים, ולכן לא היו
נראים, ועובדה זו הקשתה על הרופאים ועל הנפגעים להבדיל בין גזזת לבין

 — סוג קשה של גזזת), אקזמה,Favus(מחלות זיהומיות אחרות, כגון פאבוס 
). הכירורגים ראו בטיפול משימה קלהImpetigo() וסעפת Psoriasis(ספחת 

יחסית, כשהיה מדובר בכל חלק של הגוף, למעט הקרקפת שבה הגזזת הייתה
בדרך כלל קשה יותר לטיפול. אף שהמחלה פגעה באנשים מכל הגילים, הדיון

 מאחר שהראש הוא11הרפואי נסב בעיקר על ילדים ועל מיקום הזיהום בקרקפת.
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חלק גוף גלוי, נרא�ת המחלה בלטה מאוד הן מבחינה רפואית והן מבחינה
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חברתית, שכן הילדים הנגועים נתפסו מלוכלכים, והוריהם נחשבו להורים המזניחים
את ילדיהם.

בבריטניה הופנתה תשומת הלב הלאומית לגזזת ב–1835, לאחר הדיווחים על

),Christ's Hospital School(ההיארעות הגבוהה בבית הספר לילדים חולים 

אחד מבתי הספר הציבוריים החשובים של לונדון, שעם בוגריו נמנו צ'רלס למב

)Charles Lamb 'וסמואל טיילור קולרידג ()Samuel Taylor Coleridge.(12

שתי בעיות עיקריות היו בדיווחים הללו על התפרצות המחלה: א. הזיהום יוחס

לעתים קרובות לניהול כושל מצד המנהל והצוות, מה שהזיק מאוד למוניטין של

בית הספר; ב. מאחר שילדים רבים הורחקו מהלימודים לשבועות רבים, החינוך

13שלהם לקה בחסר, ולבית הספר נגרמו נזקים כספיים בשל אובדן הכנסה.

 הלין על כךהלָנסֶטמאמר מערכת מ–1835 שפורסם בכתב העת הרפואי 

שמנהלי בתי הספר היו הגורמים הישירים להזנחה ההגיינית ולזיהום, משום

שהם לא שעו לעצות הרופאים, ובמיוחד לעצות אלה שהתמודדו בהצלחה עם

14מחלות אחרות בבית המחסה ליתומים בלונדון ובבית הספר הימי המלכותי.

Christ's(ועדה שמונתה על ידי מועצת המנהלים של בית ספר לילדים חולים 

Hospital School.הופקדה על בדיקת הבעיה, ופלאמב הוזמן להעיד בפניה (

הדוח שחיבר מדגים היטב את החשיבה הרפואית של אותם הזמנים באשר

למחלה, כולל הגורמים המחוללים (הידבקות) והנטייה המוקדמת (בריאות כללית

והיגיינה). פלאמב הציג את רוברט וילנס (הנזכר לעיל) "כרוכל של משחות

סתרים", וכך גם לגבי הדרמטולוגים הצרפתים. להשקפתו, הגזזת הייתה מחלה

מידבקת ומערכתית כאחת:

הגזזת הטבעתית הפשוטה המידבקת אינה נגרמת, כפי שרבים סברו, רק

על ידי זיהום והדבקה. בחלק גדול מאוד של המקרים היא מופיעה

מאותם מקורות שגם מחלות עור אחרות נובעות מהם, כגון דיאטה בלתי

מתאימה, עצירות, חוסר פעילות גופנית בריאה של הילדים, אכילה

מוגזמת או הפרזה באכילת ממתקים ועוגות הגורמים לחומציות. עם זאת,
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גם כשאלה מקורותיה וסיבותיה, היא מידבקת באותה מידה ומתפשטת
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במשפחה מילד אחד למשנהו, גם אם אין הפרעות ֵקבה או הפרעות

15מערכתיות אחרות היכולות להיות גלויות או חשודות.

פלאמב הציע השגחה למניעת התפשטות המחלה על ידי בדיקת הנערים בכניסה
לבית הספר, על ידי כיבוס מצעי המיטה לעתים קרובות ועל ידי בידוד הנערים
שזה מכבר חלו — החולים הוחזקו בחדרים נפרדים וחבשו כיפות מגן או כובעים
הדוקים. בנוסף, דרש פלאמב להכין תפריט דיאטתי לנערים הללו מבחינת
הכמות והאיכות כאחת. את הגזזת הוא קשר בסיכון לחלות גם בצפדינה וכתב

כי:

הימנעות כמעט מוחלטת מאכילת ירקות עלולה להוות נטייה לחלות בה,
16והוא אולי הסיבה היחידה להתפרצות מחלה זו.

פלאמב נחשב "רופא עור" לפני עידן ההתמחויות ברפואה, אך תהיה זאת טעות
לכנות אותו דרמטולוג, שהרי מושג זה החל לשמש רק בסביבות שנת 1880,
בשעה שפלאמב ייצג את המצב שהיה קיים במאה ה–19, כאשר לכירורגים היו

17תחומי התמחות ופעילות מיוחדים.

הדרמטולוגיה והתיאוריות הפטרייתיות של מחלות עור

ההיסטוריונים של הרפואה הבריטית במאה ה–19 מדגישים את ההתנגדות הבסיסית
להתמחות בפרקטיקה של בתי החולים בקרב רופאי העלית ואת יחס הכבוד

 ההתמחות הצרה ברפואת עור (דרמטולוגיה, כפי שהיא18לרפואה הכללית.
כונתה מאז 1784) הייתה אחד התחומים המוגבלים לאיבר מסוים או לטכניקה
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17An Expository Lexicon of the Terms, Ancient AndMayne RG, 

, Pt 2. London: J ChurchillModern, in Medical and General Science
1854:265

18Lawrence C, “‘Incommunicable Knowledge’: Science, Technology
ournal of Contemporaryand the Clinical ‘Art’ in Britain, 1850-1910”, J

, 1985, 20:503-520History
19“Report of the Lancet Sanitary Commission on the Sanitary

, 1875, i:888LancetCondition of our Public Schools”, 

 לדוגמה, המבקר של ספרו של19מסוימת, והיא נתקלה בביקורת חריפה ביותר.
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 (פורסם ב–1875)מחלות העור) Eduard Dillon Mapother(אדוארד דילן מָּפֹותֶ'ר 
לעג למומחיותו של המחבר וביקר את טענת המיומנות המיוחדת של המחבר:

ואכן אי אפשר להפריז בנכונות האמירה כי רוב המומחים הם אנשים,
שאינם מסוגלים להשתלט אינטלקטואלית על כל ענפי אומנות הריפוי.
הם יכולים להצליח רק בזכות הגבלת תחום הפעילות שלהם והם חותרים
בגאון במימי הבֵרכה מבלי יכולת להחזיק מעמד יותר מדקה בנהר. למעט
האֹוּפְתְַלמֹולֹוגים (רופאי עינים), אי אפשר לומר שהמומחים בתחום מסוים
הם המלומדים ביותר במקצוע, ומה שגרוע מכך, העיסוק הייחודי שלהם
בתחום צר כלשהו יוצר קיפאון של שגרה ומרבה בורות, ואולי אף פוגם

20במוסר המקצועי.

 אלא היה ראש לשכת הבריאות של דבלין21מפות'ר לא היה רק רופא מהשורה,
בשנות ה–60 של המאה ה–19. הוא כתב רבות בנושאי חינוך רפואי ומונה
לפרופסור לאנטומיה ופיזיולוגיה במכללה המלכותית לכירורגיה של אירלנד,
ולבסוף גם היה הנשיא של מכללה זו. תחומי התעניינותו היו עגבת, שיגדון

)Gout.דלקת מפרקים כרונית) ומחלות עור = 
מדוע הופנה זעם כה רב כלפי המומחים? הסבר אחד הוא התחרות בין
הרופאים הפנימיים לבין הכירורגים, שהתעצמה עוד יותר על ידי ההבחנה בין

 היועצים בשני התחומים (הרפואה הפנימית22רופאים כלליים לבין יועצים.
והרפואה הניתוחית) תקפו אלה את אלה וגם את הפיצול למומחיות; אך בקרב
הרופאים הכלליים התפתחו נישות מיוחדות המוגבלות למחלות אחדות ושילבו

23עבודה ברפואה כללית וברפואה בהתמחות. מעניין במיוחד תחום הדרמטולוגיה,

שצמח מתוך הכירורגיה במחצית השנייה של המאה ה–19, ועיתונים המוקדשים
לתחום זה החלו להופיע מאז 1870. האבחנה במחלות עור והטיפול בהן היו
תחום חשוב, שתפס חלק גדל והולך של הפרקטיקה הכירורגית, ולכן היה גם
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שכר בצדו. העתיד של הכירורגיה הכללית נראה מוביל לשני כיוונים: מחד
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גיסא, הגדלת מספר הניתוחים והיקפם; ומאידך גיסא, הטמעה של עקרונות
הרפואה הפנימית, הפיכת הכירורגיה לרפואית יותר. כך לדוגמה, בטיפול בעגבת
הצריבה של הנגעים הראשוניים בעור וכריתתם החלו להיחשב חסרות תועלת,

 הטיפול (בכספית)24והכירורגים סמכו יותר על טיפול מערכתי באמצעות כספית.
בעגבת היה מקור פרנסה חשוב לכירורגים, אך משום שהמחלה הייתה בעבור
המטופלים אות קין, הם מיעטו לפנות לרופאים, ולכן כתוצאה מכך פרנסת

 (רופא אליל, שרלטן)Quackהכירורגים נפגעה. מעניין לציין כי שם הגנאי 
Quacksalverשהיה שכיח באותה תקופה, נבע מהשם הישן שניתן לכספית 

), שהיה המרכיב העיקרי בטיפול בעגבת.Quicksilver(ומאוחר יותר נקראה 
פרקטיקות מיוחדות למחלות עור היו קשורות, בדרך כלל, במחלקות ובמרפאות
חוץ של בתי החולים. המרפאה הראשונה, מרפאת רויאל לונדון אנד וסטמינסטר

 ואחריה נוסדו בית החולים למחלות עור25לטיפול במחלות עור, נפתחה ב–1819.
(לימים ייקרא בית החולים בלֶקפָרייֶרס למחלות עור) ב–1841 ומרפאות לוויין

 ב–1863 החל עידן חדש26שנפתחו ב–1844-1843, ב–1851-1850 וב–1857.
בהקמת בתי חולים למחלות עור עם פתיחת בית החולים סנט ג'ון למחלות העור,

 בית החולים סנט ג'ון נוסד על ידי ג'ון27ובעקבותיו נפתחו מוסדות דומים רבים.
) בסיוע אנשים מובילים בתחום מחלות העור,John Laws Milton(לוס מילטון 

William(), ויליאם טילברי פוקס Erasmus Wilson(כגון אֶָרסמֹוס וילסון 
Tilbury Fox וג'ון מיל פרודסהאם ()John Mill Frodsham.(28לבתי החולים 

הללו היו מיטות אשפוז מעטות, אך פעילותם המרפאתית היוותה תחרות קשה
לרופאים הכלליים בקהילה ולרופאים הבכירים, היועצים בעלי היוקרה. כמענה
לכך, בתי חולים רבים פתחו מחלקות דרמטולוגיות, שהבטיחו את הטוב מכל
העולמות: טיפול נגיש שניתן על ידי מומחים בלי צורך באשפוז ותוך ניצול כל
הידע הצבור בבתי חולים כלליים, שבהם פעלו מומחים בתחומים אחרים ויועצים
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אֶָרסמוס וילסון היה האורים והתומים המוביל בבריטניה בתחום מחלות העור
, אך העיתוןJournal of Cutaneous Medicineואף ייסד ב–1876 את העיתון 

 וילסון היה איש אשכולות והִרבָה לכתוב ספרים פופולריים29שרד תקופה קצרה.
הן בתחום מחלות עור ומזון והן בתחום מצרים העתיקה. לפרסום מיוחד זכה
לאחר שמימן ב–1878 את העברת האובליסק של קליאופטרה מאלכסנדריה
שבמצרים ללונדון. בזכותו השתרש המונח "דרמטולוגיה", ב–1840 הוא הרצה

על מחלות העור: מסה מעשיתהרצאות רבות בנושא, וב–1842 פרסם את הספר 
. הפרקטיקה הפרטית שלו והשקעותיו היו כה מוצלחות, עד כי ב–1869ועיונית

הוא תרם סכום כסף נכבד לאגודת הכירורגים המלכותית, שייסדה קתדרה
לדרמטולוגיה, ובין השנים 1878-1869 עמד בראשה והרצה בה סדרת הרצאות
מדי שנה. בפרקטיקה הפרטית שלו לא הבחין וילסון בין רפואה כללית להתמקצעות,
אך הוא התנגד לעיסוק בלעדי של אחרים רק בתחום התמחות מסוים. למרות
היותו כירורג בהשכלתו הוא טען שמרבית מחלות העור הן, למעשה, מחלות
פנימיות או מערכתיות ודורשות טיפולים רפואיים באותה מידה (ניתוחיים חיצוניים
או מקומיים). לפיכך, מחלות עור צריכות להיות מאובחנות ומטופלות על ידי מי
שמבין בפעולה הכוללנית של הגוף ולא רק במעטפת החיצונית שלו. הוא התנגד
להשקפה שלפיה פטריות או מחוללים אחרים אחראים להדבקה במחלות עור,
והאמין כי כל חומר כזה, שיכול להימצא במקום המחלה, הוא "תוצר משני או

30מקרי" ולא הגורם שלה.

בשנות ה–60 של המאה ה–19 פתחו שני בתי חולים אוניברסיטאיים
)College Hospitalו -Glasgow Western Infirmaryמחלקות עור והעמידו (

בראשם שני רופאים, שהפכו את מחלת הגזזת למודל של מקור זיהומי של
Thomas M’Call/McCall Anderson)(מחלות עור: תומס מק'קול אנדרסון 
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על המחלות הטפיליות של אנדרסון פרסם ב–1861 את ספרו 31וטילברי פוקס.
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מחלות עור ממקור, ושנתיים מאוחר יותר פרסם גם פוקס את ספרו העור
 בדומה לווילסון, התנגד פוקס להתמקצעות, ולעומתו טען אנדרסון כי זו32טפילי.

הדרך שבה הושגה ההתקדמות ברפואה בצרפת ובגרמניה, וגם בריטניה צריכה
 אך גם אנדרסון היה דוגמה של מי ששילב פרקטיקה של33להצטרף לדרך זו.

רפואה כללית ומקצועית. הוא מונה לפרופסור לרפואה קלינית בבית החולים
). בדבריRegius Professor(בגלזגו וב–1904 מונה לפרופסור במינוי מלכותי 

הספד עליו הודגש בהרחבה השילוב הזה של מומחיות וכתיבה בנושאי דרמטולוגיה
והרצאות בנושאי התמחות ברפואה, ושל ניהול פרקטיקה פרטית ענפה.

פוקס ואנדרסון היו שותפים בהתנגדותם לדעותיו של וילסון, כי לפטריות אין
תפקיד כמחולל של מחלות עור. בהינתן המעמד הדומיננטי שלו, אין תמיהה כי
וילסון ייצג את מה שהיה ידוע כאסכולה הבריטית של הדרמטולוגיה, שראתה
ברוב מחלות העור, ובמיוחד בסוגים של אקזמה, מחלות פנימיות מערכתיות,

השייכות לתחום הרפואה הפנימית.

מחוללים ממשפחת הפטריות

מ–1850 ואילך החלו להתייחס אל הגזזת כאל מחלה פטרייתית, בשעה שהוויכוח
לגבי מקור המחלות המידבקות והזיהומיות נטה בשנות ה–1870 לכיוון

 נושא זה הוכרע בשנות ה–1880 והוסכם על מקור חיידקי.34מיקרואורגניזמים.
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תיאוריות אחדות של מחוללים התעלמו מסוגי מקורות רבים (בעלי חיים, צמחים
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ומינרלים), שבשנות ה–1860 וה–1870 ייקראו "נבטי מחלה". ניתן לראות פתיחות
), הרופא המוביל בלונדוןSamuel Wilks(כזאת בדעותיו של סמואל וילְְקס 

) ביוני 1872 עלBMA(באותן השנים. בנאום שנשא באגודה הרפואית הבריטית 
טיבה של הרפואה, הוא דיבר על מחלות שונות הנגרמות מ"זרעים צמחיים",

 וילקס טבע גם את35מ"פטרייה", מ"פרודות אורגניות סגוליות" ומ"וירוס".
המושג, שה"זרעים" של המחלה, "הנבטים" שלה, זקוקים ל"קרקע" מתאימה
כדי להתפתח. גזזת הייתה אחת הדוגמאות, וכמו הסרטן הוא ראה בה מחלה

המתפתחת ומתפשטת בגוף. מה שעשוי להיות מפתיע לקורא בתקופתנו:

) צומחת ומתפתחת כשהיא מוצאת את הקרקעRingworm(הגזזת 
המתאימה. רמש העקצוץ מתפשט בתוך הגוף והשלפוחית, שבה הוא
מתפתח וצומח, עד שנהרס גופו של המאכסן. תאי סרטן מתחלקים
ומתפשטים בגוף עד שהם הורגים את הקורבן שסיפק להם מזון, והחיידקים

36של אבעבועות מתנהגים באותה צורה.

השם הבוטני הכולל באותו זמן היה(שאלה עקרונית אחרת הקשורה בפטריות 
מיצֶטים) הייתה האם הן מהוות מין מוגדר או שהן יצורים ראשוניים ופשוטים,
שהביולוגיה שלהן נקבעת על ידי התנאים שבהם הם חיים. יתרה מזאת, אם
קיימים מינים מוגדרים, כיצד אפשר למיין אותם כשצורותיהם שונות ואף אופן

ההתרבותם שונה.
אותה שאלה עלתה גם לגבי תיאוריית הנבטים של מחלות, כולל מיני חיידקים.
השם המדעי של החיידקים (הבקטריות) היה באותה עת "סְכיזֹומיצֶטים", כלומר

 היות שהדרמטולוגים היו כירורגים בהשכלתם, הם היו37"פטריות שסועות".
הראשונים שאימצו את השיטות האנטיספטיות; הם גם האמינו באדיקות בתיאוריות
הנבטים היוצרים מוגלה ודלקת, והם–הם שהיו הקרובים ביותר והחשופים ביותר

) על טיבם שלJoseph Lister(לדעותיו החדשניות ולפועלו של ג'וזף ליסטר 
), שנוסתהPhenol(הנבטים. החומר האנטיספטי הסטנדרטי היה החומצה הקרבולית 

גם כטיפול בגזזת ובמחלות עור אחרות (כקוטלת פטריות) עם חומצה גופריתנית,
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35, 1872, ii:146-153BMJWilks S, “Address in Medicine”, 
שם.36

37Colan T, “Parasitic Vegetable Fungi and the Diseases Induced by
, 1874, ii:755-757 and 832-833LancetThem”, 

38Liveing R, “Lecture on the Peculiarities of Ringworm and its
, 1879, ii:642-644LancetTreatment”, 

 ואולם הזמן הרב שהיה נחוץ לשימוש38חומצה אצטית, יוד וכלוריד כספיתי.
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באמצעים צורבים אלה גרם לכך שהטיפול היה לעתים גרוע יותר מהמחלה
עצמה.

ספריהם של טילברי פוקס ושל אנדרסון, שרבים למדו מהם כי למרבית
מחלות העור היה מקור פטרייתי, הציתו את הוויכוח שהיה הגרסה המוקדמת של
חילוקי הדעות בדבר התיאוריות של נבטי חיידקים ברבע האחרון של המאה

 ראשית, עמדה השאלה אם פטריות כלשהן שנמצאו במחלות עור היו39ה–19.
 שנית, הרופאים שאלו את40בהכרח הגורם הסיבתי או אולי רק מוצר לוואי.

עצמם אם הפטריות יכולות להתפתח רק על גבי רקמה מתה ולהתנהג כסָפרֹופיטים,
או אם הן יכולות לפלוש וליצור מושבות ברקמות חיות כגורמי זיהום, או כפי

. באופן דומה התנהלה הפלוגתא בשלהי שנותcontagium vivaשנקראו אז 
 שלישית, אם הפטריות הן41ה–1840 ובשנות ה–1850 לגבי פטריית הכולרה.

מחוללי מחלות, האם קיים מין אחד של פטרייה פתוגנית הגורמת למחלות
שונות, מאחר שהצורות והתוצאות שלה תלויות ברקמה שבה הן גדלות: הווה
אומר, אם הן פליאומורפיות (מרובות צורה), או שמא מינים מוגדרים שונים של

פטריות פתוגניות גורמים מחלות שונות.
פוקס טען בספרו כי כל הפטריות הפתוגניות הן צורות שונות של "טיניאה"
(פטריית הגזזת), מושג שהפך ל"שם הגנרי של כל המחלות הטפיליות שעל

)Ernst Hallier(משטח העור", ובכך חזר על דעתו של הגרמני ארנְסְט האליֶר 
 לעומתו, טען אנדרסון שפטריות42באשר לאופי הפליאומורפי של הפטריות.

שונות מעוררות מחלות נפרדות ושונות וכי הן יכולות לגרום לכך הן ברקמות
ִשייך זיהומים פטרייתיים לקבוצת "מחלות טפיליות חיות והן ברקמות מתות. הוא

), וכאלה הנגרמותScabies(צמחיות" הנגרמות על ידי בעלי חיים, כגון גרדת 
על ידי "רעלים" (או "וירוסים"), כגון העגבת.

המיקרוביולוגיה השפיעה על הטיפול במחלות עור בכך שהפכה אותו לכזה
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39passim; M’Call Anderson, T,Spreading Germs, Worboys, 
,Lancet“Introductory Lectures to the Study of the Diseases of the Skin”, 

1870, i:149-151
40, 1861, ii:449-450Lancet
41.Cholera, Fever and English Medicine, 1830-1865Pelling M, 

Oxford: Clarendon Press 1976:146-202
42Fox WT, “On the Identity of Parasitic Fungi Affecting the Human

, 1867, ii:266-267Lancet, 1880, ii:260-261; LancetSurface”, 
43, 1889, ii:1232Lancet

 כפי שהוזכר לעיל, המלצת הרופאים הייתה43שמכוון נגד המחוללים (הנבטים).
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להמית את החיידקים באמצעות חומרים אנטיספטיים, אך בה בעת נעשו גם
מאמצים למנוע את מעבר המחוללים מאדם לאדם על ידי "בידוד" השטח הנגוע,
כיסויו בתחבושות או מריחתו בתכשירים שונים. הכיפות שנגועי הגזזת נאלצו
לחבוש היו שילוב של כל אלה. ההפרדה של ילדים חולים מחבריהם בבית הספר
הלכה וצברה תאוצה, והיו מי שהציעו לבודד גם משפחות שלמות בבתיהם. בו
בזמן המשיכו רוב הרופאים להציע אמצעים שהיו מכוונים לחזק את "הקרקע"
של הגוף, כדי שתוכל לעמוד נגד "זרעי" המחלה. על רקע זה נוסדה ב–1882
החברה הדרמטולוגית של לונדון, באותה שנה שבה גילה קוך את "מתג השחפת",

 מאז44שאף הוא יכול היה לגרום לתופעות עוריות והיה קשור בשחין ובל�פ�ס.
ואילך, קישרו הדרמטולוגים המובילים את סוגי החיידקים השונים עם מחלות

45עור.

הגזזת בבתי הספר ובתי ספר מיוחדים לילדי גזזת

התפרצות הגזזת בבתי ספר, בבתי מחסה ובמוסדות אחרים דווחה לאורך כל
אמצע התקופה הוויקטוריאנית, אך לא הוקדשה לכך תשומת לב מרובה. עם
זאת, המצב השתנה לאחר הנהגת החינוך להמונים בעקבות חוק החינוך משנת

187046, ופוקס נקרא ב–1875 לשמש יועץ לממשלה בעניין בקרה ומניעה.

שלטונות הפיקוח בבתי הספר גילו "מצב נגוע באופן דוחה" אצל ילדים רבים
והורו להקים "כיתות גזזת", שכן כיתות הלימוד ומגרשי המשחקים היו מקומות

 הגזזת הייתה אחת מבעיות הבריאות שנמסרו47אידיאליים להתפתחות הזיהום.
לטיפול בידי קציני בריאות הציבור ואחר כך בידי קציני הבריאות של בתי
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44Stark J, “Industrial Illness in Cultural Context: La maladie de
Bradford in Local, National and Global Settings, 1878-1919”,
Unpublished PhD Thesis, University of Leeds, 2011; Jamieson A, “An
Intolerable Affliction: A History of Lupus vulgaris in Late 19th and
Early 20th Century Britain’, Unpublished PhD Thesis, University of

Leeds, 2010
45British Association of Dermatologists, A Biographical History of

. London: British Association of DermatologistsBritish Dermatology
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46, 1872, i:5-6LancetFox WT, “Ringworm in Schools”, 
47Hirst JD, “Public Health and the Public Elementary Schools,

, 1991, 20:107-118History of Education1870-1907”, 
48The Health of the Schoolchild: A History of the SchoolHarris B, 

. Buckingham: Open UniversityMedical Service in England and Wales
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 קרא להקים ועדה "לטיפול בתנאי התברואה בבתיהלַנסֶט כתב העת 48הספר.
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הספר הציבוריים שלנו", והוועדה הזאת פרסמה ב–1875 דוח הקורא לשיפור
המבנים, לתזונה נכונה, לרווחה ולהנהגת צעדים לבקרת ההידבקות במחלות

 הייתה הסכמה רפואית רחבה שיש49זיהומיות, ובעיקר גרדת, שנית וגזזת.
להרחיק ילדים נגועים בגזזת מבית הספר, אך לא הייתה אחדות דעים באשר
לפעולות הריפוי; רופאים אחדים המליצו לגלח את ראשיהם ולחבוש כיפות,
ואילו אחרים העדיפו את השימוש במשחות או בנוזלים מחטאים. השאלה מתי
ניתן היה להחזיר את הילדים ללימודים הייתה קשה יותר מאשר מתי לסלק

 ילדים מגלוחי ראש וחובשי כיפות היו מוקד להדבקה,50אותם מהלימודים.
למרות ניסיונותיהם של רופאים להמעיט בחשיבות הקשר הישיר שבין המחלה
לבין זוהמה וחוסר היגיינה סביבתית, בטענם כי הגזזת היא מחלה מידבקת

Robert(הנגרמת על ידי חיידקים, שכל אחד יכול "לתפוס". רוברט לייבינג 
Liveing"מומחה מוביל בדרמטולוגיה, התבטא ב–1879 כי "ילדי הביבים ,(

נוטים פחות להידבק במחלה למרות היותם מלוכלכים, מוזנחים ולא מסורקים.
וכל כך למה? מפני שהם אינם מבקרים בבתי הספר ומעולם לא סירקו את

51ׂשְערם, ולכן לא נחשפו לחיידק.

בר סמכא מוביל בענייני גזזת במחצית השנייה של המאה ה–19 היה הרברט
), שהיה במהלך רוב הקריירה המקצועיתHerbert Alder Smith(אלדר סמית' 

Christ's Hospitalשלו יועץ רפואי בכיר ומנהל בית הספר לילדים חולים 
School.(לונדון) פורסם בארבעגזזת — אבחנתה והטיפול בה ספרו 52 בניוגייט 

 אלדר סמית' היה בדעה כי גזזת היא זיהום53מהדורות (בין השנים 1897-1880).
מקומי ללא השלכות על הבריאות הכללית, ולכן הטיפול בה חייב להיות מקומי
באמצעות תרופות מערכתיות מסייעות. את "הקרקע" של הגוף שעליה המחלה

104

49 Sanitary Commission on the SanitaryLancet“Report of the 
, 1875, i:795-796, 859-861 andLancetCondition of our Public Schools”, 

ii:111-112, 314-315, 422-423, 574-575, 682, and 785-787
50See the case of George Beavis who in November 1875 was fined for

neglecting to send his daughter to school. Hansard, HC Deb 11 February
1876, 227:227-229; Times, 3 February 1876, 5c; 9 March 1876, 6e

51Liveing, “Lecture on the Peculiarities”, 643-644
52. Whitton: AshwaterChrist’s Hospital in the Victorian EraMansell K, 

Press 2011
53. London: HKRingworm: Its Diagnosis and TreatmentSmith AH, 

Lewis & Co. Ltd 1880; 2nd Edition, 1882; 3rd Edition 1885; Aldersmith
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מתפתחת, הוא ראה כגורם שתלוי בגיל ובתזונה, תוך שהצביע על הדעה הרווחת,
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שהמחלה כמעט שאינה קיימת אחרי גיל ההתבגרות וכי ילדים שאינם אוהבים
שומנים ואלה הנמצאים בתת–תזונה נוטים יותר לחלות. תואר מרצה ניתן לו הן
בשל ניסיונו הרב והן מפני שהוא הציע טיפול חדשני. טענתו הייתה כי הוא זיהה

)Kerion("שיטה טבעית להשגת ריפוי", סוג של דלקת שאותה כינה "קריון" 
 כדי להשיג תגובת "קריון" מקומית באופן מלאכותי,54שגרמה לנשירת שיער.

הוא טפטף על זקיקי שיער בודדים טיפות שמן קרֹוטֹון, ששימש גם כאמצעי נוגד
גירוי. המטרה שלו הייתה להפוך את זקיקי השיער ל"שבריריים, בצקתיים,
אדומים ומסוננים", על מנת להביא לידי "ריפוי מהיר ובטוח" באמצעות דפילציה

55(הַּׁשַָרת שיער).

עם זאת, הייתה זו רק שיטת טיפול אחת מני מאות (ואולי אלפים), שהומלצו

56על ידי הרופאים. טיפולים חדשים הוצְעו בספרות הרפואית חדשים לבקרים.

בחלקי גוף חסרי שיער (כמו כפות הידיים או הפנים) ניתן היה לטפל בגזזת

בקלות, והילדים עצמם מצאו כי ְדּיו רגילה הייתה אמצעי יעיל לכך, כנראה

משום שהיא:

מכילה חומצה גאלית וטנין (שמקורם מעפצים של ירקות), ברזל סולפט,

דבק צמחים והֶמָטֹוקסילין (המופק מעץ המטוקסילום הגדל בעיקר

בניקרגואה).

לעומת זאת, הגזזת של הקרקפת הייתה עיקשת וכמעט בלתי ניתנת להסרה,
ומכאן הנטייה לגלח את הנגועים ולהקריח באמצעים כימיים. בנוסף על התרופות,
שימשו תכשירים ביתיים רבים או סודיים, שהיו נפוצים ביותר ונמכרו על ידי
רוקחים או שניתן היה להשיגם ממקורות שונים. לדוגמה, ב–1889 פורסם
בעיתוני מנצ'סטר על "משחה המשקמת בריאות", שהייתה אמורה להיות "הטיפול
הטוב ביותר, הבטוח ביותר והמהיר ביותר בעולם נגד כוויות, צריבות, כיבים,
אבעבועות קור, עקצוצים, גזזת, גלדים, אקזמה ונגעי עור בכלל", בעוד
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54,LancetFox WT, “On Ringworm of the Head and its Management”, 
1877, ii:643-644

55, 1882, viiRingwormAlder Smith, 
56Many general patent medicines included ringworm as one of the

conditions they cured. Specifically, the most widely advertised topical
remedies were Beatson’s Ringworm Lotion, Bateson’s Specific and
Cuticura Soap. Holloway’s Ointment was advised to be used in
conjunction with Holloway’s Pills, and those seeking a systemic cure

could try was Orange’s Universal Cerate and Vegetable Purifying Pills

ש"סְַרסָּפִָרילָה אמריקנית ישנה" לטיהור הדם של "דוקטור טאונסנד הקשיש"
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 תושבי לונדון יכלו להתנסות ב"סבון אנטיספטי של57הציעה ניקוי מבפנים.
ב–1888, או ב"משחת החרגול" שהייתה מסוגלתהלנסט קוק", שהומלץ על ידי 

לרפא גם "רגליים דואבות, שחיקת ברכי משרתות, מפרקים מכויבים, קרבונקלים,
58ידיים מורעלות, גידולים, סרטן ומ�רסות".

ההשפעה העיקרית של ההכרה החדשה במחוללי מחלות הייתה על הרפואה
הציבורית, שהחלה לראות בפרטים נשאי חיידקים מחוללי מחלות ותרמה להנהגת

 באשר למחלות מידבקות בכלל, שינוי59שיטות חיטוי, בידוד ודיווח לשלטונות.
זה פגע בעיקר בילדים, שהיוו את רוב המטופלים בבתי החולים החדשים שדגלו
בבידוד. בריאותם של הילדים הללו הייתה המטרה לביקורות הרפואיות שנערכו

60בבתי הספר.

מקרה בולט לדאגה החדשה ולגישות החדשות התרחש ב–1891, כאשר
פנימייה באנרליי בצפון סאריי שהוקמה על בסיס "חוק העניים", הזמינה דרמטולוג
צמרת מהבירה לונדון, כדי שייעץ לה כיצד להתמודד עם המספר הרב של ילדים

) 23 ילדיםJoseph Peyne מתוך 45 הילדים מצא ג'וזף ּפֵיין (61הנגועים בגזזת.
שהוחזקו בבידוד יותר משנה, וש–5 מהם סבלו מהמחלה יותר מ–4 שנים.
המומחה לא מצא כל פגם בהתנהלות "המצפונית והרפואית הנאותה" של המורים,

 הוא הראה דרכים לפתרון הבעיה, אך היא62של רופא המוסד ושל המנהלים.
נותרה בעינה.

שנתיים מאוחר יותר (ב–1893) פנתה הפנימייה למומחה לונדוני אחר, ד"ר

), שמצא 47 מקרים של ילדים נגועים בגזזת,Alfred Eddowes(אלפרד אדוז 

ואף שהסכים כי האחראי על הרפואה פעל בכישרון ובמיומנות, הוא בכל זאת

המליץ לקחת לידיו את הפיקוח, שכן "חשיבות הטיפול בגזזת היא בפרטים
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57, 2 February 1889, 2 and 9 February 1889, 8Manchester Times
58, 26 MayReynolds’s Newspaper, 10 May 1889, 4; Morning Post

1889, 1
59, 234-276Spreading GermsWorboys, 
60Kerr NM, “Fevered Metropolis: Epidemic Disease and Isolation in

Victorian London”, Unpublished PhD Thesis, University of Southern
California, 2007; Harris, The Health of the Schoolchild, passim

61On the Ringworm School see http://www.workhouses.org.uk/index.
html?MAB/MAB.shtml. Accessed 13 August 2010

62“Dr Payne’s Report on Ringworm”, 1891, London Metropolitan
Archives (LMA) MA, NSSD/79

63“Dr Eddowes Report on Anerley School”, 27 May 1893, LMA,
NSSD 80

 הוא ביקר במקום מדי שבועיים במשך 4 חודשים, ובחלוף תקופה זו63הקטנים".
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טען כי הצליח לרפא 25 ילדים ושיפר את מצבם של האחרים, וכי לדעתו

64הביעור הסופי של המגפה היה בלתי נמנע.

המדיניות לגבי גזזת פותחה לפי קווי פעולה דומים לאלו שפותחו לצורך

טיפול בקרמת (דיפטריה) ובשנית. אף שהיא נחשבה למחלה פחות בעייתית, היו

לה השלכות על הסובלים ממנה ועל משפחותיהם. לאמִתו של דבר, היא נעשתה

מחלה חברתית במלוא מובן המילה. הילדים הנגועים הוקעו במידה מסוימת

מהחברה וזכו ליחס חריג, כי הם נחשבו "לא נקיים", והודבק להם ולמשפחותיהם

אות קין על ידי ילדים אחרים ועל ידי שכניהם. בנוסף, המורים והרופאים היו

מודאגים מהשלכות הוצאת הילדים הנגועים ממעגל הלימודים — עליהם, על

) ואדואסAbraham(משפחותיהם ועל מצבם הנפשי בעתיד. אברהם 

)Eddowes:1894–הסבירו את הבעיה הזאת ב (

כאשר הביקור בבית הספר הוא חובה, וכאשר ילדים מטופחים של

משפחות אמנם עניות אך מכובדות נאלצים לפגוש לעתים קרובות בילדים

של המעמדות המלוכלכים והמוזנחים יותר של הקהילה, זוהי חובה

מוסרית שהשלטונות יקפידו לנקוט את כל אמצעי הזהירות הסבירים כדי

למזער את התפשטות המחלה לילדים הבריאים. כמו כן, מחלת עור

הנרכשת בבית הספר נלקחת הביתה ויכולה להיות מועברת לאחים

65ולאחיות.

), דרמטולוג וסיפילולוג מוביל, מלבד תמיכתוMalcolm Morris(מלקולם מוריס 

הבלתי מסויגת בבידוד קפדני של הילדים הנגועים, קרא לערוך סקר שיבדוק את

מידת הח�מרה של הבעיה, ושיוכל להצביע על הצורך להקים מוסדות חינוך

66מיוחדים לילדי גזזת, שבהם יוכלו הילדים להמשיך בלימודיהם.

הגזזת עמדה במרכז פעילותה של "מועצת בתי המחסה העירוניים של לונדון"

)MAB = Metropolitan Asylums Boardכשב–1897 היא החליטה לנקוט ,(

אמצעים מיוחדים לתכנון הקמת מוסדות שונים (כולל בתי הבראה):
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64Ibid., 30 December 1893. It was likely he used an ointment based on
chrysophanic acid, ichthyol and salicylic acid. Eddowes, A, “Treatment

, 1893, i:785-786BMJof Ringworm”, 
65Abraham PS & Eddowes A, “Contagious Skin Diseases in Schools”,

, 1894, ii:275Lancet
66, 1891, ii:348LancetMorris,M, “Ringworm in Elementary Schools”, 
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לביעור הביטויים הפיזיים של העוני ולהביא את העניים לרמה הוגנת
67יותר של בריאות לטובת המסלול של המשך חייהם.

תכניות אלו כללו את מחלת הגזזת, מחלות עיניים מידבקות, פיגור שכלי, נכות
 ב–1901 נפתח המוסד הראשון בית ספר ברידג'68גופנית ועבריינות בגיל צעיר.

)Bridge(1903 פברואר) בוויטהאם שבמחוז אסקס, אך כעבור כשנתיים (
) (שהיה מוכר גםDowns(הוחלף על ידי בית ספר מיוחד לילדי גזזת דאונס 

]) בעיר סאטון שבמחוז סאריי. הילדיםBanstead Roadכבית ספר באנסטֶד רוד [
שוכנו בבניינים שבהם 70 מיטות, השתתפו בשיעורים שהתקיימו בתוך המוסד
וטופלו מדי יום באמבטיות של הקרקפת, במריחה נדיבה של משחות וסוגי צֹורי

 במהלך עשרת החודשים הראשונים התקבלו 69618ובמריטת השערות הנגועות.
ילדים ושוחררו 208; 153 מהם נחשבו "מרופאים", והשאר נלקחו מהמוסד על

70ידי מטפלים מקומיים בהתאם ל"חוק העניים".

הילדים שנשלחו לבתי ספר מיוחדים היו היוצאים מהכלל; רוב הילדים
הנגועים בגזזת הורחקו מבית הספר וטופלו בבתיהם. רופאים אחדים חשבו
שההרחקה מבית הספר אינה הכרחית ואינה מועילה, מפני שרק הורים בודדים
היו מסוגלים להפריד את הילדים החולים מאחיהם או למנוע מהם לשחק עם

ילדים אחרים אחרי יום הלימודים.
), כירורג בבית החוליםPhineas Abraham(ב–1900 טען פינאס אברהם 

למחלות עור בבלקפריירס (לונדון), כי אם ראשו של הילד מרוח בחומר שמנוני,
המכיל משחה קוטלת חיידקים, וחבוש בכיפה מהודקת, ניתן לאפשר לו להשתתף

 כל הכותבים בנושא הסכימו שהגזזת גורמת יותר נזק חברתי מאשר71בשיעורים.
נזק גופני. המחלה אינה גורמת כאב (למעט עקצוץ והתוצאות של משחות
צורבות), והיא גם אינה מותירה נזקים ארוכי טווח בעור או בשיער. הסבל
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67Anon, “Enlargement of Functions of the Metropolitan Asylums
, 1897, i:1483LancetBoard”, 

68, 1899, i:213LancetForman BE, “A Lecture on Medical London”, 
69Downs School Sub Committee Minutes, 1903, LMA, MAB-5-17,

MAB/0509, Sub-Committee Minute Book, pp. 43-44 and 61
70,LancetAnon, “Ringworm and the Metropolitan Asylums Board”, 

1904, i:318-319; Admission and Discharge Registers, 1903-1906, LMA,
MAB-22-8, MAB/2326, p. 1, 54, 64, 93 and 133ארבעת הילדים הראשונים .

התקבלו לטיפול ב–26.2.1903. משך הטיפול בהם היה בין 26-8 חודשים.

71Abraham and Eddowes, “Contagious”, 275
שם.72

 להורים72מבוסס על "הרחקה מבית הספר ובמידה רבה על נידוי מהחברה".
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 כמו כן,73הודבקה סטיגמה, וגם הם נאלצו להתמודד עם הבידוד של ילדיהם.
למרות טענת הרופאים כי כל המעמדות פגיעים וכי "הזוהמה" עצמה אינה גורם
למחלה, הגזזת הייתה נפוצה פחות בקרב המעמדות האמידים, וזאת משום
שלכאורה הם היו "נבערים פחות וטיפחו יותר את צאצאיהם". ביטחונם של
הרופאים ביכולתם להתגבר על המחלה גדל מתוך ידיעה שהם מכירים את האויב

74שלהם.

שינוי מהותי בנושא הגזזת באנגליה החל עם פרסום מחקריו של הדרמטולוג
), שהתמחה במכון פסטר, עבדRaimond Sbouraud(הצרפתי ריימונד סאּב�רֹו 

כרופא וחוקר בבית החולים סנט לואי בפריס ופרסם ספרים חשובים על הביולוגיה
של מחולל הגזזת. ב–1889 פתח בית החולים סנט לואי את "בית הספר לגזזת",
שזכה לכינוי העממי "בית הספר לילדי הגלדים". עשור אחד מאוחר יותר נפתחה

Laboratoire municipal de teignes(המעבדה העירונית לגזזת של העיר פריס 
de la Ville de Paris,(75רֹו היה מנהלה הראשון. בזכותו התפרסם המוסד� וסאב

בכל העולם, שכן המעבדה השתמשה בשיטות בקטריולוגיות לעבודה עם פטריות
 סאבורו גילה שלוש קבוצות נפרדות של מחוללים, ובכך76מחוללות הגזזת.

הסתיים הוויכוח המדעי אם קיים סוג אחד של פטרייה או יותר, ובאיזו מידה הם
 פרסומיו של סאבורו זכו להדים רבים, אך מעל לכול היו77היו פליאומורפים.

אלה ההדגמות והמצגות בקונגרס הבינלאומי של דרמטולוגים שהתקיים ב–1896
 ב–1897 כתב אלְֶדר סמית' כי:78בלונדון, שהשפיעו על רבים להצטרף לדעותיו.

דעותיו המהפכניות של סאבורו שינו לחלוטין את ההשקפות הישנות ואף
דרשו תיאור מפורט ונפרד של הצורות השונות של גזזת ושל ביטוייה

79המיקרוסקופיים.

הממצא העיקרי היה ההבדל בין הזיהום החיצוני של השיער (אקטותריקס) (כגון
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73, 1898:69RingwormMorris, 
74, 1-3Ringworm and Other Scalp AffectionsBrown, 
75, 85-99Teignes et TeigneuxTilles and Tilles, 
76. Paris: Rueff and Cie 1894Les Trichophyties humainesSabouraud R, 
77, 50,Br J DermatolCivatte A, “Obituary: Raymond Sabouraud”, 

1938:206-210
78Sabouraud R, “La Question des Teignes (Au Congress de Londres)”,

, 1896, 7:1333-1357; Morris M,Annales de dermatologie et syphiligraph
. London: Cassell and Co.Ringworm in the Light of Recent Research

, 1893, i:1204Lancet1898 v; Editorial, “The Parasites of Ringworm”, 
79, 1897:6RingwormAldersmith, 

על ידי זני מיקרוספורון) והזיהום בתוך השיער (אנדותריקס) על ידי זני טריכוספורון
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התוקפים את גוף השיער. הייתה אי הסכמה בבריטניה מצד שני הדרמטולוגים
) ופרנקThomas Colcott Fox(המובילים של לונדון, תומס קֹולקֹוט פֹוקס 

) מבית החולים וסטמינסטר, שטענו כי הן הטריכופיטוןFrank Blaxall(בלָקסול 
Leslie(והן המיקרוספורון שייכים לאותה משפחה, ואילו לסלי רוברטס 

Robertsהדגיש את ההבדלים הפיזיולוגיים שלדעתו חשובים מאלה (
 עם זאת, הסיווג של סאבורו הוא שהכריע באשר להתפתחות80המורפולוגיים.

הידע על הגזזת, ולא רק מבחינת ההיבטים האפידמיולוגיים של נוכחות הזנים
 לדוגמה, בעוד שהסקר מ–1903 מצא כי 90% מכלל מקרי הגזזת81השונים.

 (האחרוןMicrosporon canis- וMicrosporon audouniiבלונדון נגרמו על ידי 
שכיח אצל הכלבים), הם באו לידי ביטוי אצל 60% בלבד מכלל הילדים שבבתי

Microsporon audounii בפריס היו הזנים העיקריים MAB.82המחסה של 
 כשהאחרון יכול להימצא בכלבים, בחתולים ובבעליT. mentagrophytes,-ו

חיים אחרים.
83ההתעניינות בגזזת בארצות הברית הייתה פחותה בהרבה מזו שבבריטניה.

מערכת החינוך הייתה ריכוזית פחות ומבוזרת על פני שטחים עצומים ברמה של
המדינות או ברמה המקומית. בעוד שלחינוך נועדה חשיבות גדולה והוא היה
זמין מאוד, חובת הלימוד הונהגה במדינות רבות של ארצות הברית רק בסביבות

 עד 1921 לא פורסמה בארצות190084, 30 שנה אחרי הנהגתה בבריטניה.
John(הברית ספרות המוקדשת לגזזת גרידא. באותה שנה פרסם ג'ון פ. טרנר 
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80Fox CT & Blaxall FR, “An Enquiry into the Plurality of Fungi
Br JCausing Ringworm in Human Beings, as Met with in London”, 

, 1896, 8:241; Roberts L, “The Present Position of the QuestionDermatol
, 1894, ii:685-688BMJof Vegetable Hair Parasites”, 

81InternationalSabouraud R, “X-ray Treatment of Tinea Tonsurans”, 
, 1904, 2:41-49; Sabouraud R et al, “La Radiotherapie die teignesClinics

Bulletin de la Société française dea l’ecole Lallier en 1904”, 
Maladies, 1905, 16:10; Sabouraud R, dermatologie et de syphiligraphie

. Paris: Masson & Cie 1910; Tilles andCryptogamiques, Les Teigne
, 100-106Teignes et TeigneuxTilles, 

82, 1903, ii:1102Lancet
83However, see: Shoemaker JV, “Ringworm in Public Institutions”,

, 1878, 29:139-147Trans Am Med Assoc
84. NewHistory of Education in AmericaPulliam JD & van Patten JJ, 

York: Pearson 2006
85. Philadelphia: FARingworm and Its Successful TreatmentTurner JP, 

.Ringworm: Its Constitutional Nature and CureDavis 1921; Burnett JC, 
Philadelphia: Boericke & Tafel 1892

P. Turner טרנר היה מפקח רפואי של85.ההגזזת והצלחת הטיפול ב) את ספרו 
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בתי ספר ציבוריים בפילדלפיה, אך את ספרו הוא כתב כרופא כללי והמליץ על
שימוש בחומרים כימיים פשוטים ועל היגיינה. בספרות הרפואית האמריקנית
הופיעו מאמרים בודדים על גזזת, אם כי ד�וח על מקרי גזזת בכנסים רפואיים,
בדומה לגרדת, לכינים ולאימפטיגו; אבל דיווחים אלו התרכזו בעיקר בהיגיינה
אישית ופחות בקשר שלה לגיל או למעמד חברתי. את הבעיה העיקרית היווה

Microsporon canisאולי בשל הקרבה של בני האדם לחיות המחמד ולחיות ,
אחרות.

עם זאת, התגובות של הקהילה הרפואית ושל הציבור הרחב למחלות פטרייתיות
מסוג פאבוס היו שונות. בשלהי המאה הייתה מחלת הפאבוס קשורה לפטרייה

Achorion schoenleiniiונחשבה לזיהום השכיח ביותר של העור בקרב המהגרים 
מאירופה. היא הייתה "מחלה מעוררת סלידה", וכמו הגרענת אף בעטיה נִדחו

 הווארד86המהגרים או הושמו בבידוד לאחר הבדיקה הרפואית באליס איילנד.
) הסביר מדוע הגרענת, למשל, משכה תשומת לב כהHoward Markel(מרקל 

רבה, למרות ההיארעות הנמוכה שלה; אותו הסבר נכון גם לגבי הגזזת. הסיבה
לכך הייתה ששתי המחלות היו קלות לזיהוי ושתיהן יוחסו לחוסר הניקיון של

 בערים87האדם הנגוע, ולכן מי שנגוע בהן לא התקבל כתושב ארצות הברית.
האמריקניות הורחקו לפעמים ילדים נגועי גזזת מבתי הספר, אך לא היו קיימים

88מוסדות ייחודיים למענם כמו בפריס או בלונדון.

מהפכת קרני הרנטגן

בתחילת שנות 1900 עלה המוניטין של ריימונד סאב�רֹו כמומחה המוביל בעולם
למחלת הגזזת, ושמו הרקיע שחקים בשל היותו חלוץ השימוש בקרני רנטגן

 בתקופה זו ראו בקרני הרנטגן מפלאי הטכנולוגיה,89לטיפול בקרקפת נגועה.
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86Silent Travelers: Germs, Genes, and the ImmigrantKraut AM, 
. New York: Basic Books 1994:58-67; Allen SK & Semba RD,Menace

Surv“The Trachoma “Menace” in the United States, 1897-1960”, 
, 2002, 47:500-599Ophthalmol

87Markel H, “‘The Eyes Have It’: Trachoma, the Perception of Disease,
the United States Public Health Service, and the American Jewish

Bulletin of the History ofImmigration Experience, 1897-1924”, 
, 2000, 74:525-560Medicine

88Buckley AM, “The X-ray Treatment of Ringworm of the Scalp”,
, 1913, 56:1766JAMA

89,LancetBunch JL, “Sabouraud’s Method of Ringworm Treatment”, 
1905, i:414-416

משום שה"סקיאגרפים" (תמונות שנראו על משטח רגיש לקרינה) אפשרו לגלות
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את הצפונות שבגוף האדם. הטכנולוגיה הזאת הבטיחה לא רק להפוך את הרפואה
 החידוש של90על פיה, אלא היא גם בישרה על התקדמות חברתית ותרבותית.

סאבורו, שעליו דווח לראשונה ב–1904, היה השימוש בקרני רנטגן לא כדי
להמית את הפטריות, אלא כדי להשיג הקרחה. הרציונל היה להסיר את קן
הזיהום ולאפשר לחומרים נוגדי הפטרייה לחדור בקלות יתר אל זקיקי השיער.
כפי שכבר נאמר לעיל, ההקרחה הייתה מקובלת כאמצעי יעיל לטיפול בגזזת.

ב–1897 כתב אלדר סמית' כי:

לאמִתו של דבר, הניסיונות שלי במשך השנים האחרונות התרכזו במאמץ
לגלות משהו שהיה גורם לשערות חולות לנשור מהאזורים הנגועים
בגזזת, כי אני מאמין באמונה שלמה שהמחלה המטרידה הזאת תוכל
למצוא את ריפויה באמצעות שיטה זו ולא באמצעות המצאת חומרים

91הקוטלים טפילים.

אולם המאמצים להשיג זאת באמצעים כימיים או מכניים נתקלו בקשיים, בעיקר
משום שהדלקת והנזק לעור הוכיחו שהטיפול מגרה את העור וחושף אותו
לזיהומים אחרים. הפוטנציאל של קרני רנטגן לרפא מחלות עור הוכר ונוסה
מתחילת השימוש בהן (אמצע שנות 1890). האפשרות לראות את מה שקורה
בתוך הגוף הציתה את דמיונם של אנשים בני אותה התקופה ועניינה גם את
ההיסטוריונים, אך בבתי חולים רבים השימוש העיקרי בהן, כמו במנורת פינסֶן

92(מנורה כחולה המפיקה אור אולטרא סגול), היה לטיפול במחלות עור.

בסביבות 1900 היו קרני הרנטגן בבחינת חרב פיפיות: מצד אחד, הן היו
מסוגלות להדגים את המבנה הפנימי של הגוף ולרפא מחלות מסוימות; ומצד
שני, הן יכלו להטיל מום או להמית, אם המינון היה גבוה מדי. הנזק הגדול
ביותר של קרני רנטגן והבולט לעין יכול היה להיגרם לעור. ההקרנה בקרני
רנטגן נוסתה לצורכי מניעת גירוי ולקטילת חיידקים ופטריות, אך ניסויים
קליניים הראו עד מהרה, כי קרני רנטגן אינן ממיתות חיידקים או פטריות
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בקלות.
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נשירת שיער התגלתה במקרה, אגב השימוש בהקרנה למטרות קוסמטיות או

 אף הציע שהחשיפה לקרני רנטגןהלנסטרפואיות. ואכן הדיווח של כתב העת 

 שימוש שיטתי בקרני93עשויה להיות שיטה נוחה יותר להסרת זקן מאשר גילוח.

Leopold(רנטגן להסרת שיער דווח לראשונה ב–1897 על ידי ליאופולד פרוינד 

Freund.הוא השתמש בקרני רנטגן להסרת שיער עודף או94) מאוניברסיטת וינה 

להסרת נגעים מכוערים למראה (כמו שומות שעירות) למטרות קוסמטיות. הבעיה

בשימושים אלה הייתה בחירת המינון הנכון שניתן למטופל; אם המינון היה

גבוה מדי, עלול היה להיגרם איבוד שיער תמידי ונזק לעור. אין עדויות לניסויים

דומים על ידי דרמטולוגים בבריטניה ובארצות הברית, אם כי אף הם לא

התעלמו מהשימושים החדשים שפותחו על ידי העמיתים ביבשת אירופה.
) היו קרוב לוודאי הראשונים שניסו את קרני הרנטגןSchiff(פרוינד ושיף 

95לטיפול בגזזת, אך השיטה הייתה מזוהה (והיא עדיין מזוהה) עם סאבורו.

סאבורו הכיר בפוטנציאל הריפוי לצורכי הקרחה, כי קודם לכן השתמש בתליום
אצטט, שהיה רעל נגד עכברים, אך חומר זה גרם לתופעות לוואי קשות. הקרחה
באמצעות קרני רנטגן נראתה בטוחה יותר. החידוש העיקרי של סאבורו (פרי

]),Maurice Pignot[] ועם מוריס פיניו Henri Noir[עבודתו עם הנרי נואר 
מצא את ביטויו בקביעת שיטות וחומרים לצורך בקרת המינון למטופלים; המנה

 המצאתו הראשונה96הזאת הייתה נמוכה יותר מזו שהופקה על ידי הסקיאגרף.
הייתה מחולל קרינה בעל תפוקה מבוקרת, שאִפשר שינוי של עָצמת הקרינה;
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השנייה הייתה פיתוח חומר כימי, שהיה משנה את צבעו בצורה מדורגת בחשיפה
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 הדבר היה חיוני97לקרינה, מה שהבטיח בקרה על המנה הניתנת למטופל.
למניעת כוויות בעקבות הקרנה.

הטיפול הקרינתי שפותח על ידי סאבורו היה מסורבל. המטופל נדרש ללא

תנועה במשך טיפול בן 40 דקות, דבר שהיה קשה מאוד לילדים, מה גם

שנדרשו טיפולים מרובים שכאלה. סאבורו טען כי 5 טיפולי הקרנה לאזורים

שונים של הראש היו בטוחות. רוב הרופאים הסכימו עמו, אך רופא בריטי אחד

 היו שתי בעיות כאשר הזיהום היה על פני שטח נרחב:98כתב שהמעשה פלילי.

ראשית, הצורה הקמורה של הראש מנעה חשיפה שווה של כל האזורים; שנית,

היה חיוני למנוע חפיפה של שדות מוקרנים, שהייתה עלולה לגרום לכוויות או

לֵקרח�ת מתמדת. התמונה הקלינית שהציג סאבורו הראתה שהקרינה גורמת

 הוא כתב כי99לאדמימות של הראש ולֵקרח�ת המופיעה אחרי 14-12 ימים.

לאחר שהפטרייה הורחקה עם השיער, תפקידו של הרופא הוא לוודא כי האזורים

שטופלו לא יזוהמו מחדש. כלומר, עליו להדריך את המטופל כיצד להשתמש

בהתמדה ובהקפדה בתרופות נוגדי הפטריות. השיער היה מתחיל לצמוח

 אחרי 8-6 שבועות; זה אִפשר להמשיך להשתמש במשחות (מס'מחדש באִטיות

1 ו–2).
למרות התהליך המסובך לקרני רנטגן היו שני יתרונות לעומת נוגדי פטריות
ולעומת טיפולים אחרים: הן הפחיתו את משך הטיפול מכמה שנים לחודשים

 סאבורו דיווח על עלייה של 100% בשיעורי100אחדים והבטיחו ריפוי תמידי.
הריפוי, ובכלל זה מקרים רבים שלא היו ניתנים לטיפול בעבר — וכל זאת תוך

הורדת העל�ת פי 8, מ–2,000 פרנק ל–260 פרנק למטופל.
בבריטניה הונהג הטיפול בקרני רנטגן במרפאות החוץ של בתי חולים ציבוריים
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 הדרמטולוג המוביל, מלקולם מוריס, הביע את101מאוד, והן פורסמו ב–1905.
תקוותו כי:

הֵחל עידן חדש בטיפול במחלה, שהייתה לפנים אחת מאבני הנגף הקשות
ביותר לטיפול. אנו חבים תודה עמוקה לאותו אדם דגול (סאבורו), שסלל
את הדרך לקראת הניצחון הקל על מחלה סרבנית במיוחד ותרם כה

 (מס' 1021רבות לגירוש החושך שאפף עד זה לא מכבר את מקורותיה.
ו–2).

מספר הדיווחים על הצלחת הטיפול הלך וגדל. מן הסתם, כללו הדיווחים מקרים
מעטים, והרופאים הזהירו כי דרוש זמן כדי להעריך אם הריפוי הוא אכן לתמיד.

), רופא בבית החולים צ'רינג קרוס ובבית החוליםJohn McLeod(ג'ון מק'לאוד 
הוויקטוריאני לילדים, לא ראה בקרני רנטגן אמצעי כל–יכול:

עם זאת, זהו טיפול שאינו קל כלל ועיקר; ראשית, קיימים קשיים
בטכניקה עצמה; שנית, אין להמעיט בחשיבות הטיפול המקומי בתרופות
הנלחמות בטפילים גורמי המחלה; שלישית, קיימת הדאגה למניעת

את הסכנות המידיות של הטיפול ... ניתן בדרך כלל למנוע, אךאסונות ... 
לגבי הסכנות העתידיות, עדיין לא חלף ֵדי זמן כדי לגלותן. נטען כי
החשיפה של הקרקפת לקרינה עלולה להתבטא בנזק כלשהו לרקמת
המוח הנמצאת מתחתיה, ובמיוחד אצל תינוק או אצל ילד מתחת לגיל 3,
שעצמות הקרקפת שלהם דקות והמרפסים (הפֹונטָנֶלות) עדיין פתוחים.
זהירות ושיקול דעת מחויבים כשחושפים את הקרקפת לקרני רנטגן, אם
כי לגבי ילדים מבוגרים יותר עדיין לא דווחו, ככל שידיעתנו משגת,

103אסונות מעין אלה.

לאמתו של דבר, רופאי העור בבריטניה שאפו להשיג תוצאות טובות כמו אלה
של סאבורו, אלא שגם הצלחה של 50% נחשבה טובה בהשוואה לשיטות טיפול
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 הייתה ציפייה להשיג תוצאות טובות יותר לאחר פיתוח מיומנות104אחרות.
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105בהפעלת הציוד והמצאת הכמוסות ולאחר שיפור ההיענות מצד המטופלים.

(מס' 3).
השימוש השיטתי הראשון בקרני רנטגן בבריטניה נעשה בבתי הספר לילדי

. למעשה, לפי הדיווחים הצלחת השיטה בבתי הספר שיפרה אתMABגזזת של 
מצבת הנרפאים, עד כדי כך שב–1908 בית ספר ברידג' שבוויטהם סגר את
שעריו, מה שחסך 500 לירות סטרלינג בשנה; הילדים שנותרו הועברו לבית

 הטיפול שם היה בניהולו של קולקוט פוקס, והניהול היומיומי106ספר דאונס.
). תוך שנהSail(השוטף הופקד בידי קצין הרפואה של בית הספר ד"ר סייל 

 הרופאים נהנו מגישה למקרים רבים ופיתחו107דווח על 400 מקרים של ריפוי.
מתקנים לטיפול בכמה ילדים בעת ובעונה אחת (מס' 4). הילדים השתייכו
לשכבות העניות ביותר וחיו בבידוד משולש: במוסד מיוחד, במחסה במסגרת
חוק העוני, והרחק מההורים, כך שלא היו בעיות של הסכמה, וההיענות הייתה
בעיקר עניין משמעתי. קולקוט פוקס וסייל ניהלו "ניסוי רפואי" גדול, אך כפי
שהיה מקובל באותו זמן ללא קבוצות ביקורת. אין תֶמַּה שכשתוצאות הניסוי
התפרסמו, איש לא שאל שאלות לגבי האתיקה, והכול התפעלו מהצלחתו של

 אכן מועצת החינוך של מחוז לונדון התרשמה, עד כדי כך שב–1081907הניסוי.
נשקלה תכנית למתן טיפולים בקרני רנטגן חינם אין כסף לילדי הבירה בבתי

החולים ובמרכזי טיפול מיוחדים. (מס' 3 ו–4).
התכנית של המועצה הייתה לכלול הטיפול הזה במסגרת תכנית כוללת יותר
של ביקורות רפואיות בבתי הספר הראשוניים, שתעסוק במגוון בעיות בריאות,

109כגון מצב השיניים, הראייה, אוזניים מוגלתיות, פוליפים, שחפת וחולשה כללית.

מצבים אלה היו איום הן באשר לסיכון לבריאות הכללית לטווח הארוך ולהישגים
הלימודיים של הילד, הן באשר סיכון לתפקוד היעיל של בית הספר והן באשר

116

105, 1906, i:359-360,BMJSee letters in response to Sichel’s article in: 
419-420, 539-540, 840 and 1018-1020
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הגזזת נכללה בתכנית על ידי שירותי הרפואה של בתי הספר, מפני שהיא
הוזנחה על ידי רופאים כלליים, בתי החולים, שלטונות בריאות הציבור וההורים.

)LCC(הצעות שונות נשקלו ב–1908 על ידי תת–ועדה של מועצת מחוז לונדון 
. בין היתר, מועצת מחוז לונדון המליצה כי המרפאותMABשהחליפה את 

הצמודות לבתי ספר יטפלו רק בבעיות שיניים, במחלות עיניים, במחלות עור
(בעיקר כאלה הנגרמות על ידי טפילים, כמו גזזת, גרדת, כינים וכו') ובהפרעות

 ב–1909 התקבלו הצעות אלה כמדיניות, ועקב הצפי לדרישה גבוהה110שמיעה.
הטיפול בגזזת הוצא במיקור חוץ לבתי החולים הציבוריים של לונדון. הילדים
חויבו לבקר בהם, אם אובחנה אצלם גזזת בעת הביקורת הרפואית בבית

 ערים אחרות הנהיגו תכניות דומות, ואילו ביישובים לא עירוניים111ספרם.
שבהם מספר בתי החולים היה קטן יותר או מצוידים פחות, נותרו בעינם דרכי

112הטיפול הקודמים.

האישור הרשמי למתן טיפול בקרינה לכול נתקל בביקורת שלא איחרה
), שמקום עבודתו היה מחלקתDawson Turner(לבוא. ד"ר דאוסון טרנר 

החשמל של בית החולים המלכותי באדינבורו ואשר ראה את עצמו כעובד רנטגן
ותיק, הסובל מנזקים תמידיים כתוצאה מהחשיפה, כתב במרס 1909 לעיתון

 את מה שהוכח ברבות הימים כאזהרה נבואית:טיימס

התוצאות ההרסניות של חשיפה מתמדת לקרני רנטגן למבוגרים מוכרות
היטב למפעילי מכונות ההקרנה, וסביר להניח כי התאים העדינים של
המוח בתקופת התפתחותן אצל הילד עלולים להיות מושפעים לרעה אף
על ידי חשיפה קצרה, גם אם העדות לפגיעה בתפקוד לא תתבטא, עד
שיושלם תהליך ההתפתחות. אף ילד חסר ישע לא אמור להיות חשוף
לסכנת נזק מקרינה למרכז הרגיש של מערכת העצבים שלו ללא הסכמה
מפורשת מראש של ההורים ולאחר שהוסברו להם בפירוט הסיכונים

113האפשריים הגלומים בטיפול.

דרישתו זכתה לתגובה ונענתה בדיווח מאת שני מנהלי מחלקות חשמל מבתי
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110, 9 December 1908, 6cTimes
111,Public HealthPrior JR, “X-ray Treatment of Ringworm”, 

1910-1911, 24:153-154
112,Public HealthAdam T, “The Control of Ringworm in School”, 

1912-1913, 26:3-8; Bernard Shaw AF, “The Diagnosis of Ringworm in
, 1912-1913, 26:366-369Public HealthSchool Children”, 

113, 31 March 1909, 12dTimes

חולים לונדוניים. המנהלים קבעו כי אמצעי הזהירות הרגילים היו מספיקים כדי
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להבטיח שלא ייגרמו שום נזקים למטופלים שלהם וכי גם בעתיד לא צפויות
114השלכות שליליות כלשהן, ובלבד שהשימוש בקרני רנטגן ייעשה בצורה מבוקרת.

אף על פי כן, הורים אחדים התנגדו לשימוש בהקרנה, אך הייתה בכך מידה
גדולה יותר של חוסר אֵמון בבתי החולים ושל אי שביעות רצון מאשר דאגה
לבטיחות הקרינה עצמה. מר הריס, יהלומן מרות'רהיית', כתב בתשובה לענף
הילדים של מועצת מחוז לונדון, לאחר שהצטווה להביא את בתו לבית החולים

), כי אין לו "אמונה מרובה באתרים אלה", וכי אשתו שהיא אחותGuy’s(גאיס 
 וולטר לונגליי טען באופן דומה לזכותו115מוסמכת, מטפלת בעצמה בילדה.

), ולכן משפחתוSassafras(לעצמאות, כי שני בניו מטופלים כבר בשמן סספרס 
אינה רוצה להטריד את המועצה או להיות למעמסה על משלם המסים של

 הנרי קרטר כתב כי ההוראה להביא את ילדו לבית חולים אוולינה116לונדון.
)Evelina."117) "היא בבחינת עלבון לאשתי וגם לי

הודות לקרינה ולגיבוי שהוענק על ידי מנהל מועצת מחוז לונדון, היו
הדרמטולוגים וקציני הרפואה של בתי הספר אופטימיים לגבי הבקרה העתידית

 משאלהלנסט למרות זאת, ב–1909 ערך כתב העת 118שתהייה על מחלת הגזזת.
119לגבי "ההיארעות הגבוהה וההשפעה המחרידה" של הגזזת על חינוך הילדים.

 כללה "שני דרמטולוגים בעלי ידע נרחבהלנסטהוועדה לגזזת שהוקמה על ידי 
בנושא" (שהיו בעילום שם), הגישה את מסקנותיה ב–1 בינואר 1910. הדוח

 המחברים פתחו באמירות הנגועות בגזענות120התייחס רובו ככולו למצב בלונדון.
וטענו שהגזזת הייתה נפוצה בעיקר בקרב "המעמדות המשכילים פחות" וכי
הנפגעים היו "נציגים של דרגות ציוויליזציה נמוכות יותר", ששם הטפילים
החיצוניים והפנימיים היו סמנים של הישארות מאחור מבחינת סוציאלית. הם
שיבחו את מכשירי קרני רנטגן הנמצאים בשימוש אצל רופאי עור ורדיותרפיסטים
והביעו הערכה רבה ליכולותיהם של המוסדות הקיימים להתמודד עם תכנית
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114, 1 April 1909, 18eTimes
115Letter HM Harris, 18 March 1910, LMA, PH/SHS/2/9.
116Letter from Walter Longley, 8 April 1910, LMA, PH/SHS/2/9
117Letter from Henry Carter, 29 May 1910, LMA, PH/SHS/2/9
118,Public HealthCates J, “The Administrative Control of Ringworm”, 
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הטיפול להמונים, שמועצת מחוז לונדון שקלה להנהיג. אולם הוועדה הייתה
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אמביוולנטית לגבי השאלה אם להשתמש בבתי החולים הציבוריים או המקומיים,
או להמליץ במקום זאת להקים מרכזי טיפול ייעודיים; אך היא קבעה כי כל

אשר יוחלט עליו, יהיה לו יחס עלות-תועלת חיובי.
דוח הוועדה התייחס בכובד ראש לחששות הציבור באשר לקרינה וקבע כי
מדי שנה אירעו מקרים בלתי רצויים של קרח�ת תמידית ושל כיבים. עם זאת,
כוויות היו לדעת מחברי הדוח נחלת העבר, והחשיפה הייתה כעת מבוקרת. בדוח
נכתב כי הניסיון המבוסס על אלפי מקרים של נזק מוחי במהלך שנים רבות, לא

הצביע על כל השפעה מעין זו וכי:

חובה על אלה המדמיינים שעלול להיגרם נזק למוח בעקבות חשיפה
121לקרני רנטגן, לספק הוכחות להשערתם זו.

בהתחשב בפרסום זה הורים רבים התנו את הסכמתם שילדיהם יעברו טיפול
בהקרנות, אם כי היו גם כאלה שסירבו. יצרני חלופות נפוצות (במיוחד משחות
אנטיספטיות כמו גֶ'ְרמֹולין או זְַמּב�ק — ה"צֹורי הפועל פלאים על העולל והעלם")

 עם זאת, כמה יועצים רפואיים בבתי122הציעו את מוצריהם כחלופות להקרנה.
), יועץ הבריאותBotsock Hill(הספר הרחיקו לכת. כך למשל, ד"ר בֹוסְטֹוק היל 

של מחוז וורוויקשייר, טען ב–1911 כי הוא הבהיר להורים, שיהיו "צפויים
לעונשים על פי חוק ההתאכזרות לילדים ... או שתוגש נגדם תלונה לחברה

123)", אם ימנעו מילדיהם לקבל טיפול.NSPCC(הלאומית להגנת הילד 

), דרמטולוג בבית החולים אוולינה לילדים חולים,Ernest Dore(ארנסט דור 
העיר על הטיפול בקרינה בסקירתו מ–1911, שנה אחת אחרי פרסום דוח ועדת

 הוא חזר והזכיר את בעיית הסטיגמה וטען שלפני עידן ההקרנה הייתה124הלנסט.
האבחנה של גזזת גרועה מכל סבל גופני.

Tineaעל אף היותה מחלה הגורמת רק נזק זעום לבריאותו של הילד, 
Tonsuransגורמת לעוולות רבות, עד כי שמעתי יותר מפעם אחת, מפי 

אִמהות שסבלו במשך תקופה ארוכה, שהן מפחדות פחות משנית או
מדלקת ֵראות מאשר מגזזת. האנדרלמוסיה הפוקדת את המשפחה בעקבות

119

שם.121

122, 5 November 1901, 16; 8 February 1912, 15c-d; 7Daily Mirror
December 1922, 14 a-b

123Reported in Cates, “The Administrative Control”, 232
124Dore ES, “The Present Position of the X-ray Treatment of

, 1911, i:432LancetRingworm”, 

הבידוד של הסובלים מהמחלה, החרדה של ההורים פן יידבקו הילדים
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האחרים במשפחה, ההתנהלות מול אנשי הרפואה ומנהלי בית הספר,
הבידוד החברתי, איבוד ימי לימוד רבים, התהליך המטריד של מריחת
משחות בלי הרף, ללא תוצאה נראית לעין פרט ליצירת פצעים על הראש
של הילדים וכאב הלב של ההורים, אלה רק חלק מהבעיות שההורים

125נתקלים בהן בטיפולים.

בהינתן התגובות של הילדים, המשפחות, הידידים, השכנים, המורים והרופאים

למחלת הגזזת, ותפיסת הגזזת כסימן של "ציוויליזציה נמוכה" וסכנה חברתית,

קל להבין מדוע מחלה שמעולם לא קטלה אף אדם ואף לא גרמה נזק תמידי

לבריאות, משכה תשומת לב כה רבה בחוגים הרפואיים ובקרב הציבור הרחב.

ד"ר ארנסט דור רצה להעלות את המ�דעות לאפשרות של הוצאת העוקץ

מהסטיגמה שנקשרה למחלה על ידי הנהגת שיטות מסוימות של כפייה: בין אם

לצורך מניעה, "למשל על ידי חבישה של כיסוי ראש מסוג כלשהו, כמו שהמחסום

לכלבים תרם למניעה של כלבת" ובין אם לצורך טיפול בקרינה.

הבבואה הלאומית של גזזת בקרב ילדי בית הספר משתקפת בדוחות (הראשון

שבהם פורסם ב–1908) שחיבר קצין הרפואה במועצת החינוך הארצית, ד"ר

 ההיארעות של גזזת הייתה כ–1% מכללGeorge Newman.(126(ג'ורג' ניומן 

הילדים שנסקרו בבתי הספר, פחות מפגמים אחרים: ליקויי ראייה (10%),

בעיות שמיעה (3%-5%), עששת של השיניים (40%) וחוסר ניקיון של הגוף או

 הבעיה העיקרית הקשורה בגזזת הייתה ההרחקה מחוק127הראש (30%-40%).

הלימודים וההשלכות על החינוך של הילד, ובנוסף מנקודת מבט מנהלית, ההשלכה

של אובדן הכנסה מסבסוד לבית הספר בשל היעדרות ארוכה מהלימודים של

תלמידים רבים.
על אף ההיארעות הנמוכה עדיין כ–3,000 ילדים לא השתתפו בלימודים

128בחישוב יומי, ותקופת ההיעדרות הממוצעת מבית הספר הייתה בת 9 שבועות.

ברמה הארצית, התקופה הארוכה ביותר שדווחה הייתה בת 29 שבועות (בסומרסט).
ממצא זה מפתיע לגבי מחוז כפרי בעיקרו, ובו ערים קטנות אחדות בלבד
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128MOH Report for 1912

וצפיפות אוכלוסייה נמוכה, והוא יוחס לבקרה בלתי מספקת, שגרמה להחמצה
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של מקרים מוקדמים. אף שבאותה עת המחלה העורית השכיחה ביותר הייתה
, לגזזת התייחסוStaphylococcus Aureusהאימפטיגו, שקשרו אותה עם החיידק 

), רופא בתי הספר במנצ'סטר, דיווח כיRitchie( ד"ר ריצ'י 129בכובד ראש.
הביקורות ב–1913 גילו 353 מקרי אימפטיגו, 187 מקרי גזזת, 39 מקרי גרדת

 אולם מספר המקרים המדווחים על ידי130ו–110 מקרים של מחלות עור אחרות.
רופאים חיצוניים ועל ידי הורים היה 2,003 מקרי גזזת בעיר, כש–1,500 ילדים

נוספים היו במעקב בזמנים שונים. משטר המניעה במנצ'סטר היה חמור:

אף מקרה של גזזת לא יורשה לבקר בבית הספר, אלא אם השיער מעל
לנגעים ומסביב להם גולח, והילד חובש כיפת רחצה ... לילדים הנגועים

131בגזזת בחלקי גוף אחרים אסור לבקר בבית הספר כלל.

באותה שנה נפתח באדינבורו בית ספר מיוחד לילדי גזזת, שהיו צפויים להיעדר
132מלימודים לתקופה ארוכה, וילד אחד הורחק, כך נאמר, ל–4 שנים.

בדוחות השנתיים שלו החל ניומן לספר גם על שיפורים, ובמיוחד באזורים
שבהם השתמשו בהקרנה. בלונדון ירד מספר המקרים מ–5,573 ב–1913 ל–4,449
בשנה שאחריה, ובבֶֶקנהָאם שבקנט ירד מספר המקרים החדשים מ–133 ב–1911

 עם זאת, הספקת השירותים המיוחדים ברמה הארצית133ל–48 בלבד ב–1914.
הייתה לקויה. שליש משלטונות החינוך הנהיגו הנחיות מיוחדות לטיפול בגזזת
ובאזורים רבים, במיוחד מחוץ לערים הגדולות, לא הייתה כלל גישה למכונות
רנטגן. בנוסף, רופאים כלליים רבים בחרו להמשיך להשתמש במשחות נוגדות

134פטריות והשאירו את הטיפול בידיהם של הורים "שאי אפשר לסמוך עליהם".

הנסיגה של הגזזת

על פי דיווחי הרופאים, ההיארעות של גזזת הקרקפת בבריטניה בקרב ילדי בית
הספר ירדה במהלך מלחמת העולם הראשונה, אך עלתה שוב אחריה בשל

121
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המחסור באחיות בתי ספר, כי רבות מהן היו עסוקות בטיפול בפצועי מלחמה
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 אולם הייתה זו עלייה בלתי משמעותית, וההיארעות ירדה בהתמדה135ובנכים.
בתקופה שבין המלחמות. בלונדון ירד מספר המקרים החדשים מ–6,214 ב–1911

136ל–3,983 ב–1920. מספר זה ירד ל–513 ב–1930, וב–1936 עמד על 89 בלבד.

כבר ב–1925 דיווח הרופא המחוזי של ּבֶֶקנהָאם שלא נרשמו מקרי גזזת חדשים
 בדיווח מס' 26 והאחרון137כלל, ואילו באילפורד הגזזת בועֲרה על פי הדיווחים.

 מצב זה138ל–1933, מסר ג'ורג' ניומן בשמחה כי "הגזזת נעלמת בהתמדה".
השתקף גם במספר מוסדות הטיפול, שמספרם ירד מ–150 מרפאות ב–1923
ל–80 ב–1938. בית הספר לילדי גזזת שבלונדון, שעבר ב–1914 לוולוידג'

)Goldie Leigh Cottage Children's Homes, Woolwichקיבל פחות ופחות ,(
139תלמידים לשהות קבע והפך למרכז לטיפולי יום בהקרנה.

הרופאים ייחסו את הירידה המדווחת הזאת, כפי שניסח זאת נורמן ווקר
)Norman Walckerב–1929, לא כל כך לאופי הזיהום, אלא "יותר לערכו (

140הרב של שיתוף הפעולה בין המדענים, הרופאים הקליניים ואנשי הארגון".

הדעה הייתה שההצלחה נבעה מהביקורות בבתי הספר, שיכלו לגלות את סימני
המחלה מוקדם ולהתחיל ללא דיחוי בטיפול יעיל (כגון, באמצעות הקרנה).
הזמינות של קרני הרנטגן והשימוש בהן היו שונים ממקום למקום. בשנות
ה–1930 המוקדמות, רק 20% מהמקרים המאובחנים באנגליה טופלו על ידי
קרינה. שיעורי הטיפול היו שונים: בלונדון השיעור היה הגבוה ביותר, ובאזורים
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136, 1935,Public HealthReport, “School Health in London in 1934”, 

48:403; The Health of the School Child: Annual Report of the Chief
Medical Officer of the Board of Education, 1937, London, HMSO, 1938,

87-88
137Between 1922 and 1931 2,426 cases were treated there, only 200 or

so per year. The Health of the School Child: The Annual Report of the
Chief Medical Officer of the Board of Education for 1925”, London,

HMSO, 1926, 41
138The Health of the School Child: The Annual Report of the Chief

Medical Officer of the Board of Education for 1933, London, HMSO,
1934, 9

139Shanks CS, “Vale Epilation: X-ray Epilation of the Scalp at Goldie
l, 1968,Br J DermatoLeigh Hospital, Woolwich (1922-1958)”, 

79:237-238
140Walker, “Fifty Years”, 211
141The Health of the School Child, 1933, 86

141הכפריים הוא היה נמוך פי כמה.



פרק רביעי: מחלת הגזזת באנגליה

טבלה: מקרי הגזזת באנגליה ובוויילס, שטופלו בעזרת הקרנה או בשיטות אחרות, 1933
קרני קנטגן כאחוז מהכללשיטות אחרותע"י קרינת רנטגן

אנגליה
1492,0586.8מחוזות

5402,04020.9מועצות אזוריות במחוז
12059716.7מועצות אזוריות
229019.6אזורים עירוניים

1601889.9לונדון

ויילס
208818.5מחוזות

521973.2מועצות אזוריות במחוז
0240.0מועצות אזוריות
72919.4אזורים עירוניים

השיטות הכימיות או המכניות להקרחה המשיכו להיות בשימוש, וההתעניינות
142בהן עלתה שוב בשנות ה–1930, כאשר אמצעי הבחירה היה תליום אצטט.

רופאים אחדים (במיוחד בארצות הברית) טענו שהטיפול בתליום בטוח יותר
מקרני רנטגן, אך המתנגדים קראו לו "תרופה מסוכנת", מפני שהמרווח בין

 בתקופה שבין שתי מלחמות143השגת הקרחה יעילה לבין הרעלה היה דק מאוד.
העולם, רופאי העור משני צדי האוקיינוס האטלנטי התעניינו פחות בגזזת של
הקרקפת, וגם ההיארעות שלה הייתה קטנה יותר, ומשטרי הטיפול היו יציבים

 תחום ההתעניינות החדש היה פטרת בקרב ספורטאים, סטודנטים,144יחסית.
חיילים וכורים.

למרות היות הגזזת זיהום נפוץ של החברה האנושית מזה מאות בשנים, היא
זכתה לתשומת לב ראויה של הקהילה הרפואית ושל הציבור הרחב רק במחצית
השנייה של המאה ה–19, ואז רק בהתייחס לקבוצת אוכלוסייה ייחודית ובהקשר
של בתי ספר ומערכות החינוך. הצפיפות של ילדים בכיתות צרות במשך שעות
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142Walker, “Fifty Years”, 211; Percival GH, “The Treatment of
, 1930,Br J DermatRingworm of the Scalp with Thallium Acetate”, 

42:59-69
143, 1931,N Engl J MedEditorial, “Thallium: A Dangerous Drug”, 

204:1117; Lewis DR & Lloyd AW, “Treatment of Ringworm of the
, 1933, ii 99-100BMJScalp with Thallium Acetate”, 

144The Health of the School Child: The Annual Report of the Chief
Medical Officer of the Board of Education for 1938, London, HMSO,
1939; Barber HW, “The Relationship of Dermatology to General

, 1929, ii:363-370, 483-492 and 591-599LacentMedicine”, 

רבות סיפקה תנאים אידיאליים להידבקות. עם זאת, זו הייתה סיבה חברתית



איה הומיי, מיכאל וורבוי

יותר מאשר רפואית, שבעטיה ריתקה הגזזת תשומת לב של רופאים ושל
הציבור הרחב. מגפות של גזזת היו בין ההשלכות הבלתי מכוונות של הרפורמה
המתקדמת של חינוך לכול, שהביא עִמו גם שינוי בגישות חברתיות לסימני
המחלה ולהטלת סטיגמה של "זוהמה" על שכבות האוכלוסייה, שבקרבן הייתה

Nancy(המחלה שכיחה במיוחד. בעוד היסטוריונים רבים, כגון ננסי טומס 
Tomasהצביעו בפירוט רב על תגובות הציבור לאיום החיידקים הבלתי ,(

נראים, אנו סקרנו את התגובות, חלקן זהות וחלקן ייחודיות לתנאים שבהם
הייתה לחיידקים נִרא�ת גדולה. ייתכן ש"בשורת החיידקים" משכה יותר מאמינים,
כשהמדובר היה במחלות כמו גזזת וגרענת, שבהן המאפיינים החברתיים היו

ברורים.
מאז 1905 ראו בגזזת פתולוגיה שאפשר היה לרפא הודות להתקדמות הרפואה
ולא רק בזכות טכנולוגיה חדשה כלשהי, אלא בזכות המצאת מכשירי קרני
רנטגן להשגת הקרחה. היה זה חידוש שהתקבל במהרה, במידה רבה לא רק
משום שהוא הבטיח רבות, אך גם משום שהציוד הדרוש היה זמין יותר ויותר
וִאפשר גישות טיפוליות חדשות מבחינה ארגונית ורפואית כאחת. גופים ציבוריים
חשובים בבריטניה (כמו מועצת מחוז לונדון), ששוכנעו להקים מוסדות מיוחדים
לטיפול בגזזת, אימצו בהמשך את הטיפול בקרינה והשקיעו בכך משאבים. הדבר
השתלם כשהתברר על פי הדיווחים, שהיארעות גזזת הקרקפת פחתה פלאים

 היו ויכוחים לגבי הסיבות145בקרב ילדים בתקופה שבין שתי מלחמות העולם.
של ירידה זו: האם היא קרתה בזכות הביקורות שהונהגו בבתי הספר והטיפולים
החדשים או בשל גורמים חברתיים, כמו יותר חדרי רחצה, סוגים משופרים של
שמפו רפואי, האָפנה של שיער קצר יותר או טיפול באמצעות קרמים לשיער?
"ברילקרים" (ג'ל לשיער) הוכנס לשימוש ב–1928 ושווק כאמצעי לעיצוב
תלתלים בשיער ולמניעת קשקשים, ששיערו אז שנגרמים על ידי פטרייה ממשפחת

). כך או אחרת, כל הגורמים כאחד,Pityrosporon(שמרים בשם פיטירוספורון 
שהיו יכולים להיות אחראים לירידת היארעות הגזזת, נחשבו תוצאה של התקדמות

חברתית.
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145PublicUnderwood EA, “National Health and Physical Fitness”, 
, 1937-1938, 51:328-333Health







פרק חמישי

המסע של ג'וינט ואז"ע לביעור הגזזת בקהילות
היהודיות במזרח אירופה ובצפון אפריקה

*שפרה שורץ

מבוא

) מסע לביעור3 (וטא"ז, הסניף שלה בפולין2אז"עו 1ב–1921 יזמו ארגון הג'וינט
מחלת הגזזת בקרב ילדים ונוער, שפגעה קשות בבריאות הקהילות היהודיות
במזרח אירופה אחרי מלחמת העולם הראשונה והייתה מכשול מרכזי להגירת
יהודים לארצות המערב ולארץ ישראל. היה זה חלק מתכנית כוללת של ארגונים

), גרענתTuberculosis(אלה לביעור מחלות זיהומיות מידבקות — שחפת 
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שפרה שורץ, היסטוריונית של הרפואה והבריאות, היא פרופ' (אמריטה) במרכז לחינוך*
רפואי על שם פרופ' משה פריבס, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן–גוריון
בנגב וחוקרת במכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות במרכז הרפואי שיבא,

תל–השומר רמת–גן.

JDC = American Jewish Joint Distribution(ארגון הג'וינט העולמי 1
Committee1914–הוא ארגון יהודי הומניטרי, א–פוליטי, ללא מטרות רווח, שנוסד ב (

בארצות הברית כדי לעזור ליהודים ולקהילות יהודיות ברחבי העולם בעתות חירום או
, זכרון יעקב: 2012, עמ'מלב"ן, מוסד לטיפול בעולים נחשליםמשבר. ראו רומם פ., 

.16-12

OZE = Obshchestvo( היהודים (להלן אז"ע) בריאות לשמירת האגודה2
Zdravookhraneniia Evreevהיא אגודה לקידום בריאות, היגיינה וטיפול בילדים (

Obshchestvo(יהודיים. היא נוסדה ב–7 באוגוסט 1912 בסנקט פטרסבורג, רוסיה 
okhraneniia zdorov'ia evreiskogo naseleniiaאחרי מלחמת העולם השנייה .(

OSE) Oeuvre de Secours aux-הקימה את מרכזה בפריס ושינתה את שמה ל
Enfantsשעיקר פעילותה היה בתחומי בריאות הציבור ורווחה של ילדים ונוער ,(

בקהילות היהודיות בעולם.

TOZ = Towarzystwoהאגודה לשמירה על בריאות האוכלוסייה היהודית (3
ydowskiej˛ci ´Ochrony Zdrowia Ludnosנוסדה ב–1921 בוורשה ופעלה בפולין (

לפני מלחמת העולם השנייה. למעשה, היא הייתה סניף של אז"ע.

. קיצור זה.T.T.Tבמסמכים של אז"ע כונו הללו בראשי התיבות של שמות המחלות 4
מופיע גם במסמכים שלאחר מלחמת העולם השנייה ביחס לתיאור פעילותה של אז"ע

, תל–אביב 1992,האסיר תקובקהילות היהודיות בצפון אפריקה. ראו בהרחבה פריבס מ., 
עמ' 238-223.

)Trachoma וגזזת ()Tinea Capitis/Teigne.(4



שפרה שורץ

מסע ביעור הגזזת החל ב–1921 ונמשך לסירוגין עד ערב מלחמת העולם
השנייה. בשנים 1938-1921 טופלו בהקרנות נגד גזזת 27,760 ילדים מקהילות

 בעקבות הצלחת המסע5יהודיות במזרח אירופה (פולין, ליטא, לטביה ורומניה).
רצו ג'וינט ואז"ע לבצע תכנית דומה בקהילות היהודיות בצפון אפריקה. המסע
היה אמור להתחיל ב–1938, אך נדחה בגלל פרוץ מלחמת העולם השנייה
(1939). עם סיום המלחמה חודשה התכנית על ידי הנהלת אז"ע בפריז, וב–1947

נפתח המרכז הראשון שלה בצפון אפריקה, בעיר קזבלנקה שבמרוקו.
בשנים 1960-1947 הקימה אז"ע מרכזים לטיפול נגד שחפת, גרענת וגזזת
בקהילות היהודיות במרוקו, בתוניסיה, בלוב, באלג'יריה ובעיר טנג'יר. המרכזים
הללו פעלו בדומה לאלה שפעלו בהצלחה במזרח אירופה לפני המלחמה. בשנים
אלה טופלו נגד גזזת כ–22,000 ילדים, מתוכם כ–20,000 ילדים ממרוקו הצרפתית,

6וכ–2,000 ילדים מאלג'יריה, מתוניסיה, מלוב ומטנג'יר.

פרק זה מתאר את תכניות הבריאות לביעור הגזזת שהפעילו אז"ע וג'וינט
במזרח אירופה ובצפון אפריקה כחלק מהפעילות המשותפת של שני ארגונים
אלה לקידום בריאות הציבור של הקהילות היהודיות במקומות אלה. הפרק יבחן
את הרעיון שעמד בבסיס החלתו של המסע, יתאר את גורמי הבריאות המרכזיים
שלקחו בו חלק ויעריך את מידת השפעתו של המסע על יָזמות לפעילות דומה
של אז"ע וג'וינט בקהילות יהודיות נוספות ברחבי העולם ובמדינת ישראל.
הפרק מתבסס על מסמכים מארכיונים היסטוריים בארץ ובעולם ועל מסמכים
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שורץ ש., רומם פ., רומם י., שני מ., "מסע הגזזת הנשכח של 'אז"ע-טא"ז'5
)OSE-TOZ ,"148 חוברת 4, אפריל 2009.הרפואה) פולין ,

לא כל הילדים טופלו בהקרנות נגד גזזת, רוב הילדים באל'גיריה, בתוניסיה ובלוב6
Highlightsטופלו באמצעים תרופתיים. רק במרוקו עיקר הטיפול היה בהקרנות, ראו 

of the health program of OSE Morocco condensed from a report
prepared in July 1963 by Dr. F. Taville, Medical Director of OSE

Morocco ארכיון הג'וינט, תיקי מרוקו, 1963-1955, מיקרופילם ,SS/64:69;
Levy-Lebhar G, Levy-Lebhar JP and Herman M, “Le traitement des

, 1959, 38:1603-1608Maroc Medicalteignes par la Griséofulvin”, 
במהלך עבודה זו נסקרו מסמכים מהארכיונים הבאים: ארכיון ארגון הבריאות העולמי7

ג'נבה (שוויץ); ארכיון חברת סימנס ארלנגן (גרמניה); ארכיון יוניסף בניו יורק; תיקי
 בניו יורק; ארכיון הג'וינטYIVOיוניסף שבארכיון האו"ם בלונג איילנד סיטי; ארכיון 

בניו יורק ובירושלים; ארכיון אליאנס בפריז; ארכיון יהדות רומניה באוניברסיטת בר–אילן;
ארכיון תנועת העבודה, מכון לבון, תיקי קופת חולים; ארכיון העם היהודי בירושלים,
גנזך המדינה; ארכיון שיבא, תל–השומר; ארכיון גבעת חביבה; ארכיון ציוני מרכזי

ירושלים.

7מארכיונים פרטיים של אישים שנטלו חלק בפעילות זו.



פרק חמישי: ביעור הגזזת בקהילות היהודיות במזרח אירופה ובצפון אפריקה

) לביעור הגזזתOSE-TOZ(המסע של אז"ע-טא"ז חלק א: 
8הבקהילות היהודיות במזרח אירופ

מבוא

במחצית שנת 1922 יצא לדרכו ממפעל סימנס שבארלנגן (גרמניה) משלוח יוצא
דופן בגודלו — 11 ארגזים שעליהם צוינו הכיתוב "מכשירי רנטגן" והיעד הסופי
של כל ארגז (קובנו, ריגה, לודג', קרקוב, וילנה, ביאליסטוק, רובנו, למברג

 כולם כאחד יועדו לקהילות9[לבוב], ברסט-ליטובסק, ורשה והקהילות ברומניה).
היהודיות בערים אלה ולמטרה אחת — ביעור הגזזת בקהילות היהודיות בפולין

)OSE(ובמדינות הסמוכות לה. מסע זה החל ב–1921 ביָזמת ג'וינט, אז"ע 
) ונמשך לסירוגין עד ערב מלחמת העולם השנייה.TOZ(ושלוחתה שבפולין טא"ז 

10במהלכו טופלו בהקרנות 27,760 ילדים בקהילות היהודיות במזרח אירופה.

ד"ר לאון וולמאן (מראשי אז"ע) ציין כי הודות לפעילות האינטנסיבית במרכזי
11הקהילות היהודיות (בעיקר במוסדות חינוך) מוגרה מחלת הגזזת לחלוטין.

 במסגרת הפעילות לקידום בריאות הציבור12היה זה מסע ייחודי ראשון מסוגו
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, ראו שורץ, ש., רומם פ., רומםההרפוא של הפרק ראה אור לראשונה בעתון חלק זה8
, 148ההרפוא) פולין", OSE-TOZ(י., שני מ., "מסע הגזזת הנשכח של 'אז"ע-טא"ז' 

 שאִפשרה להםהרפואהחוברת 4, אפריל 2009. המחברים מודים למערכת כתב העת 
להשתמש בו בספר זה.

ארכיון הג'וינט, תיקי אז"ע-טא"ז, תיק 371. מכונות הרנטגן נרכשו על ידי הג'וינט9
לצורך ביעור הגזזת בקרב ילדי הקהילות היהודיות במזרח אירופה. ברשימה מצוי פירוט
מספרי המכשירים, אפיונם הטכני ועָצמתם החשמלית, כמו גם פירוט קהילות היעד. 9
מהמכשירים נרכשו ישירות ממפעל סימנס שבארלנגן (גרמניה), ו–3 מכשירים נוספים

הובאו מסניף סימנס שבאוסטריה, ארכיון סימנס, ארלנגן (גרמניה).

מספרי המטופלים נעים על פי הדוחות השונים בין 27,760-26,700 ילדים. כ–1027,000
ילדים טופלו נגד גזזת.

ד"ר וולמאן ל., "אז"ע — הישגיה בעבר ותכניותיה לתקופה שלאחר המלחמה", בתוך:11
, חוברת ב, 1944, עמ' 88. וולמאן מציין בדוח אחר כיהרופא העבריאיינהורן מ. (עורך), 

אחד מכל 6 ילדים במוסדות החינוך היה נגוע בגזזת, ראו ד"ר וולמאן ל., "צען יאר
,פארלאג טא"זיידישע געזונטשוץ-ארבעט אין פוילן, צום 10 יאריקן יוביליי פון טא"ז", 

ווארשע 1933, עמ' 27; ד"ר מ. שלייכר (רופא הקהילה היהודית בעיר שדלץ) ציין כי
בהשפעת המסע לביעור הגזזת של "אז"ע-טא"ז", החלה גם הקהילה הפולנית בפעילות
דומה. ספר היזכור של קהילת שדלץ (אידיש), ספריית ארכיון העבודה, מכון לבון, עמ'

.450-449

על פי סקירת הספרות המדעית אפידמיולוגית על אודות מסעות המוניים לביעור12
הגזזת זה היה המסע הראשון שנערך ותועד.

בקהילות היהודיות במזרח אירופה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. הרעיון
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שעמד בבסיס החלתו, גורמי הבריאות המרכזיים שלקחו בו חלק והשפעתו
ארוכת הטווח על יָזמות לפעילות בריאותית–היגיינית דמו בקהילות יהודיות
ברחבי העולם מחוץ לפולין ולאירופה. כמובן, לדיון מסוג זה חשיבות רבה
ביותר להבנת תהליכים ולהערכת פעולות רפואיות המבוצעות בחברה המערבית

כיום.
בחינה היסטורית–רפואית של ביעור מחלת הגזזת שנעשה על ידי אז"ע-טא"ז
על ידי חוקרים ועל ידי אנשי בריאות הציבור במדינת ישראל יכולה לסייע
בנושאים הבאים: א. להכין מסעים דומים בתחום בריאות הציבור; ב. לבחון את
תפקידם של כל גורמי הרפואה והחברה (אחיות, רופאים, מורים ומנהיגי חברה
ודת) בארגון מסע בריאותי רחב; ג. לאפשר קבלת פרספקטיבה רחבה יותר
בתחום זה על בסיס הניסיון ההיסטורי הרחב שנרכש; ד. למנוע קונפליקטים
חברתיים–רפואיים מאוחרים (בדיקות וטיפולים רפואיים לעולים בעלייה ההמונית).

רקע

ב–1918 הסתיימה מלחמת העולם הראשונה ונוצרה מציאות פוליטית חדשה
באירופה: קיסרויות התפרקו, מדינות חדשות–ישנות קיבלו עצמאות והכרה לאומית,
ומהפכת 1917 ברוסיה השפיעה על העולם כולו. שידוד המערכות הפוליטי הזה
יצר מצב חדש אצל הקהילות היהודיות במזרח אירופה ובמרכזה. הקהילה
היהודית ברוסיה נותקה משאר הקהילות היהודיות שבמזרח אירופה, ומוקד
הפעילות היהודית עבר לפולין. סיום מלחמת העולם ומהפכת 1917 החזירו
מיליוני פליטים יהודיים, שברחו בעת המלחמה, לתחומי הממלכה הרוסית,
למקומות מושבם במדינות החדשות שנוצרו (ליטא, לטביה, אסטוניה, אוקראינה

ופולין).
חזרתם של הפליטים בפרק זמן קצר ומצוקת הקהילות הקיימות בעקבות
תלאות המלחמה יצרו מצוקה כלכלית ולחץ, בעיקר בישובים העירוניים. עם
המצוקה הכלכלית המתגברת התהדקו הגבלות ההגירה למדינות המערב, ויהודי
מזרח אירופה מצאו את עצמם בסיר לחץ כלכלי, חברת ובריאותי. כדי שהקהילות
תשרודנה בתנאים החדשים דרוש היה סיוע חיצוני, וזו הייתה קרקע נוחה

לפעולותיהם של ג'וינט, אז"ע וטא"ז.
אז"ע נוסדה ב–1912 בסנקט פטרבורג (רוסיה) כדי ליצור מהפך חברתי
ובריאותי בקהילות היהודיות שרוסיה. האגודה קמה על ידי רופאים יהודים
מסנקט פטרבורג בשל שיעורי תחלואה ותמותה גבוהים (בעיקר של אמהות ושל
ילדים) ובשל המצב ההיגייני הירוד בקהילות היהודים. היא שמה לה למטרה
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לפעול למען קידום חינוך לבריאות, חינוך להיגיינה, ביעור מחלות מידבקות,
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קידום בריאות אמהות וילדים ופיתוח החינוך הגופני כמקדם מרכזי לבריאותם.
ב–1922 הקימה אז"ע בשיתוף עם טא"ז (הסניף שלה בפולין) את ההסתדרות

). OZEUnion(העולמית לשירותי בריאות ליהודים 
פעילות אז"ע-טא"ז התפרשה על פני אירופה כולה, ובייחוד ניכרה בין שתי

 במהלך מלחמת13מלחמות העולם ברומניה, בליטא, בפולין, בגרמניה ובצרפת.
העולם הראשונה הפעילה אז"ע שירותי עזרה רפואית לפליטים יהודים מפולין
ומליטא שברחו לרוסיה, וייסדה רשת של תחנות טיפת חלב שטיפלו באוכלוסייה
של כ–250,000 אמהות וילדים. נוסף על הסיוע ההומניטרי, אז"ע סימנה לה
מטרה מיוחדת — להילחם בשלוש מחלות שפגעו בבריאות היהודים: שחפת,

 כאמור, מחלות אלה עיכבו את הגירתם שלT.T.T.(.15 (ובקיצור: 14גרענת וגזזת
המוני היהודים למדינות המערב. כבר ב–1916 החלה אז"ע לטפל בילדים חולי
גזזת (בין השאר, באמצעות הקרנות רנטגן), בעיקר ילדי הפליטים היהודים

 כך נוצר16ברוסיה. כמו כן, היא ערכה בדיקות המוניות לאיתור חולי שחפת.
הקשר הראשון של אז"ע עם ג'וינט.

ג'וינט הוא ארגון הסיוע המאוחד של יהודי אמריקה. הוא נוסד בנובמבר

1914 כארגון סעד ועזרה לפליטים יהודים באירופה בימי מלחמת העולם הראשונה.

מטרותיו העיקריות של הארגון היו: א. מתן סיוע בשעת דחק; ב. שיקום חומרי

ורוחני; ג. סיוע להגירתם של יהודים. עם סיום המלחמה הקים ג'וינט ועד מיוחד
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13, Paris 1937:1-12;Twenty Five Years of OSE, 1912-1937Gurevitch L, 
Ohry-Kossoy K & Ohry A, “Dedicated Physicians Facing Adversity:
The Polish Jewish Medical Association and the Jewish Health

Proceedings of the InternationalOrganization in Poland 1921-1942”, 
, Budapest, August 2006:563-566Society for the History of Medicine;

, באר–שבע 1997, עמ' 31.קופת חולים הכללית 1937-1911שורץ ש., 

14Tinea Capitis נודעה גם בכינויים Mycosis ,Trychopytia ,Favusובאידיש ,
.Ringworm of the Scalp"ּפאֶרך". הביטוי המקובל כיום באנגלית הוא 

 קיצור זה ראו לעיל, הערה 4.על15

16, Paris 1937:72Twenty Five Years of OSE, 1912-1937Gurevitch L, 
ברנרד פלקסנר (1946-1882), משפטן, פילנטרופ ופעיל ציוני, פעל במשלחת הסיוע17

של הצלב האדום ברומניה ב–1917. הוא היה נציג ההסתדרות הציונית בוועידת השלום
בפריז (1919-1918). במסגרת זו נוצרו קשרים הדוקים בין ג'וינט לד"ר לודוויג רייכמן,
מנהל המכון הלאומי להיגיינה שנוסד בוורשה אחרי המלחמה במטרה לקדם את בריאות
הציבור בפולין העצמאית. ד"ר רייכמן היה רופא יהודי מומר, אפידמיולוג ופעיל חברתי,
הוא היה גורם מרכזי בארגון הבריאות של חבר הלאומים, ולאחר מלחמת העולם השנייה

Balinska M, “The National Institute of Hygiene andייסד את ארגון יוניסף; 
, 9:433Social History of MedicinePublic Health in Poland 1918-1939”, 

 שתפקידו היה להכין רשימת17בראשות המשפטן והמנהיג הציוני ברנרד פלקסנר,
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נושאים מועדפים לפעולה לטובת יהודי מזרח אירופה (בעיקר בפולין ובליטא),

שמנו כ–3 מיליוני בני אדם. בראש הרשימה עמד ביעור השחפת, הגרענת והגזזת

)T.T.T.ראשונה משלושתן נבחרה מחלת הגזזת, שהוגדרה כבעיה חברתית .(

ובריאותית ממעלה ראשונה. היא פגעה קשות בדימוי החברתי של החולים

(בעיקר בבנות) וגרמה לנידוי חברתי של הילדים החולים בה. כאמור, היא

 ב–1921 אושרה על ידי18הייתה גורם מגביל של הגירתן של משפחות יהודיות.

ועד הג'וינט וראשי אז"ע תכנית עבודה למלחמה בגזזת. היא כללה שני שלבים

עיקריים:

בדיקת שיעור החולים בגזזת בקרב כל ילדי הקהילות היהודיות במזרחא.

אירופה.

הקמת מרכזים רפואיים שבהם יטופלו הילדים החולים בגזזת ובמידת הצורךב.

יאושפזו בהם או יהיו בבידוד במהלך הטיפול.

בשלב הראשון בוצע הטיפול בילדים חולי גזזת בניהול ג'וינט ובהמשך הועבר

הטיפול לידי אז"ע-טא"ז. המימון העיקרי המשיך להיות של ג'וינט, שפיקח

באמצעות דוחות שוטפים על התקדמות התכנית. תכנית הטיפול נגד גזזת נקבעה

בהתאם למקובל בעולם הרפואי באותה תקופה: איתור הילדים, אבחון מיקרוסקופי

של השיער, הסרת שיער באמצעות הקרנות רנטגן, הוצאת השיער שנותר אחרי

ההקרנות באופן ידני, מריחת הקרקפת בחומר רפואי (יוד, משחה), כיסוי הראש

בכובע או במטפחת ובידוד הילד המטופל במרפאה או במוסד מיוחד עד לצמיחתו

 כמו כן, נקבע כי היעד הסופי הוא ביעור הגזזת וקידום19של שיער חדש.

ההיגיינה האישית והציבורית בכל הקהילות היהודיות בפולין. ביעור הגזזת

באמצעות טיפול היה מלווה בהסברה ובחינוך לבריאות, והנושא נדון פעמים

רבות במקומות שונים ובהזדמניות שונות. הוא היה המרכיב המרכזי שהשפיע

על אופן הפעילות, על תוכנה ועל היקפה. באחד הדיונים הראשונים ציין ד"ר
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ד"ר א. ק-י, "פאוואוס (פארך) און דער קאמף קעגן אים, פאלקס-געזונט, סאניטאר-18
, ירחון חודשיבריאות העםמדיצינישער-חודש-זשורנאל" (יידיש, "גזזת והמאבק נגדה", 

Leo Wulman, Agencies andלרפואה וסניטציה), ינואר 1923, עמ' 24-21; 
Organizations – The OSE, May 22, 1944:3, 6-8

19 Steffen C, “Dermatopathology in Historical Perspective – The Man
Behind the Eponym: Horatio George Adamson and Adamson’s Fringe”,

, 2001, 23:485-488American Journal of Dermatopathology

אלטמן (חבר ועד הגזזת המרכזי) כי:
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טיפול בגזזת ללא פעולה מקבילה לקידום בריאות וחינוך לבריאות והשגת
20היעד של ביעור המחלה יהיה כמו עבודת סיזיפוס וזריקת כסף לריק.

לביצוע התכנית החליטו ג'וינט ואז"ע-טא"ז להקים רשת מרפאות לטיפול נגד
גזזת, להכשיר כוח אדם סיעודי ורפואי לנושא זה ולהקים מוסדות אשפוז ובידוד
לחולים. במקביל, נקבע כי יתבצע מעקב שוטף אחר העבודה הרפואית ואחר
ההוצאות הכספיות. התכנית כללה את הקהילות היהודיות בכל מדינות מזרח

אירופה ולא רק את הקהילה בפולין.
במהלך שנת 1921 הושלם הסקר הראשוני על היקף מחלת הגזזת בקרב
הילדים היהודיים. על פי ד"ר וולמאן, אחד מכל 6 ילדים היה נגוע בגזזת, ואילו

 ד"ר21הדוח של גורביץ מציין כי שיעור הילדים החולים נע בין 10% ל–19%.
וולמאן ציין כי 80% מהמטופלים בגיל בית הספר היו בנים, ו–20% היו בנות.
לדבריו, כיסוי הראש של הבנים (הכיפות) יצר תנאים טובים יותר להתפשטות
הגזזת, בעוד שהבנות שמרו יותר על ניקיון אישי, ומספרן בבתי הספר היה נמוך

 במקביל, נערכו פעולות הסברה ותעמולה כדי22משמעותית ממספר הבנים.
להעלות את מודעות היהודים להיגיינה האישית והמשפחתית. ב–1922 הופצו
יותר מ–650,000 דפי הסבר (פמפלטים) ביידיש ובפולנית בנוגע למחלות מידבקות,

 ב–1923 הפיצה אז"ע ספרונים לקהל23ובהם הנחיות לשמירת הבריאות האישית.
24הרחב בנושא היגיינה. שני הספרונים הראשונים עסקו בגרענת ובגזזת.

שירותי הטיפול נגד גזזת

הקמת מערך שירותים למלחמה בגזזת בכל הקהילות היהודיות במזרח אירופה
חייב את ג'וינט ואז"ע-טא"ז לבנות מודל שיפעל לפי קריטריונים אחידים, ועם
זאת יהיה גמיש בהתאם לאופי הקהילה היהודית שבה הוא מטפל. לפיכך הוחלט
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פרוטוקול ועד הגזזת המרכזי, 17 נובמבר 1922, עמ' 4, תרגום מגרמנית לאנגלית,20
ארכיון הג'וינט, תיקי אז"ע-טא"ז, תיק 371.

ד"ר וולמאן ל., "אז"ע — הישגיה בעבר ותכניותיה לתקופה שלאחר המלחמה",21
 ,Twenty Five Years of OSE,Gurevitch L, ב (1944), עמ' 8; הרופא העברי

, Paris 1937:1061912-1937
ד"ר וולמאן ל., "צען יאר יידישע געזונטשוץ-ארבעט אין פוילן, צום 10 יאריקן22

, ווארשע 1933, עמ' 21-20.פארלאג טא"זיוביליי פון טא"ז", 

23, Paris 1937:100Twenty Five Years of OSE, 1912-1937Gurevitch L, 
, מיט אפארווארט פון ד"רהיגיענע ביי אידען אמאל און אצינדד"ר לעווין ג., 24

 ווארשה 1922.ז. ביכאווסקי,

להקים מרכזי רנטגן לטיפול נגד גזזת בקהילות היהודיות בערים הגדולות. כמו
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כן, הוחלט להקים מרפאות לטיפול בילדים, מעבדות לאבחון מחלת הגזזת,
25הקמת חדרי חולים ואכסניות למטופלים שנדרש היה לבודד אותם.

בדיונים על ארגון העבודה הוחלט כי ימונה ועד גזזת מרכזי שיפעל בוורשה,
ובידיו יהיו הניהול הרפואי והלוגיסטי של ביעור מחלת הגזזת בכל הקהילות
היהודיות שייכללו בתכנית. הוועד ימסור דוחות תקופתיים להנהלה המשותפת

 כן נקבע שההנהלה המשותפת26של אז"ע-טא"ז בוורשה ולהנהלת אז"ע בברלין.
תעביר את הדוחות השוטפים ואת הדוחות הכספיים להנהלת הג'וינט. לחברי ועד
הגזזת המרכזי נבחרו ד"ר יודט (יו"ר), ד"ר ביחובסקי, ד"ר מרקוספלד, ד"ר
סטרלינג, ד"ר וורטמן, ד"ר בליי; ד"ר אלטמן נבחר למנהל מחלקת הגזזת; ד"ר
סירקין, נבחרה להיות אחראית על החינוך לבריאות; ד"ר וולמאן מונה לשמש

 עוד נקבע כי כל27המנהל הרפואי של התכנית; וד"ר גולוב מונה להיות סגנו.
קהילה תבחר ועדת גזזת מחוזית, שבראשה יעמוד רופא רנטגנולוג או רופא עור

ולידו יועסק רופא נוסף, מומחה בתחום העור או הרדיולוגיה.
לשם ארגון יעיל של הפעילות חולקו הקהילות ל–8 מחוזות: ורשה, לודג',
ביאליסטוק, וילנה, ברסט-ליטובסק, וֹוליניה, מזרח גליציה ומערב גליציה. בכל
מחוז האחריות הייתה בידי הוועד הסניטרי–רפואי המקומי, שהיה גם ועד גזזת
מחוזי. הוועד היה אחראי לדווח על הפעילות בקהילות הכפופות לו. לתיאום
הפעילות הכוללת ולדיון בבעיות השוטפות התכנסו נציגי המחוזות מדי כמה
חודשים לישיבה משותפת שהתקיימה בוורשה. הישיבה הראשונה התקיימה
ב–16 בספטמבר 1922, ובה נדונו בהרחבה נוהלי המסע וארגונו; תחומי הפעולה
והאחריות של הגופים שלקחו בו חלק; נקבעה ההייררכיה הניהולית, הארגונית
והרפואית; נמסר דיווח מפורט על מצב התקנת מכונות הרנטגן ועל הפעלתן

 לצוות צורף מהנדס שהיה אחראי להפעלת המכשור הטכנולוגי28בקהילות השונות.
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על פי דוח מפברואר 1922 המכשירים הגיעו לנמל דנציג ומשם פוזרו לקהילות היעד.25
מכתב ד"ר מיכלין לד"ר זולשן, ראש מחלקת הרנטגן בוורשה, ינואר 10, 1922; מכתב
ד"ר מיכלין לד"ר אלטמן, 4 בפברואר 1922; ומכתב ד"ר מיכלין לד"ר אלטמן, 16

בפברואר 1922, ארכיון הג'וינט, תיקי אז"ע-טא"ז, תיק 371.

עמו בנשיאות היו פרופ' א. וסרמן מברלין, פרופ' א. נשיאה היה פרופ' א. איינשטיין.26
בזרדקה, מנהל מכון פסטר בפריז, וד"ר סלמון רדקליף מלונדון.

ארכיון הג'וינט, תיקי אז"ע-טא"ז, תיק 27.371

בישיבה השתתפו נציגי המחוזות כדלהלן: ד"ר הלפרין, ראש ועד הגזזת במחוז28
ביאליסטוק שייצג גם את ועד הגזזת ממחוז לודג', ד"ר גרשון מווילנה, ד"ר מילנר
מברסט-ליטובסק, ד"ר צרנובולסקי מרובנו (ווליניה), ד"ר פרנס מלמברג (לבוב), ד"ר

 — יהודה), ראש ועד הגזזת בוורשה.Judt(סירקין שייצגה את מחוז קרקוב וד"ר יודט 
אליהם הצטרפו נציגי ועד הגזזת המרכזי של אז"ע-טא"ז, חברי ההנהלה הרפואית של

התכנית ונציגי המחלקה לחינוך לבריאות של שני הארגונים.

שבתכנית. בישיבה השתתפו 21 רופאים ואנשי מנהל מכל מזרח אירופה.
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כינוס רחב היקף של נציגי הקהילות היהודיות בוורשה על כל הקשיים
הלוגיסטיים הכרוכים בכך (תחבורה, תיאום ועוד) מעיד על החשיבות הרבה
שייחסו לתכנית למלחמה בגזזת ועל כך שנציגי המחוזות לא חסכו כל מאמץ כדי
להשתתף בישיבה. למעשה, נוהלי הטיפול נגד גזזת וכללי העבודה במחוזות
שגובשו בישיבה קבעו את מסגרת הפעילות בפולין ובמזרח אירופה, מסגרת
שנשמרה עד שנת 1938 בשינויים מעטים בלבד. עוד הוחלט בישיבה: א. כי ועדי
הגזזת המחוזיים יפעלו לבחירת ועדי גזזת מקומיים; ב. הללו יכללו רופא עור,
מנהלן, ושתי אחיות שיוכשרו בנושאי עור ורנטגן; ג. ועד הגזזת המקומי יפעל
לפי הנחיות ועד הגזזת המחוזי; ד. הגזזת יאותרו על ידי אחיות ועד הגזזת

המקומי ויישלחו למרכז הגזזת המחוזי לשם טיפול בהקרנות.
באשר לפרוטוקול הטיפול הרפואי הוחלט כי המרכזים יפעלו על פי תכנית
אחידה. וולמאן ציין כי הפרוטוקול הרפואי נקבע על פי שיטות הטיפול האחרונות,
כפי שפורסמו בספרות המקצועית הרפואית לטיפול נגד גזזת, וכי הוחלט להקפיד

 כמו כן, הובטח שהמימון השוטף יינתן על ידי29על מסגרת עבודה מדעית גרידא.
ג'וינט להנהלת אז"ע-טא"ז בוורשה, וזו תעבירו למחוזות לאחר אישור הצעות
התקציב שלהם על ידי הוועד המרכזי. על פי המלצת ועד הגזזת המרכזי, רוב
המעבדות ומרכז הרנטגן הוקמו צמוד לבתי החולים היהודיים שבמחוזות, ונקבעו

30כללים לשיתוף פעולה רפואי עם המוסדות היהודיים של הקהילה.

בפועל, הקמת מרכזי הרנטגן ושיתוף הפעולה המלא עם ראשי הקהילה
היהודית בערים השונות נתנו לגיטימציה למסע לביעור מחלת הגזזת. הם אִפשרו
לערוך סקר לבחינת שיעור הילדים החולים, לסייע להקמת מערך הסברה מקומי
על ידי עובדי הקהילה, רופאיה ואחיות שבה, ששיתפו פעולה עם ועד הגזזת
המחוזי. בעקבות כך, רוב מוסדות הלימוד היהודיים (כולל מוסדות תלמוד תורה)
מכל הזרמים נפתחו בפני ועד הגזזת המקומי כדי לבדוק את הילדים ולשלוח את
החולים שבהם לטיפול במרכז המחוזי. תקציב השנה הראשונה לפעילות נקבע
על ידי ג'וינט ועמד על $100,000 (1.8 מיליוני דולרים בערכי 2016), מהם
$24,000 יועדו לפעילות ההנהלה הרפואית ולוועד הגזזת המרכזי בוורשה.
ב–1922 אושרה התכנית על ידי משרד הבריאות הפולני, והמלחמה בגזזת קיבלה
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29Medical Welfare Activities Among Jews in PolandWulman L (MD), 
, p. 51919-1939.371 ארכיון הג'וינט, תיקי אז"ע-טא"ז, תיק ,

אמנם כמה מחברי ועדת הגזזת המרכזית הביעו חשש כי בתי החולים היהודיים30
ישתלטו על מרכזי הרנטגן או שישתמשו במכשירים שלא ברשות, אך הסדרת הבעלות

על המרכזים בהסכם מסודר עם בתי החולים הסירה את החשש הזה.

מעמד חוקי.
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על מנת להכשיר כוח אדם מתאים למסע הנדון החליטו הוועדים המחוזיים
>וַעַד הגזזת המרכזי לקיים קורס שבו יוכשרו עובדי בריאות, רופאים ואחיות
לטיפול נגד גזזת. הקורס נמשך שבועיים, התקבלו אליו אחיות בעלות ניסיון
קודם בעבודה דומה; מבחן סיום וקבלת תעודת הסמכה היו תנאים הכרחיים
לקבלת המשרה. כן הוחלט שיש להקים בית ספר להכשרת אחיות ועובדי
בריאות שיטלו חלק במלחמה בגזזת, לשם כך נבחר ועד מיוחד שגיבש תכנית

 אחדים31להכשרת האחיות, שכלל 8 רופאים ומהנדס אחד, ואף לא אחות אחת.
מהקורסים אומצו מאוחר יותר כחלק מתכנית הלימודים בבתי הספר לאחיות

 חלק מהאחיות הוכשרו לשמש אחיות ניידות, שתפקידן32יהודיות בווילנה ובוורשה.
היה להגיע לקהילות הקטנות במחוז כדי לאתר מוקדי גזזת וילדים חולים. נקבע
כי התשלום בעבור הטיפול יהיה מדורג בהתאם ליכולת הכלכלית של כל
משפחה. משפחה חסרת אמצעים תטופל חינם לאחר שתמציא אישור של ועד
הקהילה. בנוסף, נדרשו האחיות לערוך ביקורי בית כדי לאמוד את מצבן הכלכלי

33של משפחות הילדים המטופלים.

במרכז לטיפול נגד גזזת היו מרפאה, מעבדה בקטריולוגית, מכון רנטגן, בית
מרחץ, אמבטיה מרכזית, שירותי כביסה וסניטציה ומלונית למגורי הילדים
המטופלים. בכל המרפאות הותקנו טלפונים (חידוש טכנולוגי באותה עת), שהיה
חיוני לתיאום הלוגיסטי המורכב של מלאכת הטיפול. כן עוצבו כרטיסיות טיפול
34אחידות שבהן נרשמו פרטי המטופל, שמות המטפלים וכל שלבי הטיפול.

הניהול השוטף של העבודה היה בידי האחיות במרכז הגזזת המקומי. הן עקבו
אחר הטיפול בבתי הילדים וניהולו; ערכו את הרשומות של הילדים שנבדקו ושל
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תכנית הלימודים להכשרת אחיות, ארכיוןבאותם ימים לא נהוג היה לשתף אחיות; 31
הג'וינט, תיקי אז"ע-טא"ז, תיק 373.

פרוטוקול הישיבה השנייה של ועדי הגזזת המחוזיים >וַעַד הגזזת המרכזי, ורשה, 3218
באוקטובר 1922. הפרוטוקול נכתב בגרמנית ותורגם לאנגלית, ארכיון ג'וינט, תיקי

אז"ע-טא"ז, תיק מספר 371, עמ' 7-1.

אז"ע וטא"ז ניהלו מערכת של חברות בשירותי הבריאות. החברים שילמו תשלומים33
מדורגים לפי יכולתם הכלכלית. ועד הקהילה סיפק אישורים על מצבם הכלכלי של
המועמדים, ואלה היו הבסיס לקביעת דמי החבר או לקבלת פטור. אישורי התשלום ניתנו
באמצעות בולים תקופתיים (בדומה לבולי ההסתדרות, קופת חולים הכללית, שנהגו
בישראל עד שנות ה–70). במאמרים שהתפרסמו על תכנית הגזזת נאמר באופן חד משמעי
כי כדי להגיע להישגים יש לתת את השירות חינם. ד"ר א. ק-י, "פאוואוס (פארך) און
דער קאמף קעגן אים, פאלקס-געזונט, סאניטאר-מדיצינישער-חודש-זשורנאל" (יידיש,

, ירחון חודשי לרפואה וסניטציה), ינואר 1923, עמ' 24-21.בריאות העם

ראו כרטיסי גזזת ורשומת טיפול, ארכיון הג'וינט, תיקי אז"ע-טא"ז, תיק 34.371

אלה שנשלחו לטיפול; היו אחראיות לעיקור בגדי הילדים לאחר הטיפול כדי
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למנוע הדבקה; ערכו ביקורי בית כדי להנחות את בני המשפחה בענייני היגייניה
נאותה; אבחנו גורמי סיכון משפחתיים וסביבתיים כדי למנוע הדבקה חוזרת.

עבודת האחיות והיקף תפקידן היו נושאים מרכזיים בדיוני ועדי הגזזת
המחוזיים ובוועד הגזזת המרכזי. לא כל הרופאים היו תמימי דעים באשר להטלת
רוב האחריות וניהול המסע על האחיות. לאחר הדיונים שבהם נאמר לא אחת
"והרי ידוע כי רופאים הִנם גרועים בניהול" (ד"ר גרשון), הוחלט כי האחיות
תנהלנה את המסע ברמה המקומית. עוד סוכם כי כל אחות תהיה אחראית לאזור
מוגדר. מאחר שיכולת הקליטה של מכון הרנטגן הייתה קבועה, הוחלט כי
הטיפול ייעשה בקבוצות של 3 ילדים בכל קבוצה, ובסך הכול 24 ילדים במהלך
סבב טיפולי שלם. לפיכך נקבע כי כל אחות תצטרך להביא למרכז הגזזת במחוז
מכסת ילדים מסוימת כדי לשמור על רצף הטיפולים הקבוצתי, ולמנוע עיכובים
או ביטול זמן במרכז הגזזת. אחריות האחות לילדים תימשך גם לאחר סיום
הטיפול, ויהיה עליה לעקוב אחר הילדים שטופלו ולשמור על הקשר עם

משפחותיהם.
ב–17 בספטמבר 1922 סיימו 9 אחיות את הקורס הראשון ברנטגן, ושבוע
לאחר מכן סיימו 9 אחיות קורס ברפואת עור. שתי הקבוצות הללו נשלחו

 העובדים הועסקו במרכזי35למרכזי הגזזת בלודג', בברסט-ליטובסק ובווילנה.
הגזזת במשרות קבועות, ושולם להם שכר חודשי, שנקבע על פי מה שהיה נהוג
בשירותי הבריאות הממשלתיים בפולין. כך למשל, בסניף ורשה (המרכז הגדול
מכולם) עבדו 15 אחיות, 4 רופאים, 3 אנשי מנהל וטכנאי, ובנוסף עבדו במכון
הרנטגן של הסניף אחות אחת ושני עוזרים. הרישום השוטף של העבודה הרפואית
נכתב בפולנית, בגרמנית וביידיש. על פי כרטיסי הרישום ניתן לראות בבירור
את נוהל הטיפול בילדים החולים — מעקב רצוף, רישום מדויק של פרטי הילד,
אבחנה, בדיקות מיקרוסקופיות שנערכו לפני הטיפול ולאחריו, מועדי ההקרנות,
משך ההקרנות וָעצמתן ופרטים טכניים (אפיון הפילטרים בעת ההקרנה והשימוש
בהם, המרחק של הילד ממכשיר ההקרנה ועוד). רשומה רפואית מפורטת ביותר

זו אפשרה לעקוב במדויק אחר הליכי הטיפול ותוצאותיו.
בדוחות הוועדים המחוזיים צוינו לא אחת הבעיות השוטפות שעיכבו את מתן
הטיפול, בעיקר בתחום המכשור הרפואי ובהפעלת מרכז הרנטגן, היעדר מתח
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האחיות שעברו את המבחן בהצלחה הן דעב, מנטל, בופלוביץ, ויינפלד, אברמוביץ,35
ניכברג, פרידמן, טברסקה, סוחרצוק, אוורבוך, בלומנצוויג, פרדקין, קפטן, קסטלנסקה,

מנדלצוייג, מונסקינה, פוטרמן ורוזנברג, ארכיון הג'וינט, תיקי אז"ע-טא"ז, תיק 373.

חשמל מתאים להפעלת המכשירים והפסקות חשמל רבות. תקלות אלה הפכו
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לחלק בלתי נפרד מהמסע במשך כל התנהלותו, אך למרות זאת המסע כולו
התנהל בהתאם לתכנית האב שנקבעה, כמעט ללא סטיות.

הדוח ל–1926 סיכם 5 שנות פעילות של אז"ע-טא"ז, ובו צוין כי בשנים
1924-1922 טופלו 11,642 ילדים, ב–1925 טופלו 2,139 ילדים וב–1926 טופלו

 וולמאן (מחבר הדוח) ציין כי רוב2,51636 ילדים, ובסך הכול 16,297 ילדים.
הילדים שטופלו היו מהערים הגדולות, ורק חלק מילדי העיירות והכפרים הגיעו
לטיפול. לפיכך הוא הדגיש כי השלב השני של המלחמה בגזזת יצטרך להתמקד
בקהילות שבפריפריה. לדבריו, ביעור הגזזת בהיקף כזה אפשר ליהודים רבים
להגר למערב, ובכך השיג המסע את אחד משני יעדיו שצוינו לעיל. נוסף על
הטיפול הרפואי, חויבו רופאי אז"ע-טא"ז והאחיות שנטלו חלק במסע להרצות
בפני אנשי הקהילות בנושאי בריאות והיגיינה. הדוח של שנת 1932 מציין כי
במשך 10 שנים ניתנו יותר מ–2,000 הרצאות, בהם השתתפו כ–250,000 איש.

37כמו כן, נערכו יותר מ–9,000 מפגשים עם ילדים בבתי הספר השונים.

המסע לביעור הגזזת של אז"ע-טא"ז נמשך לסירוגין ב–3 שלבים עד שנת
1937, תוך שמירה על מודל העבודה שנקבע ב–1922. בדוחות המסכמים של
וולמאן ולוין ל–1937, במלאת 15 שנים למלחמה בגזזת, צוין כי בבדיקות
המעקב האחרונות שערך הארגון, הגזזת נעלמה לחלוטין מהקהילות היהודיות

 סך הכול נבדקו במהלך המסע יותר מ–38250,000בפולין ובמדינות מזרח אירופה.
 היה זה המסע האפידמיולוגי הגדול39ילדים, מהם 27,760 טופלו בהקרנות.

והמוצלח ביותר שנערך בראשית המאה ה–20.
מה הייתה מידת המודעות של רופאי אז"ע-טא"ז לסכנות שבשימוש בהקרנות
רנטגן? שאלת הסכנה שבטיפול בהקרנות נזכרת מעט מאוד. היא מופיעה ברשומות
הרפואיות של הרופאים שנטלו חלק בתכנית. מאידך, צוין במסמכים כי הייתה
הקפדה מרובה על הנהלים הטכניים בעת ההקרנות. עובדי מכון הרנטגן והילדים
המוקרנים כוסו בסינרי עופרת ובצווארוני עופרת, ובאחד הדוחות צוין כי
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, ווארשע 5,1927 יאר טעטיקייט פון טא"ז 1926-1922ד"ר לעווין ג., ד"ר וולמאן ל., 36
עמ' 99-82.

ד"ר וולמאן ל., "צען יאר יידישע געזונטשוץ-ארבעט אין פוילן, צום 10 יאריקן37
, ווארשע 1933, עמ' 21.פארלאג טא"זיוביליי פון טא"ז", 

5 יאר טעטיקייט פון טא"ז 1926-1922, פארוורט דרד"ר וולמאן ל.,  ד"ר לעווין ג.,38
, ווארשע 1927, עמ' 11-9.גלעווין

, ווארשע 1937, פארלאג15 אויף דער וואך פון יידישן פאלקסגעזונטד"ר לעווין ג., 39
"טא"ז", עמ' 61.

הונהגה הקפדה יתרה כדי למנוע תקלות בגין השימוש ברנטגן, אך הביטוי
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"תקלות" לא הוסבר ולא ניתנו דוגמאות לכך. יש לציין כי בעולם הרפואה
הייתה מודעות רבה לסכנה שבחשיפה לקרינה, אך הדאגה העיקרית הייתה
לעובדי הרנטגן שהיו חשופים במידה רבה לקרינה במהלך עבודתם ופחות
למטופלים שהקרנתם הייתה בדרך כלל אירוע חד פעמי, ולכן לא ראו בו סכנה

ממשית.

סוף דבר

ב–1938 התקבלו הנתונים הסופיים על ביעור הגזזת במזרח אירופה, ובעקבותיהם
 להרחיב את פעילותה בקרב קהילות יהודיות40החליטה הנהלת אז"ע העולמית

מחוץ לאירופה. דוחות שקיבלה על מצוקת הבריאות בקהילות היהודיות בצפון
אפריקה, גרמו לה לחשוב על יעד הבא — ביעור הגזזת בקהילות היהודים בצפון
אפריקה ובדרום אמריקה. ג'וינט נאות לממן פעילות זו בדומה למה שנעשה
במזרח אירופה. תחילת מלחמת העולם השנייה (ספטמבר 1939) שיבשה את
התכניות, והיָזמה הזו נדחתה. היא חזרה ועלתה לאחר סיום המלחמה (ב–1947)
ביָזמת פרופ' משה פריבס, חבר הנהלת אז"ע ושליחּה לצפון אפריקה. הוא סייר

.T.T.T-בקהילות היהודיות שם וחזר עם תכנית פעולה על בסיס תכנית ה

 40 שנים אחר היווסדה החלה אז"ע41המוצלחת, שהונהגה במזרח אירופה.
באתגר הבא — הבראת הקהילות היהודיות בצפון אפריקה.
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מקום מושבה היה בפריז.40

, תל–אביב 1992, עמ' 225-223 ופרק 20, עמ' 238-226.האסיר תקופריבס מ., 41
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המסע של ג'וינט ואז"ע לביעור הגזזת בקהילות היהודיותחלק ב:
42בצפון אפריקה בשנים 1960-1947

הפעילות הבריאותית בקהילות היהודיות בצפון אפריקה

ב–1947 החלה אז"ע לפעול למען הקמת מרכזי בריאות בצפון אפריקה והפעלת
תכניות בריאות בריכוזי הקהילות היהודיות שם. כפי שנזכר לעיל, ההחלטה על
כניסת אז"ע לאזור זה התקבלה כבר ב–1938, אלא שמלחמת העולם השנייה
ושינוי סדרי העולם שבאו בעקבותיה, השפיעו במידה רבה גם על אז"ע. פעילותה
במדינות מזרח אירופה, שהפכו למדינות חסות של הגוש הסובייטי, הופסקה

והיא העבירה את מרכז פעילותה והנהלתה לצרפת.
במסגרת ההיערכות של אז"ע לחידוש פעילותה בקהילות היהודיות אחר
המלחמה נדונה מחדש התכנית מ–1938 שעניינה ארגון פעילות בריאותית בקהילות
היהודיות בצפון אפריקה. בחינת האפשרות לפעול בקהילות היהודיות שבצפון

 ג'ו שוורץ (מנהל ג'וינט העולמי) הכיר43אפריקה הוטלה על פרופ' משה פריבס.
בהצלחתו של פריבס בארגון פעילות רפואית בתנאים קשים במזרח אירופה,
ולכן ביקש ממנו לצאת לצפון אפריקה מטעם אז"ע ובמימון ג'וינט כדי לבדוק

את האפשרות לחידוש התכנית מ–1938.

ב–1947 יצאו פריבס וד"ר הנרי פיירמן (שמונה לנהל עמו את הפרויקט

בצפון אפריקה) לביקור בקהילות היהודיות בצפון אפריקה. כבר בביקורו הראשון

(אחד מתוך שלושה) קבע פריבס כי בדומה למצב הבריאותי שהיה בקהילות

היהודיות במזרח אירופה ערב מלחמת העולם השנייה, אף כאן 3 המחלות

) היו נפוצות. פריבס ופיירמן המליצו לפני הנהלת.T.T.Tשחפת, גרענת וגזזת (

אז"ע כי ניתן ליישם את התכנית לביעור מחלות אלה בהיקף רחב ובאותו אופן

44שבו נוהל המסע בקהילות היהודיות במזרח אירופה 20 שנים קודם לכן.

 בקהילות.T.T.T-ההחלטה על הפעילות בצפון אפריקה ועל המסע לביעור ה
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חלק זה של הפרק נכתב על ידי שפרה שורץ.42

רופא ומומחה לחינוך רפואי, לימים נשיא אוניברסיטת בן–גוריון בנגב, המייסד של43
הפקולטה למדעי הבריאות בה והיה הדיקן הראשון שלה. הוא מונה לאחר המלחמה

, תל–אביב 1992, ציטוט על כריכההאסיר תקופריבס מ., , ראו לרופא הראשי של אז"ע
האחורית של הספר.

שם, עמ' 238-226; מכתב ד"ר ויליאם שמידט אל ד"ר משה בקלמן, הנהלת הג'וינט44
-JDC.45/54/11צרפת, 5 דצמבר 1951, ארכיון הג'וינט ניו יורק, 

היהודיות שם הייתה עצמאית ובלעדית של הנהלות אז"ע וג'וינט, וללא כל קשר
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או בקשה של מוסדות עלייה, שליחי עלייה, הסוכנות היהודית, או של ממשלת

ישראל (אחרי מאי 1948).
הפעלת תכנית זו דרשה מימון מיוחד, ועניין זה נדון במהלך שנת 1948 בין
ג'וינט לבין אז"ע, על סמך הערכות של אז"ע לאומדן המשוער של הפעלת
התכנית בהיקף מלא. ב–1 בינואר 1949 נחתם חוזה בין ג'וינט לבין אז"ע באשר
למימון הפעילות הרפואית המתוכננת בצפון אפריקה, ובו נקבע כי תכנון הפעילות

וביצועה ייעשו על ידי אז"ע, ומימונה ייעשה על ידי ג'וינט.
הקמת מרכזי בריאות מטעם אז"ע בקהילות היהודיות בצפון אפריקה נעשתה
בהסכמת רשויות הבריאות במדינות השונות ובאישורן. יש לציין כי משרדי
הבריאות באלג'יריה, במרוקו ובתוניסיה היו בחסות השלטון צרפתי, ומשרד

הבריאות בלוב היה בחסות שלטון צבאי בריטי.
שירותי הבריאות שנתנה אז"ע בשלב הראשון כללו שירותי רפואה ראשוניים,
תחנות אם וילד (טיפות חלב), חיסונים, פיקוח בריאותי על ילדי בתי הספר
ותלמודי תורה וארגון הפעילות לביעור שחפת, שהייתה בעדיפות ראשונה,
אחריה הגרענת (מחלת עיניים) בעדיפות שנייה, והגזזת בעדיפות שלישית.
השירותים הרפואיים פעלו בערים המרכזיות, ויהודים תושבי ערי שדה או
כפרים היו צריכים להגיע אל המרכז העירוני כדי לקבל טיפול או לחילופין

להסתפק בשירותי הרפואה המקומיים.
פריבס ציין כי צוות הבריאות של אז"ע שנשלח לצפון אפריקה הורכב

 מתוך דיווחי45מרופאים ומאחיות מומחים, רובם בעלי הכשרה רפואית אירופית.
העיתון של אז"ע, שראה אור בכל אחת מהקהילות היהודיות בצפון אפריקה,
עולה כי בדומה למערך הרפואי שפעל במזרח אירופה, צוותי הבריאות כללו
רופאים ועובדי בריאות ורווחה יהודיים, רופאים מומחים במחלות ריאות (בעיקר
בגלל שכיחותה הגבוהה של השחפת), רנטגנולוגיה, רפואת עינים ורפואת עור.
ההנהלה הרפואית של ג'וינט בראשותו של ד"ר גוניק פיקחה על פעולות אז"ע
ואף דאגה להזמין לביקורים מקצועיים אנשי בריאות מובילים בעולם, ביניהם

יו"ר ארגון הבריאות העולמי ונציגי הארגון למען הילד (יוניסף).
כאשר התעוררה בעיה באחד המרכזים, היא נדונה בהנהלת אז"ע והוחלט אם
להמשיך בטיפול במקום או להעבירו למרכז אחר. כן היה פיקוח מתמיד על

הרופאים, והם נדרשו לדווח באופן שוטף על תקלות ועל איכות הטיפול.
פעילות אז"ע בצפון אפריקה לביעור הגזזת נעשתה בצורה דומה לזו שהופעלה
במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם, נקודה זו הודגשה על ידי ד"ר גוניק,
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, תל–אביב 1992, עמ' 231.אסיר תקוהפריבס מ., 45

שהיה נשיא אז"ע העולמי והמנהל הרפואי של הג'וינט באירופה:
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יש ללמוד מהניסיון שלנו במזרח אירופה ולהקים מספר מרכזי רנטגן
46גדולים על מנת לבער את המחלה.

סדרי בדיקת הילדים בכל הקהילות היהודיות בצפון אפריקה היו דומים לאלה
שנעשו במזרח אירופה. מוקדי הבדיקות היו בתי הספר ומסגרות חינוך שונות,
כולל תלמוד תורה. כבמזרח אירופה גם בצפון אפריקה אותרו הילדים, בדרך
כלל, על ידי אחיות בריאות הציבור, שפעלו בבתי הספר מטעם אז"ע. פעילות זו
נעשתה בשיתוף פעולה מלא עם רשת בתי הספר אליאנס ועם רשת תלמוד
תורה. ילדים שאובחנו על ידי האחיות כחולים, נשלחו לבדיקות נוספות, לצילומי
רנטגן (לשחפת) או לבדיקות שיער מיקרוסקופיות (לגזזת). אם הבדיקה העלתה
כי הילד אכן חולה, הוא נשלח למרכז טיפול, ושם שהה עד להחלמתו או שנשלח
לשהות בבידוד בביתו, עד שאחות מטעם אז"ע תאשר את חזרתו לבית הספר,
רק לאחר שבדקה כי אכן החלים. במקרים אחרים ניתן טיפול מקומי (בעיקר
במחלת הגרענת שלא דרשה אשפוז) במרפאת אז"ע במקום, ובמקרה הצורך

ניתן טיפול במרפאה אחרת על ידי רופאים שלהם היה הסכם עם אז"ע.
פעילותם של אז"ע וג'וינט בקהילות היהודיות בצפון אפריקה נעשתה לשם
קידום בריאותם של אנשי הקהילה בהתאם לחזונם–הם, וללא כל קשר או תלות
למדיניות העלייה לישראל או למגמות הגירה למדינות אחרות. גם אז"ע וגם
ג'וינט ראו את עצמם ארגונים יהודיים פילנטרופיים א–פוליטיים וציינו לא אחת
כי אינם ארגונים ציוניים, מה שאפשר להם חופש פעולה רחב יחסית. הם אמנם
קיבלו על עצמם לבצע בדיקות רפואיות למועמדים לעלייה על פי בקשת הסוכנות
היהודית, אך שמרו בקנאות על עצמאותם הארגונית ולא אפשרו לגורמים

מישראל להתערב בעבודתם.
ככלל, מחלות הגרענת והגזזת לא היו גורם מעכב עלייה לישראל, והילדים
החולים לא נדרשו לעבור טיפולים רפואיים כתנאי לעלייתם לארץ. הנהלת
משרד הבריאות בישראל העדיפה כי ילדים חולי גזזת יגיעו לטיפול בארץ ולא
יטופלו לפני עלייתם בקהילות המוצא או במחנות המעבר בדרך לארץ בטענה כי
הטיפול בארץ טוב יותר. לעתים, עוכבו חולי שחפת לפני עלייתם לארץ מחשש
להדבקה המונית. עלייתם הותרה רק לאחר טיפול ולאחר שמצבם הוטב. בדרך
כלל, בדיקות שחפת נערכו על ידי רופאי אז"ע גם במחנות העקורים באירופה
בקרב ניצולי השואה ובקהילות בצפון אפריקה בתיאום עם הסוכנות היהודית
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מסמך בחתימת ד"ר ו. שמידט (ללא תאריך) המצטט את ד"ר גוניק, ארכיון הג'וינט46
ניו יורק, תיקי צפון אפריקה, תיק 9, קבוצה 6.

וג'וינט. גם במחנות עולים באירופה עוכבו חולי שחפת לטיפול לפני שהותר
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 כך למשל, כבר מ–1951 נשלחו מכתבים מטעם הנהלת47להם לעלות לישראל.
 שפעלו במרוקו כי לא יעכבו48משרד הבריאות לאנשי הג'וינט ולרופאי האמון

49את עלייתן לישראל של משפחות שלהן ילדים חולי גזזת.

ד"ר חיים שיבא (מנכ"ל משרד הבריאות בשנים 1953-1950) תבע מהסוכנות
היהודית להפסיק לטפל בילדים חולי גזזת וגרענת לפני העלייה לארץ ודרש

להביאם לטיפול בארץ. כך כתב להנהלת הסוכנות בדצמבר 1951:

אנו הדגשנו שאין הצדקה לעכב משפחות או אפילו ילדים בודדים בגלל
גזזת. במחלה זו אם רק נקבל הודעה על בוא הילדים נטפל לאלתר ...
כבר בעת הדיון על עליית 10,000 ילדים מצפון אפריקה הבענו את

 [מודגש במקור ש. ש.] כל טיפולללאדעתנו שיש להתיר עלית ילדי גזזת 
בצרפת מטעמים שונים ... אנו חוזרים ומדגישים שאנו מוכנים לדאוג
לכל מקרי הגזזת אשר יבואו בשני המרכזים (ראש העין ושנלר) המופעלים
על ידי הצבא. מרכז שלישי יהיה בקרוב בחיפה ויקבל את שירותו

50מבה"ח הממשלתי. לכן נא לתת הוראות בהתאם.

ואכן בשנים 1960-1952 עלו לישראל מקהילות צפון אפריקה כ–4,000 ילדים
חולי גזזת, רובם ככולם טופלו לאחר מכן במחנה העולים שער העלייה. הקבוצה
51הגדולה ביותר שמנתה 1,840 ילדים חולי גזזת עלתה לישראל בשנים 1956-1955,

ערב יציאת צרפת ממרוקו והפיכתה של מרוקו למדינה עצמאית.
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סעיף ח' בישיבה י"ב/ש"ט של הממשלה בנושא סדרי עלייה, גנזך המדינה, תיק47
ג-7263/1, ישיבה יב'/ש"ט, ד' אייר תש"ט, העתק המסמך בארכיון בן–גוריון שדה

. המכתבIV-243-3-61בוקר; מכתב ד"ר טשרטוק לשר הבריאות, 16.5.1949, אה"ע 
נשלח עם העתק למרכז קופת חולים; יומן בן–גוריון 24.4.49, ארכיון בן–גוריון שדה

בוקר.

רופא אֵמון היה רופא מטעם משרד הבריאות הישראלי שנשלח לייעץ, לתאם, לעקוב48
ולפקח אחרי מצב הבריאות במחנות העולים כדי להיערך לקליטה רפואית של עולים

חולים ולחילופין לטפל בהם במחנות העולים לפני עלייתם ארצה.

נקבע כי בכל חודש יעלו לארץ 150 ילדים חולים בלבד, ובה יקבלו את הטיפול49
מכתב ד"ר חיים שיבא, מנכ"ל משרד הבריאות, אל משרד העלייה, הסוכנות. במחלתם

היהודית, 4.11.1951, ארכיון שיבא, תל–השומר; מכתב ד"ר יזרסקי אל ד"ר נוח על
הגעתה של קבוצת ילדים חולי גזזת לטיפול בשער העלייה באונייה נגבה, 15.1.1952,

ארכיון שיבא, תל–השומר.

4.12.1951 מכתב ד"ר שיבא אל מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית, ארכיון50
שיבא, תל–השומר.

נתונים סטטיסטיים של גזזת ויערת ב–1959, משרד הבריאות, היחידה לאפידמיולוגיה,51
גנזך ג-5088/9.
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הטיפול נגד גזזת בקהילות היהודיות במרוקו

רקע

הקהילה היהודית במרוקו הייתה הגדולה ביותר בצפון אפריקה, רוב היהודים
 מ–1948 (הקמת מדינת ישראל) ועד שלהי שנות52התגוררו במרוקו הצרפתית.

ה–60 של המאה ה–20 עלו ממרוקו קרוב ל–250,000 יהודים, הקבוצה הגדולה
ביותר של יהודים שעלתה מארץ מוסלמית. העלייה ממרוקו התנהלה ב–3 שלבים

בעלי חשיבות בכל הקשור במחלת הגזזת והטיפול בה:
 — מהקמת מדינת ישראל ועד לעצמאותה של מרוקו עלו לישראל1956-1948א.

85,62353 יהודים.

 — ב–1 במרס 1956 קיבלה מרוקו את עצמאותה ומיד לאחר1961-1956ב.
מכן נאסרה בה כל פעילות ציונית. שליחי הסוכנות היהודית נצטווו לצאת
ממרוקו עד 20 ביוני של אותה שנה, וכל הפעילות הציונית בה הופסקה.
ב–10 ביוני 1956 סגרו שלטונות מרוקו את קדימה, הזרוע של מחלקת
העלייה הישראלית שפעלה בה מאז 1949. עם הצטרפות מרוקו לליגה
הערבית (אוקטובר 1958) חלה החמרה ביחס השלטונות לעלייה. ב–1959
הוקם במשטרת מרוקו אגף מיוחד להגבלת ההגירה של יהודים. בתקופה זו,
שבה נאסר על גורמים מטעם מדינת ישראל לפעול במרוקו, עלו בדרך בלתי

54לֶגלית כ–30,000 יהודים.

 — במסגרת הסכם מיוחד עם המלך חסן השני עלו לישראל1964-1961ג.
כ–80,000. היהודים הורשו לעזוב את מרוקו בתנאי שיעדם המוצהר אינו
ישראל, ושהגוף המטפל בהגירה אינו גוף ציוני, אלא ארגון ההגירה הבינלאומי

). ישראלHIAS = Hebrew Sheltering and Immigrant Society(היא"ס 
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רוב שטחה של מרוקו בחסות המשטר הצרפתי. שטח קטן בצפון היה עד שנת 521956
מזרח מרוקו, שבירתו הייתה העיר טטואן, היה בחסות המשטר הספרדי. בסמוך למרוקו
הספרדית, בעיר טנג'יר שהייתה בעלת מעמד פוליטי עצמאי, שכנה קהילה יהודית קטנה
בת כמה אלפי אנשים. הפעילות של הג'וינט וא"זע בטטואן הייתה מעטה מאוד הן משום
היותה קהילה קטנה והן משום היעדר יחסים עם השלטון הספרדי. ילדים חולים מבני

הקהילה נשלחו, בדרך כלל, לבדיקות ולטיפול בטנג'יר הסמוכה.

, תל–אביב 2000;היהדות מרוקו, עברה ותרבותנתוני הסוכנות, מתוך: בשן א., 53
בספטמבר 1956 פרסמו שלטונות מרוקו צו האוסר הגירה לישראל. עם הצטרפות מרוקו
לליגה הערבית (אוקטובר 1958) חלה החמרה ביחס השלטונות לעלייה. ב–1959 הוקם

במשטרת מרוקו אגף מיוחד להגבלת ההגירה של יהודים.

נעמי מי עמי, יהדות מרוקו — עלייה וקליטה, מסמך שהוגש לח"כ קולט אביטל,54
הכנסת, מרכז מחקר ומידע, 2005.

שילמה לשלטונות מרוקו כופר של 50 דולר בעבור כל עולה. גם בתקופה זו
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לא הורשו גורמים ישראלים לפעול במרוקו, והסדר העלייה נעשה בתיווך
55גורמים זרים.

למעשה, רק בשנים 1956-1948 יכלו ממשלת ישראל או שליחיה לפעול במרוקו

באופן חוקי (בכפוף לפיקוח השלטון הצרפתי) לצורכי ארגון העלייה לארץ

(כולל בדיקות רפואיות וכד'). החל מ–1956 נאסר על כל גוף הקשור לישראל

לפעול במרוקו.

התכנית הרפואית של אז"ע-ג'וינט בצפון אפריקה הופעלה תחילה במרוקו,

שבה הייתה תחלואת הגזזת גבוהה במיוחד, ולאחר מכן בתוניסיה, באלג'יריה

ובלוב. לקראת כניסתה למרוקו (ב–1947) גייסה אז"ע צוות רפואי, אחיות

וטכנאים; שלחה ציוד; ופתחה מרכזי בריאות ומרפאות קהילתיות גם בערים

56ספרו, פס, מרקש, סאל ואל–קניטרה, נוסף על הפעלת המרכז העיקרי בקזבלנקה.

למרות רצונו של גוניק (מנהלה הרפואי של אז"ע) לפעול מיד מרגע כניסת

אז"ע לצפון אפריקה, הוקם ב–1947 (שנת הפעילות הראשונה) מרכז גדול אחד

בלבד (בקזבלנקה) לטיפול קרינתי נגד גזזת. טופלו בו גם ילדי הקהילות היהודיות

שבערים הקטנות ובפריפריה. במרכזים האחרים שבהן פעלה אז"ע הוקמו מרפאות

קטנות שעיקר תפקידן היה בעיקר לאתר ילדים חולים, שטופלו בהקרנות נגד

גזזת במרפאות הציבוריות של משרד הבריאות המרוקני שבפקוח השלטון הצרפתי

)Santé publique.(57

לדברי פריבס, הפעילות של אז"ע במרוקו נהנתה מחסותו של ד"ר בן זקן,

58רופאו הפרטי של הסולטאן המרוקני.
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, תל–אביב 1993.חסן השני והיהודיםבן סימון א., 55

56Highlights of the health program of OSE Morocco condensed from a
report prepared in July 1963 by Dr. F. Taville, Medical Director of OSE

Morocco ארכיון הג'וינט ניו יורק, תיקי מרוקו, 1963-1955, מיקרופילם ,SS/64:69;
, 1956,Maroc MedicalM. Raguet, “Prophylaxie des teignes scolaires”, 
35:377

צרפת הייתה המדינה הראשונה בעולם שהנהיגה (החל מ–1904) טיפול בהקרנות נגד57
גזזת במרפאות ציבוריות. שירות הבריאות הצרפתי הפעיל מערך ציבורי דומה של

 גם במדינות החסות הצרפתיות בצפון אפריקה משנות ה–Santé publique20מרפאות 
המוקדמות של המאה ה–20. המרפאות הללו נתנו שירות רפואי–ציבורי חינם לכול,
השתמשו בהן גם רבים מבני הקהילה היהודית שהתגוררו במדינות אלה עוד לפני שאז"ע

נכנסה למדינות אלה.

, תל–אביב 1992, עמ' 230-228.האסיר תקופריבס, מ., 58
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המרכז לטיפול נגד גזזת בקזבלנקה

כאמור, הגזזת הייתה שכיחה מאוד בקהילות היהודיות במרוקו. שיעור הילדים
59החולים בגזזת (וגם בגרענת) הגיע על פי דיווחים שונים ל–40% מכלל הילדים,

מסיבה זו נבחרה מרוקו להיות המדינה הראשונה שבה פעלה אז"ע לביעור
הגזזת. מרכז אז"ע הראשון לטיפול נגד גזזת נפתח ב–1947 בקזבלנקה, שבה
הייתה קהילה יהודית בת כ–100,000 איש. בשלב הראשון פעל המרכז בבניין

. המרפאה פעלה מראשיתLa Maternelleהמרפאה הקהילתית היהודית הציבורית 
שנות ה–20 וסיפקה את מֵרב השירותים הרפואיים לקהילה היהודית. עד כניסתה
של אז"ע למרוקו מומנה המרפאה על ידי הקהילה היהודית ועל ידי של ארגונים

יהודיים מחו"ל.
במסגרת החדשה פעלה המרפאה בשעות הבוקר כמרפאה לשירותי אם וילד
(טיפת חלב) ולרפואה ראשונית, ואחר הצהרים נעשו בה טיפולים בעיקר נגד

 ובו60גזזת וגרענת. במבנה המרפאה נפתח מכון רנטגן בראשות ד"ר לוי–לבהר,
ניתן הטיפול הקרינתי לילדים. במקביל, חתמה אז"ע על הסכם עם רשת בתי
הספר אליאנס, שאִפשר לערוך בדיקות תקופתיות של הילדים בבתי הספר כדי

לאתר את החולים שבהם ולהפנותם לטיפול במרפאה.
על פי דיווחי ד"ר לוי–לבהר, מספר הילדים חולי הגזזת בקזבלנקה בתחילת
התכנית היה כ–10,000 ילדים. לדבריו, עוד קודם להחלטה על טיפול בהקרנות
נעשה ניסיון במרפאה לטפל בגזזת באמצעים כימיים, אך הניסיון כשל. ד"ר
לוי–לבהר ציין כי כישלון הטיפול הכימי קידם את ההחלטה של אז"ע לעבור

61לטיפול בהקרנות.

כוח האדם המקצועי שהוקצה לטיפול נגד גזזת בקזבלנקה כלל 2 רופאים
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59Highlights of the health program of OSE Morocco condensed from a
report prepared in July 1963 by Dr. F. Taville, Medical Director of OSE

Morocco ארכיון הג'וינט, תיקי מרוקו, 1963-1955, מיקרופילם ,SS/64:69.

ד"ר לוי–לבהר, רופא מומחה ברנטגנולוגיה, שמונה לרופא הראשי של אז"ע בקזבלנקה.60
הוא פרסם 10 מאמרים מדעיים בכתבי עת רפואיים בנושא הקרנות נגד גזזת בשנות
ה–50 בקזבלנקה ואף נשא הרצאות על כך בכינוסים בינלאומיים, כולל בכינוס האירופי

למחלות עור ורנטגנולוגיה, מינכן 1957, ראו בנספח את רשימת מאמרים.

61Levy-Lebhar G & Levy-Lebhar JP, “L'épilation en série des teignes
du cuir chevelu par la radiothérapie (A propose de 5600 cas traités de

, 1954, 35:7-8, 629-631Radiotherapies1947 á 1953)”, השרת שערות] 
(אפילציה) סדרתית של גזזת הקרקפת ברדיותרפיה, לגבי 5,600 מקרים שטופלו בשנים

.[1953-1947

ו–43 אחיות וטכנאים. מפאת מספרם הרב של הילדים החולים לא ניתן היה



פרק חמישי: ביעור הגזזת בקהילות היהודיות במזרח אירופה ובצפון אפריקה

לאשפזם במעונות מיוחדים בהסגר למשך תקופת הטיפול, כפי שנהוג היה
במזרח אירופה. לפיכך החליטו בתי הספר ששיתפו פעולה עם אז"ע (בעיקר בתי
הספר של רשת אליאנס) להקים בבתי הספר כיתות של ילדים שנרפאו מגזזת או
של ילדים ללא גזזת, וזאת כדי להימנע מהדבקה נשנית, בדומה לכיתות ילדי

הגזזת שפעלו בצרפת ובארצות הברית.
ניהול מערך הרנטגן של הטיפול נגד גזזת בקזבלנקה היה בידי ד"ר לוי–לבהר.
הוא עקב בקפדנות אחר מטופלי הגזזת וכתב דוחות מדעיים מפורטים ביותר

 מאמריו של ד"ר לוי–לבהר התפרסמו בספרות המדעית62בנושא הטיפול נגד גזזת.
 את אופן ניהול ההקרנות נגד גזזת ובהם הוא פירט63הרפואית הבינלאומית,

בקזבלנקה, כולל את עָצמת הקרינה, כשהוא מדגיש כי הטיפול נעשה לפי
הפרוטוקול של סאבורו ושל קינבוק-אדמסון, שהתפרסם בכתב העת הרפואי

. לפי דבריו:הלנצט

 ובמספר המרכזים של הבריאות הציבוריתOSE-במרוקו, במרפאת ה
]Santé publiqueרשת מרפאות ציבוריות במימון ובפיקוח השלטונות ,

הצרפתיים ש. ש.] שמתחילים לפעול ושהמרכז לטיפול נגד גזזת של
קזבלנקה משמש עבורם מחלקה לדוגמה ובית ספר לסגל/עובדי מנהל,

64אנחנו מיישמים את השיטה של קינבוק-אדמסון.

ד"ר לוי–לבהר אף השווה בין הטיפול נגד גזזת באירופה לבין זה הנדרש בצפון
אפריקה וציין כי:

באירופה הגזזת השכיחה ביותר היא מקרוספוריה [סוג של פטריית גזזת
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62Levy-Lebhar G & Levy-Lebhar JP, “Les teignes du cuir chevelu au
., “Radiotherapie, lesibid, 1956, 35:379; Maroc MedicalMaroc”, 

épilations en series des teigne par la radiothérapie, Étude Physique.
Société française d’electroradiologie médicaleDosimétrie. Résultats,” 

.,ibid, 4 décembre 1954; (p.752) filiale d’Alger et d’Afrique du Nord
“L'épilation en serie des teigne du cuir chevelu par la radiotherapie”,

, de lectrologie & archives de lectricite medicale,Journal de radiologie
Paris, 1953:629-631

, האתר הבינלאומיMED-PUB-מאמריו מצויים ברשימת המאמרים הרפואיים של ה63
הרפואי–מקצועי למאמרים מדעיים בספרות מדעית מוכרת, והם מובאים בנספח.

64Levy-Lebhar G & Levy-Lebhar JP, “Les teignes du cuir chevelu au
., “Radiothérapie, lesibid, 1956, 35(379); Maroc MedicalMaroc”, 

Épilations en series des Teigne par la radiothérapie, Etude Physique.
Société française d’electroradiologie médicaleDosimétrie. Résultats”, 

, 4 décembre 1954(p.752) filiale d’Alger et d’Afrique du Nord

ש. ש.], קלה מאוד לטיפול, כמעט ללא צורך באפילציות [הקרחה]
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משלימות. במרוקו, לעומת זאת, אנחנו מתעסקים עם טריכופיטיות [סוג
של פטריית גזזת ש. ש.] עמידות במיוחד, שהשיער הנגוע בהן נשבר
בפתח השערה או צומח בתוך השקיק, ויש צורך להסיר אותו בפינצטה
על ידי מומחיֹות לאפילציה, על מנת למנוע את הישנות המחלה. הטיפולים
שניתנו בהתחלה על ידי משפחות הילדים התבררו כלא מספיקים. מול
מספר ההתקפים החוזרים הצטרכנו להקים בעצמנו בתוך מרפאת אז"ע
מערכת שלמה שהודות לה הילדים מקבלים כאקסטרנים (ללא אשפוז)
את כל הטיפולים קודם להׁשרת השיער ואחריה, עד לצמיחה מחודשת

65שלמה.

ד"ר לוי–לבהר ציין כי הידבקות נשנית בגזזת הייתה אחת הבעיות המרכזיות
בטיפול, וכמה מאות ילדים הצטרכו טיפול בהקרנות בגלל הידבקות זו. כדי
66למנוע עד כמה שניתן הדבקות חוזרות, ייסדה אז"ע שירות של אחיות גזזת,

שערכו ביקורי בית והדריכו אִמהות כיצד לטפל בילדיהן אחרי האפילציה.
בעקבות הצלחת הטיפול הקרינתי הוכרז בנובמבר 1953 כי תלמידי בתי הספר

של רשת אליאנס בקזבלנקה היו נקיים מגזזת.
באשר לצד הטכני, ד"ר לוי–לבהר הדגיש כי:

ב–1950 קיבלנו מכשירים חדשים, התחלנו מדידות חדשות כדי להגדיל
67את הפער בין המינון היעיל ובין המינון המזיק.

 סיפרה בריאיון כי לאור כישלון הטיפול נגד גזזת באמצעים שמרניים68מ. ר.
(משחות, הקרחה ידנית), כל חולי הגזזת שהגיעו לטיפול במרפאה בקזבלנקה
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65Levy- Lebhar G et JP, “L'épilation en serie des teigne du cuir chevelu
d'électrologie & archives de, Journal de radiologiepar la radiothérapie”, 

, Paris, 1953:630lectricite medicaleהאבחנה של ד"ר לוי–לבהר לגבי השונות .
בין סוגי הפטריות שגרמו לגזזת בין ילדי אירופה לבין ילדי צפון אפריקה והמזרח
התיכון, מסבירה את השימוש באפילציה באמצעות חומר שעוותי להשלמת הטיפול בצפון
אפריקה, לעומת היעדר הצורך בטיפול כזה בילדים חולי גזזת באירופה. הטיפול הזה הוא

נושא מרכזי בכל הקשור לטיפולי הגזזת בילדים בצפון אפריקה ובישראל.

הכשרת אחיות לטיפול בילדים חולי גזזת והדרכת אמהות לטיפול המשלים נעשו66
בהצלחה רבה על ידי אז"ע במזרח אירופה.

67Société françaiseLevy-Lebhar G & Levy-Lebhar JP, 
filiale d’Alger et d’Afrique du; p.752) (d’electroradiologie médicale
, Les épilayions en series des Radiotherapie;Nord, 4 décembre 1954

teignes par la radiotherapie, Étude physique. Dosimétrie. Résultats
מ. ר. אחות במרפאה לטיפול נגד גזזת בקזבלנקה בהנהגתו של ד"ר לוי–לבהר. תצהיר68

שנמסר לבית משפט ב–24 בדצמבר 2001.

טופלו באמצעות הקרנות.
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עד סוף שנת 1960 כל הטיפולים שניתנו נגד גזזת, כללו תמיד את
ההקרנות הנ"ל, ולא היה במרפאות אז"ע שום טיפול במחלת הגזזת שלא

כלל הקרנות.

לדבריה מהלך הטיפול היה כדלקמן:

בתחילה ולצורך הכנה לקראת ההקרנות גזזו את שערם של המטופלים
באמצעות מכשיר סַּפִָרים. לאחר מכן הכניסו אותם לחדר ההקרנות ושמו

 מכופף ומעוגל כמו כובעxעל ראשם מסגרת ממתכת שהייתה בצורת 
 [קסדה]) לשם סימון 5 שדות ואזורים שונים בראשCasque(חלול 

 היו מסמנים בשני צדי הקרקפת באזור האוזניים,69שאותם יש להקרין.
בעורף, במרכז הקרקפת ומקדימה. פעולה זו נעשתה כאשר המטופל היה
במצב עמידה או ישיבה. לאחר סימון האזורים הנ"ל הסירו את כובע
המתכת, השכיבו את המטופלים על מין שולחן, הניחו על גופם חלקים
מעופרת, הזהירו חזור והזהר את המטופלים לא לזוז, ואח"כ עשו הקרנות
עם מכונת הקרנות באזורים שונים של הראש ובהתאם לסימונים. משך
הזמן שבו ניתנו ההקרנות בכל אזור שסומן היה בן 3.45-3 דקות בהתאם
לגיל המטופל ובהתאם לאזור שהוקרן. לאחר ההקרנות היו צריכים
להמתין 15 יום עד לנשירת השיער כתוצאה מההקרנות. במהלך 15 יום
אלו היו נותנים טיפול אלקלואידי (מריחת יוד) על הקרקפת. וב–5 ימים

 לבנה וחבשו את הראשOxid de zinc(70(נוספים מרחו משחת צינק 
בתחבושת, כדי שהשערות שנשרו ושהיו מדבקות מאוד לא יתפזרו
וידביקו אחרים. אחרי 5 ימים היו מורידים את התחבושת והמשחה, ואת
שרידי השערות שנותרו היו מוציאים על ידי מריחת שעווה חמה על
הראש ומריטת השיער בניגוד לכיוון צמיחתו. אחרי השעווה היו מורחים
משחת וזלין כדי לקרר את הראש. לאחר מכן רופא דרמטולוג היה בודק
את המטופל. במשך כחודשיים לאחר הבדיקה היה המטופל מגיע למכון
אחת ל–8 ימים, ואחות הייתה מוציאה שערה–שערה בפינצטה, פעולה
שנקראה אפילציה. במהלך 8 הימים שבין אפילציה לאפילציה היו מורחים
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התיאור מתאים לשיטה המקובלת בספרות הרפואית של קינבוק-אדמסון להקרנות נגד69
גזזת.

טיפול דומה, למעט שלב הסרת השער באמצעות שעווה חמה אך בשימוש מלא ביוד70
ובמשחת צינק לאחר ההקרנה ואפילציה באמצעות פינצטה, היה נהוג בילדים חולי גזזת

ביוגוסלביה (ראו בהרחבה פרק 8 בספר זה).

מ. ר., תצהיר שנמסר לבית משפט ב–24 בדצמבר 71.2001

71יוד על הראש, שהוא למעשה היה הטיפול במחלה עצמה.
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באשר לאיכות הטיפול הדגיש ד"ר לוי–לבהר כי:

היא זאת שאפשרה לנו לטפל ב–15,000 ילדים ולרפאם מאז 1947 ללא
72תאונה אחת במרפאת אז"ע בקזבלנקה.

ד"ר לוי–לבהר השווה את ביצוע הטיפול נגד גזזת בקזבלנקה למסעי טיפול
אחרים באירופה, והתייחס במאמריו למסע הגזזת של יוניסף ביוגוסלביה ולנוהגי
הטיפול נגד גזזת באיטליה ובספרד, ואף הציג את מחקריו בכינוס בינלאומי

שנערך במינכן ב–1957.
לדברי ד"ר לוי–לבהר, במקביל לפעילות הטיפולית של אז"ע נגד גזזת, פעלו
בקזבלנקה מרכזי בריאות פרטיים וציבוריים אחרים, שאליהם פנו הורים וילדים
מהקהילה היהודית לטיפול. מרכזים אלה לא היו חלק מהפעילות של אז"ע. היא

 שטיפלה בגזזתSanté publique,73ציין בדיווחיו במיוחד את רשת המרפאות 
באמצעות הקרנות, והייתה המוקד המרכזי לתושבי קזבלנקה (מוסלמים ויהודים

 לדבריו, הטיפול שסיפקה אז"ע היה74כאחד) לקבלת טיפול בהקרנות נגד גזזת.
משופר יותר מזה שניתן במרפאות הציבוריות או במרכזי הרנטגן המקומיים.

במאמר אחר שלו ציין ד"ר לוי–לבהר כי במרפאת אז"ע בקזבלנקה בוצע
הטיפול ללא תקלות. הוא הדגיש כי חיוני היה לטפל בגזזת בעיקר אצל הבנות
והנשים. לדבריו, בשונה מהבנים, אצל רוב הנשים הלא מטופלות הגזזת לא
נעלמה לאחר גיל הנעורים, והן סבלו מקרחות מתמשכות, ולכן היו גורם מידבק
לילדיהם גם לאחר נישואיהן. לפיכך לדבריו, היה חשוב מאוד לטפל בהן כדי

 גם האחיות שערכו ביקורי בית הדגישו75לבער את הגזזת ואת גורמי הדבקתה.
כי האמהות היו גורם הדבקה מרכזי, בעיקר משום הקרבה הפיזית שלהן לילדיהן
וגם משום היענותן הנמוכה מאוד לקבל טיפול נגד הגזזת שלהן. כתוצאה מכך,
גם אם ילדיהם טופלו והבריאו, סיכויי הדבקה נשנית של ילדי האמהות שלא

טופלו היו גבוהים.

מרכז הטיפול בהקרנות נגד גזזת בקזבלנקה שימש גם מרפאת השתלמות
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72Levy-Lebhar G & Levy-Lebhar JP, “Les teignes du cuir chevelu au
, 1956:1149-1165Maroc MedicalMaroc”, 

שירות רפואי ציבורי שמומן בחלקו על ידי השלטון הצרפתי, ומ–1956 על ידי73
השלטון המרוקני.

74MarocLevy-Lebhar G, “Le traitment des teignes marocaines”, 
, 1955, 34(360):583Medical

לעיל הערה 75.72

וייעוץ לשאר המרכזים, שנפתחו על ידי אז"ע בערים נוספות במרוקו. האחיות
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השתלמו בקזבלנקה, וד"ר לוי–לבהר נדרש גם לפקח על איכות הטיפול במרכזי

הגזזת הנוספים שמחוץ לעיר.
מ. ר. סיפרה כי היא הוזמנה להדריך אחיות בבצוע ההקרנות במרפאות
אחרות מחוץ לקזבלנקה, כולל מרפאות ציבוריות של הרשויות המקומיות.

לדבריה:

במרקש אני עצמי נתתי את ההקרנות מספר פעמים על מנת ללמד אחות
76מקומית כיצד לתת את ההקרנות.

במחנה העולים מחנה אליהו הסמוך לקזבלנקה רוכזו יהודים מרחבי מרוקו
לקראת עלייתם לישראל. אז"ע הקימה מרפאה בקזבלנקה לטיפול נגד גזזת
בילדים ששהו במחנה. פעילות זו הופסקה לאחר שילדים חולי גזזת זוהו בביקורת
רופא הנמל על פי קרחתם ועוכבו בנמל בטענה שממשלת צרפת אינה רשאית
לאפשר את הגירתם של ילדים חולים בהתאם לאמנת נפולי של ארגון העבודה

77הבינלאומי.

הפעלת מכונות הרנטגן ואחזקתן היו נקודת תורפה מרכזית במרכזי הטיפול
נגד גזזת בערים השונות במרוקו. לא היו מספיק טכנאי אחזקה ומלאי של
חלפים, ולעתים קרובות המכונות הושבתו לחודשים רבים, ובעקבות כך הטיפול
הופסק. במקרים כאלה המתינו הילדים עד לחידוש עבודתה של המרפאה או
שנשלחו בקבוצות קטנות לטיפול בהקרנות בקזבלנקה. דיווחי אז"ע-ג'וינט ממרוקו
מציינים לא אחת את בעיית האחזקה והטיפול הטכני של מכשירי הרנטגן כבעיה

. בעיה דומה הייתה גם עם מכשירי הרנטגן.T.T.T-המרכזית שלהם בתכנית ה
לשיקוף ריאות ששימשו לאיתור חולי השחפת.

במהלך שנות ה–50 נפתחו מרכזי בריאות נוספים של אז"ע בערים ספרו, פס,
מרקש, סאל ואל–קניטרה, כולם מומנו בהתאם להסכם אז"ע-ג'וינט. הללו פעלו
לפי המודל של המרכז בקזבלנקה, דהיינו מרפאת אז"ע שפעלה כחלק ממרפאת
הקהילה היהודית במקום. מדיווחים שוטפים של אז"ע וג'וינט עולה כי רוב
המרפאות סיפקו שירותי טיפת חלב, רפואה ראשונית, טיפולים נגד גרענת
ושירותי בריאות לבתי הספר, בעיקר לבתי הספר של רשת אליאנס ושל רשת
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מ. ר., תצהיר שנמסר לבית משפט ב–24 בדצמבר 76.2001

77Resolution on basic principles and criteria for medical examination of
migrant, adopted on 15 October 1951 by the migration conference of the
Inernational Labour Organization, Naples 2-16 october 1951, UN

Archvies CMig/I/11/1951

תלמוד תורה.
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הטיפול בחולי גזזת בערים הללו היה מותנה בהפעלתה של מכונת רנטגן
ובליווי של אחיות ורופאים מקצועיים, אך אלה לא תמיד נמצאו. פעמים רבות
דווח כי חודשים רבים לא ניתן טיפול נגד גזזת, במקרים אחדים נשלחו הילדים
למרפאה הציבורית בעיר או למכונים של רופאים פרטיים כדי לקבל טיפול
בהקרנות ולאחר מכן חזרו למרפאת אז"ע לטיפול משלים. גם ביקורת על עבודת
המרפאות לא הייתה סדירה, ולא אחת ד>וח על התנהלות לא תקינה או לא
מקצועית. ד"ר לוי–לבהר כתב כי הטיפול במרפאות שבערים האחרות לא היה
איכותי כמו הטיפול שניתן בקזבלנקה ומתח ביקורת על הצוותים הרפואיים בהן.
גם רופאים מישראל שביקרו במרוקו ובדקו את הילדים חולי הגזזת שטופלו
בה לפני שעלו לישראל, ציינו כי הטיפול בחלק ממרפאות אז"ע לא עמד
בסטנדרטים הרפואיים המקובלים. חוות דעת אלו היו חלק מההחלטה של משרד

הבריאות הישראלי כי עדיף לטפל בחולי הגזזת בישראל מאשר במרוקו.
ד"ר לוי–לבהר ציין כי הבעיה לא הייתה רק בילדים שטופלו במרפאות אז"ע

 המקומיות, אך על מרפאותSanté publique-אלא גם באלה שטופלו במרפאות ה
אלה לא הייתה לאז"ע כל השפעה.

הדיון על איכות הטיפול בחולי גזזת במרוקו החל כבר ב–1950 בהתכתבויות
שבין ד"ר מאיר (מנכ"ל משרד הבריאות) לבין מחלקת הקליטה של הסוכנות
היהודית. זאת בעקבות אי שביעות רצונו של הרנטגנולוג פרופ' דרוקמן, מנהל
מחלקת הרנטגן בהדסה, מהטיפול נגד גזזת שניתן במחנות העולים בחו"ל על ידי
אז"ע-ג'וינט או במרכזי הבריאות של אז"ע במרוקו. לדעת דרוקמן, צריך היה
להביא את הילדים לטיפול בארץ בחסותה של הדסה, כך יזכו לטיפול מיטבי ואף
ניתן יהיה לערוך מעקב אחריהם למניעת הדבקה או תחלואה נשנית. אלא
שבהיעדר אתר מרכזי מתאים בעל ציוד רנטגן, לא ניתן היה להביא את כל
החולים לארץ לטיפול. ד"ר קורן מהמחלקה לביקורת רפואית של משרד העלייה

כתב:

עומדת אפוא בעינה השאלה אם לא הגיוני יותר להביא לישראל את
הילדים החולים במחלות אלה ולרפאם כאן ... ואולם התשובה הייתה
תמיד שלילית, בגלל חוסר כל אפשרות לבצע טיפול כזה בממדים גדולים

78בארץ.

בדיונים נוספים בין ג'וינט לבין הסוכנות היהודית ּבַנושא לא הגיעו למסקנה
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מכתב ד"ר קורן אל ד"ר מאיר, 13.7.1951, גנזך המדינה ג-78.5087/8

מעשית, ובפועל המצב נשאר כשהיה וללא מדיניות טיפול אחידה. חלק מהטיפול
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המשיך להניתן בחו"ל למגינת לבו של פרופ' דרוקמן. חילופי המנכ"לים במשרד
הבריאות (כניסתו לתפקיד של ד"ר שיבא במקום ד"ר מאיר) שינו את המצב.
ד"ר שיבא קיבל את חוות דעתו של פרופ' דרוקמן באשר לאיכות הטיפול נגד
גזזת, תוך שהוא מעדיף טיפול בהקרנות בארץ ולא בחו"ל. הוא היה נחוש
להקים מרכז ארצי לטיפול בחולי הגזזת (בעיקר בילדים), וזאת כדי למנוע את
עיכוב עלייתם, נוסף על הערכתו כי הטיפול בארץ והפיקוח עליו יהיו טובים
יותר מהנהוג בחו"ל. מאידך, לגורמי הבריאות הישראליים לא הייתה כל יכולת
להתערב בעבודת אז"ע-ג'וינט, היות ששני ארגונים אלה פעלו באופן עצמאי
לחלוטין ובהתאם למדיניות שנקבעה על ידם. בפועל, המשיכו מרכזי הבריאות
של אז"ע בערים השונות לספק טיפול נגד גזזת באמצעות הקרנות ובפיקוח חלקי

בלבד.

פעילות אז"ע-ג'וינט לביעור הגזזת במרוקו העצמאית (1960-1956)

באפריל 1956, חודשים ספורים לאחר שקיבלה את עצמאותה, הודיעה מרוקו
על סגירת שעריה ועל הפסקת העלייה לישראל. ב–10 ביוני נאסרה כל פעילות
של ישראל או מטעמה במרוקו, כולל בדיקות רפואיות וסוציאליות. גם מחנה
העולים שליד קזבלנקה נסגר. עד סוף שנת 1956 כל הפעילות מטעם מדינת
ישראל במרוקו הופסקה. אז"ע וג'וינט שלא היו ארגונים ציוניים, יכלו להמשיך

לספק שירותי בריאות במרפאות, כפי שעשו קודם לכן.
בתקופת העלייה הבלתי לֶגלית ממרוקו לישראל בשנים 1961-1956 לא
הייתה כל פעילות בריאותית ישירה שקשורה לעלייה מטעם מדינת ישראל או
שליחיה, וכמובן לא נערכו בדיקות רפואיות או טיפולים רפואיים הקשורים
לעלייה. גם כאשר התחדשה העלייה, ניתנו היתרי עלייה ליהודים מעטים, וזאת

על בסיס סוציאלי וללא כל קשר למחלה כלשהי.
עלייה לישראל הייתה אפשרית רק לאחר קבלת היתרי הגירה לצרפת ומשם
בדרך עקיפה לעלות לישראל. העלייה הרשמית המאורגנת חודשה רק ב–1961
עם עלייתו של המלך חסן השני, שאִפשר תמורת תשלום כופר את יציאתם של

שארית היהודים ממרוקו.
בדוח המסכם של ד"ר טאוויל, המנהל הרפואי של אז"ע מרוקו ל–1963, הוא
ציין כי המספר הכולל של ילדים שהוקרנו נגד גזזת במרכזי אז"ע במרוקו
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79Highlights of the health program of OSE Morocco condensed from a
report prepared in July 1963 by Dr. F. Taville, Medical Director of OSE

Morocco, ארכיון הג'וינט, תיקי מרוקו, 1963-1955, מיקרופילם ,SS/64:69.

79מ–1948 ועד 1960 עמד על כ–20,000.
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הגזזת, העלייה לישראל והשלטון הצרפתי בצפון אפריקה

נושא הגזזת היה מרכיב מרכזי במדיניות ההגירה/העלייה לישראל של רשויות
השלטון הצרפתי במרוקו. על פי דרישת השלטונות צריכים היו העולים לישראל
להציג אישורי בריאות בפני רופא הנמל כתנאי ליציאתם ממרוקו. רופא הנמל
בקזבלנקה נדרש למנוע את יציאתם של מהגרים חולים (יהודים ולא יהודים),
משום שצרפת הייתה חתומה כשאר המדינות החברות באו"ם על החלטת נפולי
1951, שעיקרה היה לא לאפשר הגירת חולים, בעיקר חולים במחלות מידבקות.
דאגתה של צרפת הייתה כפולה — האחת למלא אחר החלטת נפולי, והשנייה
למנוע כל אפשרות שמהגרים חולים יישארו במחנות המעבר בצרפת, גם אם
מדינת היעד שלהם הייתה ישראל או כל מדינה אחרת. סוגיה זו עלתה פעמים
רבות לדיון בין שליחי הסוכנות בצפון אפריקה לבין רשויות הבריאות המקומיות.
מסיבה זו שליחי הסוכנות העדיפו כי החולים בגזזת לא יטופלו במרוקו אלא
בארץ, היות שהטיפול הותיר סימנים בולטים אצל העולים (קרחות אצל מטופלי
גזזת ומצב העיניים אצל מטופלי גרענת). כתוצאה מכך, היה חשש כי הללו
יאותרו בקלות על ידי רשויות הבריאות של נמל קזבלנקה, יוגדרו כחולים,

ועלייתם לארץ תעוכב. ישראל מרגלית, שליח הסוכנות במרוקו, ציין כי:

בגלל אותה ביקורת ביחס לחולים מדבקים, חולי גזזת עברו את הביקורת
על סמך אי ידיעה או בדיקה שטחית של רופא הנמל. אין ספק שלאחר
גילוח הראש וההקרנה תהיה הגזזת גלויה לעין וכל חולי הגזזת ייפסלו

80באופן אוטומטי.

דיווח דומה מסר ד"ר מתן שהיה רופא האמון במרוקו. הוא המליץ שלא להתחיל
בטיפולים רפואיים אצל חולי גרענת ואצל חולי גזזת, מחשש שסימני הטיפול

יגרמו לפסילת יציאתם:

ידוע לך בוודאי שרק עניין של מזל הוא הבדיקה בנמל וכי אם בדיקה זו
הייתה רצינית יותר — היו בוודאי מגלים את נגועי הגזזת והגרענת
הנשלחים ארצה, אבל מאידך גיסא לא צריך להציג בזמן בנמל מקרים
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מכתב ישראל מרגלית אל נחום מנלזון במרסייל, 8.6.1953, ארכיון ציוני מרכזי80
L.29/308באליס איילנד למשל דרשו מהנשים היהודיות להסיר את פאות הראש שלהן .

כדי לבדוק אם הן חלו בגזזת וטופלו נגד המחלה, או אם היו עליהן סימני מחלות עור
מידבקות אחרות.

מכתב ד"ר מתן אל ר. וידרא, המחלקה לעליית הנוער קזבלנקה, 11.7.1953, ארכיון81
שיבא, תל–השומר.

81הבולטים לעין.
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ב–1954 מונה רופא נמל חדש בקזבלנקה (ד"ר קורקיוף), קפדן מקודמיו, וכך
כתב ד"ר מתן לד"ר בטיש, מנכ"ל משרד הבריאות:

שלטונות הבריאות כאן עושים צרות בזמן משלוח האנשים. הרופא הראשי
של הנמל ד"ר קורקיוף מקפיד יתר על המידה בזמן בקרת העולים ופוסל

לא מעט.

ד"ר מתן הציע להזמין את ד"ר קורקיוף לישראל כאורח כבוד של משרד
הבריאות ולשחד אותו בכיבודים ובפגישות עם אח"מים כדי לקנות את לבו וכדי

 לא נמסר מה היו82שיתרצה ולא יקפיד בבדיקות הרפואיות של העולים לישראל.
תוצאות ביקורו של ד"ר קורקיוף בישראל, ואם אכן הבדיקות של עולים יהודים
מטעמו בנמל קזבלנקה נערכו בקפדנות פחותה. ועם זאת, מעיון בדוחות השוטפים
של העלייה מצפון אפריקה עולה כי עד שנת 1956 רק כ–1.5% מכלל העולים
נפסלו מטעמי בריאות וכ–3% מהם עוכבו לבירור בעיקר בגין חשד למחלת

83השחפת.

פעילות אז"ע לטיפול נגד גזזת באלג'יריה, בתוניסיה ובלוב

אלג'יריה

הקהילה היהודית באלג'יריה מנתה ב–1948 כ–130,000 איש. רובם ככולם
התגוררו בשלוש הערים המרכזיות של המדינה — אלג'יר, קונסטנטין ואוראן.
בשונה מקהילות מרוקו ותוניסיה, שהיו אף הן בחסות שלטון צרפתי, קיבלו
יהודי אלג'יריה אזרחות צרפתית כבר ב–1870. לפיכך מעמדם האזרחי היה
משופר, והם נהנו משירותי הבריאות הציבוריים שהפעילו הצרפתים במדינה
וללא כל אפליה. הקהילה היהודית הפעילה מרפאה מרכזית בעיר אלג'יר החל
מ–1940, ואליה ביקשה אז"ע להסתפח, כפי שעשתה בקזבלנקה. היות שמצבם
הבריאותי של רוב חברי הקהילה היה טוב יותר מזה של הקהילות היהודיות
במרוקו ובתוניסיה, היה תקציב הפעילות הראשוני של אז"ע-ג'וינט באלג'יריה
נמוך ביותר — $1,500 בלבד לשנה, לעומת $30,000 לשנה במרוקו ו–$25,000

לשנה לתוניסיה.
בדוח הבריאות הראשון על הקהילה היהודית בעיר אלג'יר צוין כי אותרו
כ–50 חולי גזזת בלבד, וכי הם טופלו במרפאות פרטיות והגיעו למרפאה הקהילתית
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מכתב ד"ר מתן אל ד"ר בטיש, 30.8.1954, ארכיון שיבא, תל–השומר.82

ביקורת רפואית על העלייה, 1956-1948, דוח ד"ר פכטהולד, גנזך 83.4277/3

להשלמת הטיפול. לפיכך המליץ ג'וינט שלא להקים מרכז להקרנות בעיר.
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בהערת אגב צוין בדוח כי חלק גדול מחולי הגזזת היו בניהם של פליטים ממרוקו
שהגיעו לעיר וטופלו על ידי הקהילה היהודית שם, שאף פתחה מרכז לסיוע

84לפליטים היהודים ממרוקו במלון בעיר אלג'יר.

דוחות של ג'וינט ושל אז"ע כמו גם מכתבים ששלח זאב חקלאי (שליח עלייה
לצפון אפריקה בשנות ה–50) תיארו מצב דומה שבו ילדים חולי גזזת מעטים
מטופלים על ידי רופאים פרטיים מקומיים ומופנים לטיפול משלים במרפאת
אז"ע שבעיר. למעט העיר אלג'יר אין דיווח בערים האחרות על פעילות של

 היות שמספר העולים מאלג'יריה לישראל85אז"ע-ג'וינט לביעור מחלת הגזזת.
היה נמוך מאוד, לא נכללה הקהילה היהודית שם בהסכם שערכה הסוכנות

86היהודית עם אז"ע-ג'וינט לעריכת בדיקות רפואיות של טרום עלייה.

תוניסיה

הקהילה היהודית בתוניסיה שהייתה בחסות שלטון צרפתי, מנתה כ–100,000
יהודים, רובם ככולם התגוררו בעיר תוניס. אז"ע נכנסה לתוניסיה בשלהי 1947.
היא פתחה מרפאות קהילתיות בערים תוניס, גאבס, ספאקס, ס>ס ובאי ג'רבה.
מדיווחי אז"ע הראשונים על מצב הבריאות של יהודי תוניסיה עולה כי לא הוקם
מרכז להקרנות מטעמה, ורוב הילדים חולי הגזזת טופלו בשיטות מסורתיות —
על ידי הקרחה (אפילציה) באמצעות תאליום אָצֶטָט (חומר רעיל הגורם לנשירת

 או באופן ידני (פינצטה) ומתן סאלינידול (משחה אנטי–פטרייתית,87שיער)
 הצוות הרפואי שטיפל בילדים חולי הגזזת כללSalicylanilide.(88נקראה גם 

רופא במשרה חלקית, שפעל בעיר תוניס. רק ב–1953 הוחל בטיפול בהקרנות
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.AR45/54דוח אז"ע-ג'וינט, 20 אפריל 1949, עמ' 4-1, ארכיון הג'וינט, תיק 029, 84

תזכיר ד"ר הרמן, חבר הנהלת אז"ע העולמית, 12 יוני 1957, בנושא הפעילות85
.AR45/54באלג'יר, ארכיון הג'וינט, תיק 029, 

85% מיהודי אלג'יריה היגרו לצרפת, בשנים 1960-1951 הגיעו לישראל רק כמה86
אלפים, ראו צור י., "העלייה מארצות האסלם", בתוך: צמרת צ. ויבלונקה ח. (עורכים),

, ירושלים 1997, עמ' 82-57; מכתב ברוך דובדבני, המשרד לאירופההעשור הראשון
ולצפון אפריקה, אל ד"ר שמעון בטיש, מנכ"ל משרד הבריאות, 1 יוני 1954, ארכיון

ציוני מרכזי, ג-4247/3.

הג'וינט התנגד לשימוש בתאליום-אָצֶטָט, שהיה חומר רעיל והשימוש בו לצורכי87
הקרחה היה מסוכן, אך למרות זאת המשיכו אנשי הבריאות בתוניסיה להשתמש בו,
והנושא הפך לסוגיה במחלוקת בהתכתבויות בין אנשי הג'וינט לאנשי הבריאות המקומיים

של הקהילה, ארכיון הג'וינט ניו יורק, 494/79/1868.

88Document Case Box SM 67.ארכיון הג'וינט ירושלים ,

בילדים חולי גזזת, וגם זאת רק בעיר תוניס ובאופן חלקי ביותר. לשם כך שכרה
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אז"ע רנטגנולוג במשרה חלקית. בשאר הקהילות נמשך הטיפול במשחות
ובאפילציה ידנית, ורק במקרים קשים במיוחד נשלחו החולים לטיפול בהקרנות

בעיר תוניס.
היקף תחלואת הגזזת שעליו נמסר בדוחות היה נמוך, וכלל מאות ילדים
בלבד. הדוחות מציינים הצלחה בביעור של 90% מהגזזת באמצעות הטיפולים
השמרניים ולא על ידי הקרנות. ד"ר גוניק (מנהלה הרפואי של אז"ע) ציין כי
הטיפול בסאלינידול נגד גזזת בילדים בעיר גאבס זכה להצלחה וכי מרבית

89הילדים החלימו מהגזזת.

מעת לעת נשלחו מכתבים שמהם עולה כי ראשי אז"ע-ג'וינט בתוניסיה
התחבטו בשאלה האם יש מקום לרכוש מכונת רנטגן, שהרי מחירה היה יקר
ביותר (כ–$5000). ב–1953 אותרו 1,100 ילדים חולי גזזת בעיר תוניס, אך רק

530 מהם טופלו בהקרנה.
נראה כי מספרם של הילדים חולי הגזזת בתוניסיה היה נמוך יחסית, משום
שכאמור רובם ככולם טופלו בהצלחה בשיטות שמרניות לפני עלייתם לישראל.
מעיון בדוחות משרד הבריאות עולה כי מכלל חולי הגזזת שהגיעו בשנות ה–50
לשער העלייה, על פי ארצות מוצא/עלייה, מספרם של ילדים חולי הגזזת
שהגיעו מתוניסיה היה ככל הנראה נמוך מאוד וכלל לא צוין, בעוד שמספרם של

90ילדים חולי גזזת ממרוקו, מלוב, מאירן, מתימן ומעירק צוין בפירוט.

לוב

הקהילה היהודית בלוב הייתה הקטנה מבין הקהילות היהודיות בצפון אפריקה,

היא מנתה כ–36,000 איש, רובם ככולם התגוררו בעיר טריפולי. עד שנת 1951

הייתה לוב תחת שלטון צבאי בריטי, ומצבם של היהודים היה יחסית בטוח.

מאחר שכשליש מהקהילה עלה לישראל בראשית שנות ה–50, נותרה בלוב

קהילה קטנה יחסית. אז"ע נכנסה ללוב ב–1949, ובסקר הבריאות הראשון

שערכה צוין כי ישנם ילדים חולי גזזת וכי הם מטופלים באופן שמרני באמצעות
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מכתב ד"ר גוניק, 15 פברואר 1954, אל הנהלת הג'וינט תוניסיה, ארכיון הג'וינט89
ירושלים, התכתבות — אוסף ג'נבה, 1955-1954, מסמך 2566713.

כהן י., "הגזזת בישראל, תמצית סקר על הגזזת בישראל שנערך על ידי ד"ר יעקב90
, 1 (1958), עמ' 21-19;בריאות הציבורכהן מן האפידמיולוגיה במשרד הבריאות", 

"הטיפול במקרי גזזת על ידי הקרנות בשער העלייה", היחידה לאפידמיולוגיה, משרד
הבריאות, 1955 (תדפיס).

סאלינידול והקרחה ידנית. שירותי הבריאות ניתנו על ידי רופא איטלקי שנישא
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ליהודייה מבנות הקהילה וזכה לאמונם המלא. רופא מטעם אז"ע הגיע מעת לעת

כדי לפקח על כל הפעילות הרפואית. הטיפול המשלים לילדים חולי הגזזת ניתן

על ידי אחות איטלקיה שעבדה במרפאת הקהילה.
למעשה, בעיית הבריאות המרכזית הייתה השחפת, ומחלת הגזזת הייתה
משנית בלבד. היות שהקהילה הייתה קטנה, היקף פעילות אז"ע היה חלקי בלבד.
גם מספרם של ילדים עולים חולי הגזזת שהגיעו לישראל אינו נזכר בדוחות
משרד הבריאות, וניתן להניח כי הוא היה נמוך יחסית. ד"ר שמואל ספירו (רופא
עליית הנוער), שביקר מטעם הסוכנות בטריפולי ב–1949, ציין כי עיקר התחלואה
בקרב יהודי לוב היה הגרענת, והגזזת הייתה בעיה משנית בלבד וטופלה בהצלחה

 בדוחות מאוחרים יותר נזכרים כ–1,600 ילדים חולי גזזת,91באמצעים מקומיים.
רק 376 ילדים מהם נשלחו לטיפול בהקרנות, רובם ככולם מבית הספר היהודי
שבעיר טריפולי. שאר הילדים בקהילות היהודיות בלוב טופלו באמצעות משחות
או בטיפול אנטי–פטרייתי והקרחה ידנית, ורק מעטים טופלו בהקרנות. רוב
יהודי לוב עלו לישראל עד שנת 1951, שנת סיום השלטון הבריטי וקבלת
עצמאותה של לוב. פעילותה של אז"ע צומצמה מאוד עד לסיומה בשלהי שנות

ה–50.

158

דוח ביקור ד"ר ש. ספירו בטריפולי, אוגוסט-ספטמבר 1949, ארכיון העבודה והחלוץ,91
-IV.243-3מכון לבון, 
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בדרך מצפון אפריקה לישראל — הפעילות הרפואית שלחלק ג:
אז"ע-ג'וינט לטיפול נגד גזזת במחנות המעבר לעולים

92בדרום צרפת (מרסיי וסביבתה)

התגברותה של ההגירה היהודית לארץ ישראל בראשית המאה ה–20, העמידה
בפני ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית שטיפלה מטעמה בכל
נושא ההגירה, אתגר ארגוני עצום. מחד, הבריטים שלטו בארץ והגבילו את
מספר אשרות ההגירה לישראל; מאידך, המוני מהגרים הגיעו לערי הנמל בחופי
הים התיכון בניסיון למצוא דרך להגיע לישראל. עליית השלטון הנאצי הגבירה
עד מאוד את מספר מבקשי ההגירה. כדי לארגן את ההגירה באופן סדיר,

החליטה הסוכנות להקים מחנות מעבר לעולים באזור מרסיי שבדרום צרפת.
כבר בשנות ה–40 של המאה ה–20 הקימה הסוכנות בין 19-15 מחנות מעבר
לעולים לישראל. חלקם הגדול היו מחנות ישנים של הצבאות השונים ששהו
באזור מאז מלחמת העולם הראשונה ואילך. בשנים 1948-1945 שימשו מחנות
אלה צומת מרכזי, שאליו התקבצו רוב פליטי השואה בדרכם לישראל. עד הקמת
המדינה המחנות פעלו בהנהלת ארגוני תנועות הנוער הציוניות. עם הקמת
המדינה הועברו כל הסמכויות לניהול המחנות לידי מחלקת העלייה של הסוכנות

היהודית, שהייתה הגורם הרשמי שטיפל בהגירת יהודים לישראל.
המחנות במרסיי הפכו לתחנת המעבר המרכזית באירופה עבור העולים
לישראל. בין 15 במאי 1948 ועד דצמבר 1948 שהו בהם כ–61,000 איש,

 עקב השהייה הממושכת של העולים93כ–60% מהעולים לישראל באותה השנה.
במחנות הללו צריך היה להקים בהם שירותי בריאות ומוסדות חינוך לילדים.
הקמת השירות הרפואי והפעלתו נמסרו לאז"ע-ג'וינט. לשם כך גויס צוות גדול
שכלל כ–40 איש, ביניהם רופאים, עובדי מִנהל, אחיות ועובדים סוציאליים.
העולים שהגיעו למחנות, לעתים לאחר שהות ממושכת במחנה מעבר בצפון
אפריקה, נבדקו בדיקות רפואיות בסיסיות (שיקוף ראות לגילוי שחפת, בדיקות
דם ושתן), חוסנו וטופלו במידת הצורך במערכת הרפואית שפעלה במקום.
בריאות העולים ומורכבות הטיפול בהם, בעיקר בחולים הכרוניים והקשישים,
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חלק זה של הפרק נכתב על ידי שפרה שורץ.92

העלייה הגדולהליסק מ., מחנות נוספים הוקמו באיטליה, בגרמניה ובאוסטריה, ראו 93
, ירושלים 1999, עמ' 21-17.בשנות החמישים, כשלונו של כור ההיתוך

הפכו לאחת הבעיות המרכזיות בניהול מערך העלייה ובמחנות במרסיי.
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 מרפאה94השירות הרפואי שהקימה אז"ע במרסיי כלל בית חולים מרכזי,
מרכזית שבה עבדו רופאים מומחים, חלקם רופאים מומחים לא יהודים (צרפתים
מקומיים), 5 מרפאות כלליות ומרפאת עור אחת. הטיפול הקרינתי נגד גזזת
התבצע בבית החולים המרכזי לעולים, שפעל באישור שלטונות הבריאות הצרפתיים
וקיבל ייעוץ ותמיכה רפואיים מבית החולים האוניברסיטאי סנט לואי בפריז,

95שהיה המוסד המוביל בחקר מחלות העור והגזזת בצרפת ובעולם.

ילד שנמצא נגוע בגזזת אושפז בבית החולים, ושם טופל. לאחר השלמת
הטיפול נעטף ראשו של הילד במטפחת לבנה כדי שהשיער לא יישור ויגרום
להדבקת ילדים אחרים. כל זמן שהילד היה בטיפול המתינה לו משפחתו במחנה
העולים, ולאחר סיום הטיפול חזר הילד למשפחתו. במסמכי אז"ע צוין כי

), נשלחו ילדים לטיפולFavus(במקרים קשים של גזזת, בעיקר מסוג יערת 
בסניף של בית החולים סנט לואי במרסיי.

בדיון מיוחד שנעשה בנושא זה במוסד לתיאום שטיפל בעלייה לישראל ב–18
לאפריל 1951 נאמר כי 80% מהילדים שהגיעו למחנות העולים במרסיי חלו
בגזזת, וכי משך הטיפול נגד גזזת במחנה העלייה היה בן 6-5 שבועות ולעתים
אף יותר. זמן זה עיכב את עליית המשפחה לישראל והיה עומס כלכלי וארגוני
גדול על כל הגורמים המטפלים בעלייה. פרוטוקול הדיון ציין גם כי חלק
מהילדים נשלחו לטיפול בבתי חולים צרפתיים, ורק חלק מהטיפול נעשה במחנה

 סיבה נוספת להעדפת הטיפול בילדים חולים בגזזת ובגרענת בארץ לפני96עצמו.
הטיפול במחנות במרסיי הציגו פרופ' אברהם (אדולף) דרוקמן, מנהל מחלקת
הרנטגן של הדסה, שהייתה אחראית לטיפול בהקרנות נגד גזזת בישראל, וד"ר
חיים שיבא, מנכ"ל משרד הבריאות, שטענו כי הטיפול בארץ טוב יותר מבחינה
רפואית, ולפיכך עדיף להביא את כל חולי הגזזת לטיפול בישראל ולא לטפל

בהם במחנות העולים.

יש להתיר עליית ילדי גזזת ללא כל טיפול בצרפת ... אנו חוזרים

ומדגישים שאנו מוכנים לדאוג לכל מקרי גזזת אשר יבואו בשני המרכזים
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בית החולים כונה בפי העולים בית החולים האנגלי, משום ששכן במבנה שבו פעל94
בעבר בית חולים אנגלי שנוסד במרסיי בשנות ה–20. לפיכך השימוש בשם הזה נפוץ

ביותר בדוחות הרפואיים מאותה התקופה.

95, SpingerTeignes et teigneux: Histoire médicale et socialeTilles G, 
Verlag France, Paris 2009

פרוטוקול המוסד לתיאום, 18.4.1951, עמוד 6, ארכיון המכון למורשת בן–גוריון.96

(ראש העין ושנלר) המופעלים על ידי הצבא. מרכז שלישי יהיה בקרוב
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בחיפה ויקבל את שירותו מבי"ח הממשלתי [כיום בית החולים רמב"ם,

97ש. ש.]. לכן נא לתת הוראות בהתאם.

בסיכום הדיון נאמר כי כדי למנוע עיכובי עלייה בגין הטיפולים נגד גזזת ונגד
98גרענת, עדיף לשלוח את הילדים לטיפול בארץ ולא לטפל בהם במחנות במרסיי.

בית החולים סבל פעמים רבות מקשיים טכניים, כולל הפסקות חשמל ממושכות,
שגרמו לעיכובים רבים בהפעלת מכונות הרנטגן. לפיכך ילדים חולים רבים
נשלחו לישראל ללא כל טיפול, ובמסמכי העלייה שלהם צוינה העובדה כי הם

חולים שלא טופלו.
ב–1952, עם פתיחתו של בית החולים המיוחד לטיפול נגד גרענת ונגד גזזת
במחנה שער העלייה, החליטו משרד הבריאות והסוכנות היהודית לצמצם מאוד
את מספר המחנות באזור מרסיי ואת מספר העולים השוהים בהם, ולשלוח את
רוב הילדים ואת המבוגרים שנמצאו חולים בגזזת ובגרענת לטיפול בארץ. ואכן
מספר המחנות צומצם מ–19 מחנות ל–4. לאור הצמצום במספר מטופלי השחפת,
הגרענת והגזזת הוחלט לסגור גם את בית החולים לעולים שפעל במחנות.
מאושפזים קלים שטופלו במחנה העולים, והאחרים נשלחו לטיפול בישראל.
השירות הרפואי במחנות הועבר אף הוא בשלהי 1952 מידי אז"ע לידי הסוכנות
היהודית כדי לחסוך בהוצאות שנלוו לפעילות אז"ע. הטיפול של אז"ע-ג'וינט
נגד גרענת ונגד גזזת במחנות העולים במרסיי הגיע לסיומו ב–1953. במקרים
בודדים טופלו חולים במוסדות צרפתיים במרסיי בהתאם לצורך, אך רוב העולים
טופלו אחרי עלייתם לישראל. למעשה, אחרי 1953 הפעילות של אז"ע-ג'וינט
התמקדה בקהילות היהודיות בצפון אפריקה, עד לסיום עלייתם של רוב יהודי

צפון אפריקה לישראל.
יש לציין כי ג'וינט ואז"ע פעלו לביעור המחלות שחפת, גרענת, גזזת ומחלות
מין באותן שנים גם במחנות העולים באיטליה, בקהילות היהודיות ברומניה,
באירן, בעדן, בבולגריה, ביוון, בהונגריה (עד 1956), במחנות העקורים באוסטריה
ובגרמניה, ובקהילות היהודיות בבלגיה ובהולנד, אך התיעוד על כך לוקה בחסר
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מכתב ד"ר שיבא אל משרד העלייה הסוכנות היהודית המחלקה הרפואית ירושלים,97
4.11.51, ארכיון שיבא, תל–השומר.

פרוטוקול המוסד לתיאום, 18.4.1951, ארכיון המכון למורשת בן–גוריון. ההחלטה98
להעביר עולים החולים בגרענת, בגזזת ובעגבת לטיפול בישראל ולא לעכב את עלייתם
לשם טיפול השפיעה במידה רבה על ההחלטה להקים בית החולים למחלות אלה בשער

העלייה, מוסד שהחליף את הטיפול שניתן במחנה העולים במרסיי.

תיקי הפעילות הבריאותית של אז"ע-ג'וינט מרוכזים בארכיון הג'וינט בניו יורק99
ובארכיון אז"ע בפריז.

99ואינו מאפשר בחינה היסטורית ורפואית מלאה.
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החל משנות ה–60, לאחר תום גלי העלייה הגדולה ושיקומן של חלק מהקהילות
היהודיות באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, תם שיתוף הפעולה הצמוד של
ארגון הג'וינט ואז"ע, ומאז מתמקדת אז"ע בפעילות בתחום הרווחה בקהילות
היהודיות בעיקר באירופה, אך שומרת עדיין על מרכז חברתי ובריאותי פעיל
בקזבלנקה, ואילו ארגון הג'וינט ממשיך לתמוך הן בתחומי הבריאות והן בתחומי

הרווחה בקהילות יהודיות ברחבי העולם.

שלמי תודה

לד"ר מרטה בלינסקה, נינתו של מייסד יוניסף ד"ר לודוויג רייכמן על המידע
האישי והסיוע בנושא פעילות מחלקת ההיגיינה הפולנית בתקופה המקבילה;
לפרופ' חנה טמקין מסרסוטה פלורידה; לפרופ' הלנה–טמקין גרינר מבית הספר
לרפואה אוניברסיטת רוצ'סטר ניו יורק על סיוע בהבנת התקופה ואיתור חומרי
עזר למחקר; לד"ר נלי אבישר מבית הספר לרפואה אוניברסיטת רוצ'סטר ניו
יורק על הסיוע באיתור המידע על מסע הגזזת בעיר שדלץ שבפולין ועל
תחלואת מוקרני הגזזת מפולין בישראל; למרק לילינטאל מחברת קודק על
אבחון רשימת מכשירי הרנטגן של חברת סימנס ששימשו למסע הגזזת; ללינדה
קלמנט ריסטר מאוניברסיטת רוצסטר ניו יורק על איתור פרסומים מדעיים בני
התקופה בנושא הנדון בעיקר מאמריו המדעיים של ד"ר לוי–לבהר; לגב' דוריס
מריה ויטנגהוף מארכיון חברת סימנס בארלנגן על איתור החומר הארכיוני

 ניוYIVOהמתייחס לפיתוח מכשירי הרנטגן לטיפול נגד גזזת; לאנשי ארכיון 
יורק, לצוות ארכיון העם היהודי, ולאנשי ארכיון הג'וינט על סיועם באיתור
חומר בנושא זה. תודות מיוחדות לד"ר רחלי ווילף–מירון, לד"ר גדעון הלפרין
ולמלכה יקוטילוב על המידע האישי שמסרו בנושא ההקרנות נגד גזזת של בני

משפחתם במזרח אירופה ובברית המועצות.
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רשימת מחקרי ד"ר לוי–לבהר, רופא מומחה ברנטגנולוגיה (רדיולוגיה)
בנושא הקרנות נגד גזזת, שהתפרסמו בספרות הרפואית המדעית
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פרק שישי

'ּפַאֶרְך על הראש' — המסע לביעור הגזזת ביישוב
היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי

*ץשפרה שור

מבוא

ב–1926 הודיע בהתרגשות רבה מנהל מחלקת העור של בית החולים הדסה
 שבאפריל 1925 נפתחה בהדסה מחלקת1בירושלים, הד"ר אריה דֹוסטרובסקי,

הריפוי של המכון הרנטגני והוחל בטיפול ייעודי בילדים חולי גזזת במכונת
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שפרה שורץ, היסטוריונית של הרפואה והבריאות, היא פרופ' (אמריטה) במרכז לחינוך*
רפואי על שם פרופ' משה פריבס, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן–גוריון
בנגב וחוקרת במכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות במרכז הרפואי שיבא,

תל–השומר רמת–גן.
,הקתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובמחקר זה התפרסם לראשונה בכתב העת 

חוברת 153 (תשע"ה), עמ' 26-1. תודתי למערכת יד בן צבי על האישור להשתמש
במאמר בספר זה.

תודה מיוחדת לפרופ' מרדכי שני ולמכון גרטנר על תמיכתם הנדיבה בעבודה זו. תודה
לפרופ' יעקב סוסנה, יושב ראש האיגוד הרדיולוגי בישראל ומנהל מחלקת הרדיולוגיה
במרכז הרפואי הדסה עין כרם, לפרופ' אריה אינגבר, מנהל (לשעבר) מחלקת העור
במרכז הרפואי 'הדסה עין כרם, ולפרופ' יואל דונחין, מנהל (לשעבר) היחידה לבטיחות
החולה בבתי החולים של הדסה בירושלים ונשיא החברה הישראלית להיסטוריה של
הרפואה. יבורכו כולם על עזרתם המקצועית ועל הסיוע באיתור מסמכים היסטוריים
למחקר המלחמה בגזזת. תודתי גם לצוות המחקר ההיסטורי ולצוות המנהלי במרכז
הלאומי לפיצוי נפגעי הגזזת, ובמיוחד לאיתי בבלי, איה בר עוז, סירו בורשטיין, ולריה
דרורי, שרי לוי, סיגל סמכי ולמנהלו (לשעבר) של המרכז אלי שחר; וכן לאנשי הארכיון
הציוני המרכזי בירושלים על סיועם המתמיד ועל עצותיהם המועילות לאיתור חומרי

המחקר.

ד"ר אריה דוסטרובסקי (1975-1887) נולד ברוסיה, למד רפואה בברסלאו, בוינה,1
בבזל ובפריז, ועלה לארץ ב–1919 באונייה רוסלאן. הוא היה רופא ב"קבוצת עזרה
מדיצינית של ציוני אמריקה" (לימים, "הסתדרות מדיצינית הדסה"), הפרופ' הראשון
למחלות עור בארץ ישראל ומנהל מחלקת העור והמין של בית החולים הדסה בירושלים,
הדיקן הראשון של בית הספר לרפואה הדסה ירושלים, ומנהל בית החולים למצורעים על
שם הנסן. הוא ייסד את איגוד רופאי עור בארץ ישראל ועמד בראשו. עוד ראו לוי נ. ולוי

, זיכרון יעקב 2008, עמ' 143.רופאיה של ארץ ישראל 1948-1799י., 

מכונת רנטגן לריפוי שונה ממכונת רנטגן לאבחון, אף ששתיהן מבוססות על קרינה2

2רנטגן:
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על ידי קווי רנטגן מרפאים את המחלה רפואה מהירה ומוחלטת. כל
הריפוי נמשך כחודש ימים. עצם הריפוי במכונת הרנטגן (ההקרנה) די לו

3אפילו בדקים [בדקות] אחדים.

הגזזת פגעה באותה תקופה ברבים מתלמידי בתי הספר בארץ ישראל, ומשום
כך כונתה מחלת בית הספר או מחלת התלמידים.

הצהרתו של ד"ר דוסטרובסקי על הפעלת מכונת הרנטגן לטיפול חדשני
בחולי הגזזת ציינה את ראשיתה של הפרשה שנקראה לימים באופן רשמי
"המסע לביעור הגזזת בארץ ישראל", וכונתה לאחר הקמת המדינה "פרשת
הגזזת". פרשה זו ראשיתה ב–1925, ולהלכה הסתיימה ב–1960, עם שינוי
פרוטוקול (נוהל) הטיפול הרפואי בחולי גזזת מטיפול ברנטגן לטיפול תרופתי

אנטי–פטרייתי הניתן דרך הפה.
המסע לביעור הגזזת בארץ ישראל נעדר לחלוטין ממחקר תולדות היישוב
היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט, והדיון המדעי בנושא ביעור המחלה

מתמקד אך ורק בתקופת העלייה הגדולה של שנות ה–50.
בפרק זה תיבחן התכנית לביעור הגזזת בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי
על בסיס מסמכים היסטוריים בני התקופה ועל רקע תולדות הרפואה במאה
ה–20 בכלל וחקר תולדות הרפואה והבריאות ביישוב היהודי בארץ ישראל
בפרט. כמו כן, יידונו היסודות שהשפיעו על הטיפול הכולל בחולי הגזזת בתקופת
היישוב, וששימשו דגם לגיבוש התכנית למלחמה בגזזת בעשור הראשון למדינת
ישראל. בהקשר זה יוצג הטיעון כי הפרוטוקול הרפואי שהתפתח בארץ ישראל
המנדטורית לטיפול קרינתי בחולי גזזת רווח מאוד גם במקומות אחרים בעולם

170

מייננת (קרינה אלקטרומגנטית בעלת אנרגיה גבוהה שבכוחה לשחרר אלקטרונים מתוך
אטומים או מולקולות). מכונת רנטגן לאבחון משמשת לצילום איברי גוף לצורכי אבחון
מחלה או גידול, כגון צילום/שיקוף ריאות לאבחון שחפת, צילום לאבחון שברים וצילום
שיניים. מכונת רנטגן לריפוי מבוססת על קרינה מייננת חזקה יותר ונועדה להרוס תאים,
גידולים ממאירים ושפירים$וכדומה. בפרק זה נעשה שימוש במונחים רנטגנולוג
ורנטגנולוגיה, כפי שהיה מקובל בתקופה הנחקרת. הם מציינים התמחות רפואית בשימוש
בקרינה אלקטרומגנטית מייננת לאיסוף מידע רפואי לצורכי אבחון וטיפול. כיום השם
המקובל לתחום הוא דימות, והוא כולל עיסוק באמצעי דימות רפואיים (סי-טי, אם-אר-איי
וכדומה); הרופא העוסק בתחום מכונה רדיולוג (מקור השם בארצות הברית) או רנטגנולוג

(מקור השם באירופה).

דוסטרובסקי א., "עבודת המחלקה להיגיינה של בתי הספר: המלחמה במחלות העור3
 ,Ringworm inDostrovsky A, ט (תרפ"ו), עמ' 102. ראו גם: החינוךהמדבקות", 

, 1928Jerusalem’s Schools,(להלן אצ"מ) הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים ,
J113/1434.

ולא היה ייחודי לישראל. במחצית הראשונה של המאה ה–20 נערכו מסעים
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רבים לביעור גזזת באמצעות הקרנות המוניות ברוב מדינות אירופה ובארצות
הברית, והטיפול בחולי גזזת בישראל בשנות ה–50 לא נבע מרשלנות או
מפטרונות אלא נעשה בשיטה הרפואית הבינלאומית המקובלת והטובה ביותר
בזמנה לטיפול במחלה. עובדה זו עומדת בניגוד לעמדה הציבורית הרווחת
בישראל שההקרנות נגד גזזת לילדי העולים בשנות ה–50 נעשו מתוך חוסר
אחריות של הרשויות ואף בזדון כדי לפגוע בעולי ארצות המזרח. עמדה זו
הובילה לחקיקתו של החוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד-1994, חוק ייחודי שאין

4כדוגמתו בשום מדינה בעולם.

רקע

,Ringworm, Mycosis וגם: Tinea Capitisגזזת או פטרת העור (בלועזית: 
Favus, Thrichophytiaהיא קבוצת מחלות עור מידבקות של הקרקפת הנגרמות (

על ידי פטריות המשתכנות בשורשי הׂשְערה וגורמות לנשירת שערות, קרחות,
5כתמים מעוגלים, פצעים ואף הצטלקויות של עור הקרקפת, בייחוד אצל ילדים.

הגזזת הייתה ידועה כבר בעת העתיקה; היא מופיעה בציורי קיר שהתגלו
6במצרים, ונזכרה ב–400 לספירה בחיבורו של קסיוס פליקס על הרפואה.

בתחילת המהפכה התעשייתית, עם התגברות ההגירה לערים וצמיחתן של שכונות
עוני, נפוצה המחלה והפכה למחלה של עניים, של מהגרים ושל פליטים החיים
בצפיפות. ביטוייה החיצוניים (כתמים וקרחות) תייגו אותה כמחלה מכוערת

 בשל זיהויָם של ילדים חולי גזזת עם תנאי היגיינה ירודים הפכה7ודוחה.
) למילה נרדפת ללכלוך וזוהמה. קשיי ביעורTeigne( בצרפתית המילה גזזת

Leהגזזת הובילו לצמיחתו של הביטוי הצרפתי "עקשן חסר תקנה כגזזת" (= 
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"חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994", רשומות: ספר החוקים, 1478, 4 באוגוסט4
1994, עמ' 277.

5 Philadelphia &14,Dorland’s Medical DictionaryAgnew LRC et al., 
London 1965:1585השתמשתי במילון הרפואי מ–1965 על מנת להציג את ההגדרות .

הרפואיות של אמצע המאה ה–20, הרלוונטיות למחקר זה.

6,Medical MycologyGupta AK & Summerbell RC, “Tinea Capitis”, 
2000, 38:255-256

7Blandin G, “Le surprenant traitment de la teigne dans un l’hôpital
,Histoire des sciences médicaleNantais au début du XXème siècle”, 

2009, 1:137-142
8, Paris, Teignes et teigneux: Histoire médicale et socialeTilles G

. תודה מיוחדת לד"ר יעל אדלשטיין על תרגומה וסיועה בהבנת משמעותם של2009:6
ביטויי הגזזת בצרפתית.

teigneux ont souvent un caractère difficile.(8
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בעקבות התפשטות המחלה בקהילות היהודיות במזרח אירופה בראשית המאה
ה–20 צמח גם ביידיש הביטוי "עקשן ּפַאֶרְך" המקביל לביטוי הצרפתי "עקשן

 בארץ ישראל כונו ילדים יהודים חולי גזזת בכינוי הגנאי "יהודי9כמו גזזת".
10מצורע".

רק באמצע המאה ה–19 גילו רופאים צרפתים, ביניהם הרופא היהודי ממוצא
 שמדובר במחלה פטרייתית, אך מציאתGruby,(11(הונגרי ד"ר דוד גרובי 

התרופה למיגור הפטרייה התעכבה עוד כ–100 שנה. שמה של המחלה באנגלית
 (= תולעת טבעתית), והוא נגזר מההנחה הרפואית המוטעיתRingwormהוא 

שהגורם למחלה הוא תולעת. שם זה נותר בעינו גם לאחר הגילוי של גרובי
וחבריו שהגורם למחלה הוא פטרייה ולא תולעת.

הטיפול המסורתי בחולי גזזת לפני המצאת קרני הרנטגן

לכל אורך ההיסטוריה ועד ראשית המאה ה–20 התבסס הטיפול בחולי גזזת

בעיקר על תלישת השערות באזור הנגוע או על תלישת כל ׂשְער הקרקפת כדי

 לשם כך נהגו למרוח את הקרקפת בחומרים שונים12להיפטר מהנגע הרפואי.

(לאו דווקא חומרים רפואיים), כגון עִטרן, גפרית, שעווה, תערובת צמיגה של

מי סוכר ומשחות שונות שנועדו להקל את תלישת השערות, שנעשתה בדרך

 ביישוב הישן בירושלים13כלל באופן ידני במלקטת (פינצטה) או במלקחיים רחבים.

היו נוהגים למרוח על הראש עִטרן או משחה המכילה גפרית ולחבוש לילדים
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9‘Fighting for Health’, Steven Spielberg Jewish Film Archive, Hebrew
University of Jerusalem, and the WZO, Central Zionist Archives (short

documentary, Yiddish, 1938)
, 19 אוגוסט 1932, עמ' 6. ד"ר יצחקדואר היוםאיצקוביטש י., "יהודי מצורע", 10

איצקוביטש (1980-1891) היה מראשוני הרנטגנולוגים בארץ ישראל ומייסד ארגון
הרנטגנולוגים (כיום רדיולוגים) בארץ, ב–1926 פתח מכון רנטגן פרטי בחיפה, וטיפל בו

רופאיה שלבילדים חולי גזזת באופן פרטי וגם בתיאום עם קופות החולים. לוי נ ולוי י., 
, זיכרון יעקב 2008, עמ' 94. (מופיע גם כד"ר יצחק איצקוביץ).ארץ ישראל 1948-1799

על גרובי (1898-1810), חוקר וחלוץ המיקרוביולוגיה, ראו אדלר ש., "דוד גרובי",11
, כה (תש"ג), עמ' 229. עוד ראו בהרחבה, פרק 1 בספר זה.ההרפוא

כאמור, רק בסוף המאה ה–19 נתגלה שהגזזת לסוגיה נגרמת על ידי פטריות. עד אז12
התייחסו אליה כאל נגע רפואי שיש לבערו, אך לא ידעו מה הגורם לו.

העטרן עדיין משמש להסרת שיער בקהילות מסורתיות במזרח התיכון (בעיקר בתימן).13
ראו בהרחבה עמר ז., "חומרי מרפא אצל יהודי תימן", בתוך: מדר י. וריאני י. (עורכים),

, תל–אביב תשס"ה, עמ' 178.ןתזונה ורפואה עממית: מסורת יהודי תימ

כובע צמר, ולאחר כמה ימים, כשהשיער המרוח בעִטרן נדבק לכובע, הוסר
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), ועמו רוב]הכובע במשיכה חזקה (פעולה דומה להסרת אספלנית [פלסטר

השיער. להשלמת הטיפול נתלשה שארית השיער באופן ידני. טיפול זה היה

אכזרי ומכאיב במיוחד, אך הוא היה נפוץ משום שאפשר היה לבצעו בבית ללא

צורך בפנייה לגורם רפואי. במקרים אחרים נהגו לתת לילדים תאלי@ם-אָצֶטָט

(חומר מתכתי רעיל, ששימש לעתים גם להדברת עכברים ועוד) במינון נמוך כדי

14לגרום לנשירת השיער.

באופן מסורתי הורחקו ילדים נגועי גזזת ממוסדות החינוך ולא הותר להם

לחזור ללמוד בהם אלא לאחר שנרפאו, מה שהוביל להחזקתם בהסגר (בדרך

כלל ביתי) במשך חודשים רבים. החזקת ילדים חולי גזזת בהסגר הייתה נהוגה

בארצות הברית אף הוקמו בתי ספר מיוחדים בכל העולם ולא רק בארץ ישראל.

לילדים חולי גזזת, ובצרפת מוקמו בתי ספר אלה במתחמים של בתי חולים.

15הילדים שהו בבתי ספר אלה בהסגר עד שלוש שנים.

טיפול בחולי גזזת בהקרנות רנטגן

 ונמצאx-) גילה ב–1895 את קרני הRöntgen(לאחר שווילהלם קונרד רנטגן 

16בתצפית שהשימוש בהן (גם בעָצמה נמוכה) גורם ל"נשירת שיער ללא כאב",

גיבשו רופאי העור פרוטוקול רפואי לשימוש בקרני רנטגן כדי להשיר את

השיער של חולי הגזזת בקלות וביעילות לעומת הטיפול הכואב (עִטרן) והמסוכן

(תאלי@ם-אָצֶטָט), שהיה נהוג קודם לכן. השימוש הרפואי הראשון בקרני רנטגן

נעשה לצורכי אבחון (צילום שיניים ושברים בעצמות), אך תוך זמן קצר החלו
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14A. Dostrovsky Thallium in Campaign against Trichophytia among
, 1928, 3:1-2; Maynard MTR, “Thallium AcetateHarefuaChildren, 

, 1931, 11:385;Medicine TodayDepilation for Ringworm Dangerous”, 
Ingram JT, “Thallium Acetate in the Treatment of Ringworm of the

, 1932, 1:8-11The British Medical JournalScalp”, דוסטרובסקי א., "התליום ;
, ג (תרפ"ח), עמ' 2-1.ההרפואבמלחמה נגד פטרת השיער אצל הילדים", 

15, ParisTeignes et teigneux: Histoire médicale et socialeTilles G, 
2009:6; Thomas BA & Canis M, “Ringworm and Loss of Schooling”,

War & Peace,, 1953, 3:536-539; Marshall R, British Medical Journal
,Rationing and Rebuilding, 1940s Life in Cottesloe Western Australia

, MayNew York TimesPerth 2002; “Scalp Ringworm is Epidemic Here”, 
11, 1944

16LaTilles G, “L’histoire inachevé e des enfants teigneux irradiés”, 
, 2007, 13:8Presse Medical

להשתמש ברנטגן גם לצורכי ריפוי (אקזמות וגידולים שונים). הקהילה הרפואית
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Panaceaהתייחסה אל התגלית החדשה, כבמקרים דומים באותה תקופה, כאל 

17(דהיינו, תרופה לכל התחלואים).

) היה הראשון שהציעFreund(הרנטגנולוג היהודי–אוסטרי לאופולד פרוינד 

כבר ב–1897 להשתמש בהקרנות רנטגן להשרת השיער כאמצעי לטיפול בחולי

גזזת. הוא טיפל בילדים נגועים במחלה על ידי הקרנות רצופות 3-2 פעמים

בשבוע בעָצמה גבוהה עד שהחל השיער לנשור, אלא שהקרנות אלה גרמו

 ב–1904 הציע הרופא18) אצל רבים מהמטופלים.Alopecia(להיווצרות קרחות 

) פרוטוקול רפואי משופר לשימוש בקרניSabouraud(הצרפתי ריימונד סאּב@רֹו 

רנטגן על מנת להשיג השרת שיער מְַרבית ובעָצמת הקרנה חלשה יותר. אלא

שגם הקרנה אחת בשבוע גרמה לרבים ממטופליו להתקרחות. סאבורו עבד על

מחקריו בשותפות עם גרובי (ממגלי פטריות הגזזת), ובכמה מחקרים נקראת

19הגזזת גם מחלת גרובי-סאבורו.

) ב–Kienböck1907(בעקבות סאבורו יצר הרנטגנולוג האוסטרי רוברט קינבק 

סטנדרטיזציה של הטיפול, כלומר קבע נוהל רפואי מסודר לטיפול בהקרנות.

) בכתב העתAdamson(ב–1909 פרסם עם הרופא הבריטי הורציו אדמסון 

) פרוטוקול רפואי משופר לשימוש בקרניThe Lancet( הלנצטהרפואי המוביל 
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17The Rise of Radiation Protection: Science, Medicine andSerwer DP, 
, Ph.D. dissertation, PrincetonTechnology in Society, 1896-1935

University, 1977:vii
18Archives ofRosenthal T, “Perspectives in Ringworm of the Scalp, 

”, 1960, 82:851-856Dermatology
19Adamson HG, “A Simplified Method of X-Ray Application for the

, 1909, 173:1378-1380;The LancetCure of Ringworm of the Scalp”, 
Steffen Ch, “Dermatopathology in Historical Perspective, The Man
Behind the Eponym: Horatio George Adamson and Adamson’s Fringe”,

, 2001, 23:485-488; SerwerThe American Journal of Dermatopathology
The Rise of Radiation Protection: Science, Medicine andDP, 

, Ph.D. dissertation, PrincetonTechnology in Society, 1896-1935
University, 1977:vii; Corbett D, “New Radiometer for Use with

, 1914, 183:555-556; Crawford GM,The LancetSabouraud’s Pastilles”, 
New EnglandLuikart Jr RH and Tiley RF, “Roentgen Therapy in Acne”, 

, 1951, 245:726-728; Kaplan I, “The Treatment ofJournal of Medicine
CanadianFemale Sterility with X-Rays to the Ovaries and Pituitary”, 

, 1957, 76:43-64Medical Association Journal
20Wagner JP & Chung KC, “A Historical Report on Robert Kienböck

, 2005,Journal of Hand Surgery(1871-1953) and Kienböck’s Disease”, 
30A:1117-1121

20רנטגן להשרת השיער, טיפול הנקרא שיטת קינבק-אדמסון.



פרק שישי: המסע לביעור הגזזת ביישוב היהודי

שיטת קינבק-אדמסון הייתה לשיטה הרפואית המקובלת בעולם הרפואי לטיפול
בחולי גזזת בהקרנות רנטגן. לפיה הראש מחולק ל–5 אזורים, ומקרינים על כל
אחד מהם בנפרד ובאופן אחיד, בהנחה שלא ניתן להגיע לכל חלקי הראש
בהקרנה אחת. לאחר ההקרנה מרחו על ראשו של הילד משחה וכיסו אותו
במטפחת או בכובע כדי למנוע פיזור השיער הנגוע, שעלול היה לגרום להדבקת
הסובבים אותו. כעבור כ–3 שבועות הוסר כיסוי הראש עם השיער שנשר,
ושארית השיער (בעיקר בגבולות שבין השדות המוקרנים) נתלשה באופן ידני
(בשיטה המסורתית) במלקטת (פינצטה) ולעתים בשעווה או בעִטרן להשלמה
מהירה של התהליך. בדרך כלל, החלה צמיחה מחודשת של שיער בריא לאחר
כ–6 שבועות, ובתוך זמן קצר יכול היה הילד לחזור למסגרת החינוכית והחברתית

21שלו ולצאת מההסגר הביתי שבו היה נתון.

בעיה מרכזית שליוותה את הטיפול בהקרנות בחולי גזזת הייתה החזקתם של
הילדים בהסגר במהלך הטיפול כדי למנוע הדבקה באמצעות השיער שנשר.
סאבורו יזם את הקמתם של בתי ספר מיוחדים לילדים חולי גזזת, כדי שיוכלו
להמשיך בלימודיהם בתקופת הטיפול ועד החלמת הילד. יָזמה זו נעשתה פתרון
מקובל ברוב מדינות אירופה. בצרפת הוקמו בתי הספר בסמוך לבית החולים כדי

 בתי ספר כאלה היו גם בארצות22שהילדים יוכלו להיות במעקב רפואי קבוע;
הברית. כך למשל, כאשר פרצה מגפת גזזת בניו יורק בראשית שנות ה–40,
אותרו כ–4,500 ילדים שלקו במחלה, וכ–2,500 מתוכם נשלחו לטיפול בהקרנות.
מִנהל החינוך של עיריית ניו יורק החליט אז להקים בתי ספר מיוחדים לילדים

 בד@חות23החולים עד להחלמתם כדי למנוע הדבקה של כלל ילדי בתי הספר.
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21 “Paris Has Method of Curing Ringworm, Nearly stamped Out by the
, 31 October, 1924, p. 28ABoston Daily GlobUse of X-Ray”, 

22, ParisTeignes et teigneux: Histoire médicale et socialeTilles G, 
2009:6

מכתב חבר הקונגרס סינקלר אל עוזר המזכיר מוס, מה–15 ביוני 1923, המבקש23
National Archives NA-90/centralפרטים נוספים על מקרי גזזת שדווחו. ראו 

Letters fromfiles/1847-1923, 2119-2123 (1917), box 204; K. Hesse, 
, New York 1993; Cipollaro AC & Kallos A, “Measurement ofRifka

New YorkGonadal Radiations During Treatment for Tinea Capitis”, 
, 1959, 59:3033-3040; Albert RE & OmranState Journal of Medicine

AR, “Follow-Up Study of Patients Treated by X-Ray Epilation for Tinea
, 1968, 17:899-918;Archives of Environmental HealthCapitis”, 

Schwartz L, Medical Director, Chief Dermatoses Section, to Dr. H.H.
Henderson, state Epidemiologist, Virginia, November 20, 1944,

NA/90/1936-1944, IX/0425/box 530

המשרד לטיפול נגד גזזת בוושינגטון די.סי. נרשמו התפרצויות רבות של מגפת
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גזזת בשנות ה–40 וה–50, ורוב הילדים שחלו טופלו בהקרנות רנטגן. ד@חות על
הקרנות הרנטגן לילדים חולי גזזת בארצות הברית נכתבו בעיקר באזור ניו יורק

24והחוף המזרחי.

כמו שחפת, גרענת (טרכומה) ומחלות רוח מנעה הגזזת ממהגרים להיכנס
לארצות הברית ולקנדה, בין היתר בגין שיעור ההידבקות הגבוה בה והתווית
החברתית השלילית של עוני וזוהמה שנקשרו בה. מהגרים שאותרו בעת בדיקות
המעבר הרפואיות באליס איילנד כחולי גזזת, נשלחו לארצות מוצאם. חברות
הנוסעים דרשו מן המבקשים להגר להיבדק לפני עלייתם לאוניות שהובילו
אותם ליעדי ההגירה, מחשש שאם יימצאו חולים יהיה על חברת הנסיעות
להשיבם על חשבונה לארצות מוצאם. במקרים קלים בלבד נשלחו ילדים לטיפול
בהקרנות רנטגן בבית החולים באליס איילנד, ורק לאחר החלמתם הותר להם
להצטרף למשפחותיהם. הקהילה היהודית באנטוורפן הקימה מוסד מיוחד לטיפול
בהקרנות לילדים חולי גזזת, שמשפחתם קיבלה היתר הגירה לארצות הברית.
הילדים שהו במוסד עד החלמתם, ולאחר מכן הצטרפו למשפחותיהם בארצות

25הברית.

 =OZE(בשנות ה–20 וה–30 ערך ארגון הבריאות היהודי אז"ע 

Obshchetsvo Zdravookhraneniya Yevreyievחברה לשמירת בריאות = 

TOZ  =Towarzystwo Ochrony(היהודים) בשיתוף סניפו הפולני טא"ז 

ydowskiej w Polsce,�ci Z…Zdrowia Ludnoהחברה להגנת בריאות = 

האוכלוסייה היהודית) ובמימון ארגון הג'וינט היהודי–אמריקני מסע המוני לביעור

הגזזת בקהילות היהודיות במזרח אירופה כדי לסייע למבקשים להגר מערבה.

המסע נערך בשנים 1938-1921, ובמסגרתו טופלו בהקרנות 26,700 ילדים
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24Albert RE, “Follow up Study of Patients Treated by X-Ray for Tinea
, 1966, 56:2114-2120; KirkAmerican Journal of Public HealthCapitis”, 

JM & Ajello L, “Use of Griseofulvin in the Therapy of Tinea Capitis in
,AMA Archives of DermatologyChildren: Preliminary Observations”, 

1959, 80:259-267
25Hesse K, Letters from Rifka, New York 1993; Letter from E.J.

Henning, assistant secretary, Department of Labor office of the assistant
secretary Washington, to Dr. Hugh S. Cumming Surgeon General of the
U.S. Public June 7, 1922, USA National Archives (NA) NA/ 90/central

files/1847-1923, 2119-2123 (1917) box 204.

אז"ע נוסד בסנקט פטרבורג ב–1912 על ידי רופאים יהודיים במטרה לשפר את26
בריאות היהודים בעיקר בתחום בריאות הציבור וביעור מחלות זיהומיות, ופעל בעיקר

 לקראת 1938 העריכו ג'וינט ואז"ע26יהודים חולי גזזת בכל רחבי מזרח אירופה.
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כי עבודתם הבריאותית במזרח אירופה הסתיימה, והוחלט להרחיב את פעילותם

הבריאותית לקהילות יהודיות שמחוץ לאירופה (בעיקר בצפון אפריקה) ולהפעיל

בהן מרכזי בריאות ותכניות לקידום בריאות הציבור בדומה למה שנעשה בקהילות

במזרח אירופה. אלא שזמן קצר לאחר מכן פרצה מלחמת העולם השנייה וביצוע

תכנית הבריאות הזה נדחה.

יש לציין כי השימוש בהקרנות רנטגן כטיפול רפואי לא היה בלעדי למחלת

הגזזת, אלא היה מקובל במחלות עור רבות (כגון אקנה ואקזמות). בנוסף,

ההקרנות היו אמצעי טיפול בתינוקות שבלוטות הראש והצוואר שלהם היו

מוגדלות ובנשים עקרות בארצות הברית ובקנדה. השימוש הנפוץ ביותר בהקרנות

היה לטיפול באקנה להקטנת בלוטות צוואר מוגדלות כדי להפחית את הסיכון

 בארצות הברית בלבד טופלו בהקרנות מכל הסיבות שנזכרו27של מוות בעריסה.

 גם ביישוב היהודי בארץ ולאחר מכן במדינת ישראל28לעיל כ–4 מיליוני ילדים.

נעשה שימוש רב בהקרנות לטיפול במגוון בעיות רפואיות, לאו דווקא בגזזת.

למשל, על פי נתוני מרפאת זמנהוף של קופת חולים הכללית, שהייתה המרפאה

המרכזית של הקופה לטיפול ולאבחון ברנטגן מראשית שנות ה–40 ועד שלהי

שנות ה–50, היו חולי הגזזת שטופלו בהקרנות רק כ–10% מכלל המטופלים
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בקהילות היהודיות במזרח ומרכז אירופה ומרכזה בשנים 1939-1912. ראו ש' שורץ
, קמח (2009),ההרפוא) פולין", OSE-TOZ(ואחרים, "מסע הגזזת הנשכח של 'אזע-טאז' 

Paris, Twenty Five Years of OZE, 1912-1937Gurevitch L ,עמ' 270-265; 
Medical Welfare Activities Among Jews in1937:88-101; Wolman L, 

, Warsaw 1939Poland 1919-1939
27Kaplan II, “The Treatment of Female Sterility with X-Rays to the

Ovaries and the Pituitary, with Special Reference to Congenital
,Canadian Medical Association JournalAnomalies of the Offspring”, 

1957, 76:43-64; Rosenthal T, “Perspectives in Ringworm of the Scalp”,
, 1960, 82:851-856Archives of Dermatology

28, September New York Times“A Cancer in Young Linked to X-Rays”,
Radiation-Associated Thyroid Carcinoma,9, 1960; DeGroot L et al., 

, Victoria, The Thyroid Cancer BookNew York 1977; S. Rosenthal,
Canada 2002:28

סך כל מטופלי ההקרנות לכל המחלות במרפאת זמנהוף מראשית שנות ה–40 ועד29
שלהי שנות ה–60 היה 38,975 חולים, ומתוכם רק 4,160 היו חולי גזזת. מרפאת זמנהוף
בתל–אביב נפתחה ב–1934 והייתה שנים רבות המרפאה המרכזית של הקופה לרפואה

רפואית של מטופלי הגזזת–הכול מתחיל בראש הזהות האתנומקצועית. ראו בר עוז א., 
, עבודת גמר לתואר מוסמך המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, הפקולטהבישראל

למדעי החברה האוניברסיטה העברית בירושלים, אוקטובר 2012, עמ' 21.

29בהקרנות במרפאה זו.
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ביעור הגזזת ביישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי
(1948-1918)

 הייתה שכיחה ביותר ביישוב היהודי בארץ30הגזזת, שכונתה לעתים גם יערת,

ישראל כבר בתקופה העות'מאנית, ונתפסה (עם הגרענת) בעיה מרכזית בתחלואת

 ובואה של "קבוצת עזרה31ילדים ביישוב. הכיבוש הבריטי של ארץ ישראל

מדיצינית של ציוני אמריקה" (מ–1921 "הסתדרות מדיצינית הדסה") לארץ

 גרמו למפנה בטיפול בבעיית הגזזת. "הסתדרות נשים ציוניות הדסה",32ב–1918

שנוסדה בארצות הברית ב–1912, הייתה הגורם הראשון והמרכזי שהחל לפעול

בתחום בריאות הציבור היהודי בארץ ישראל מיד עם השלמת הכיבוש הבריטי.

הדסה שמה לה למטרה ראשונה לשפר את בריאות האִמהות והילדים באמצעות

הקמת מערך שירותי בריאות זמינים ונגישים לציבור ברחבי ארץ ישראל, הקמת

מחלקות היגיינה במוסדות חינוך וגיבוש תכניות לקידום הבריאות ולחינוך לבריאות

על פי העקרונות המתקדמים שהובאו מארצות הברית. כבר ב–1919 ערכה

הקבוצה סקר ראשון לבחינת שכיחות הגרענת והגזזת. הוא נערך ב–20 מוסדות

חינוך יהודיים בירושלים, כולל בתלמודי תורה, מאחר ששיעור התחלואה בגזזת
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), מציין את כלל סוגיTinea Capitis(השם גזזת, במינוח הרפואי פטרת הראש 30
), אחדFavus(פטרות הראש. השם יערת בספרות הרפואית העברית מכוון לפאבוס 

). פאבוס נגרמת על ידי פטרייה ששמה טריכופיטוןTinea Capitis(מסוגי פטרת הראש 
שינלייני, ויש לה צורה קלינית מיוחדת: כיסוי קשקשי צהוב על העור בצורת מעוינים,
בדומה ליערה, חלת דבש. פאבוס קשה מאוד לריפוי והיא נדירה מאוד בארץ. ראו

 Philadelphia &14,Dorland’s Medical DictionaryAgnew LRC et al., 
London 1965:543

ארץ ישראל נכבשה על ידי הבריטים בשני שלבים: דרום הארץ, עד קו בית אל-יפו,31
נכבש בדצמבר 1917, ושאר חלקי הארץ מקו זה צפונה, נכבשו בשלהי ספטמבר 1918.
ביולי 1920 כונן שלטון בריטי אזרחי במקום הממשל הצבאי, ובספטמבר 1922 קיבלה

בריטניה מחבר הלאומים מנדט על ארץ ישראל.

"קבוצת עזרה מדיצינית של ציוני אמריקה" נוסדה כארגון לשעת חירום על מנת32
לשקם את מוסדות הבריאות והרווחה של היישוב היהודי בארץ ישראל, שנהרסו במהלך
מלחמת העולם הראשונה (1918-1914). ב–1921 הפכה הקבוצה לארגון בריאות קבוע

Shvarts S & Brown T, “Kupatבארץ ישראל, "הסתדרות מדיצינית הדסה". ראו 
Holim, Dr. Isaac Max Rubinow and the American Zionist Medical
Unit’s Experiment to Establish Health Care Services in Palestine

, 1998, 72:28-46Bulletin of the History of Medicine1918-1923”, ;
"הדסה" לבריאות העם: פעילותה הבריאותית–החינוכית שלשחורי–רובין צ. ושורץ ש., 

, ירושלים תשס"ד, עמ' 39-19."הדסה" בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי

בהם היה גבוה במיוחד. ממצאי הסקר העלו כי 40% מהילדים במוסדות החינוך
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בירושלים היו נגועים בגזזת, וסוג הגזזת שנצפה בהם דומה לזה שהיה שכיח

33באירופה.

גזזת הייתה ידועה כמחלה מקומית בארץ ישראל במשך כל המאה ה–19, אך
ההרעה בתנאי החיים והפגיעה הקשה בתברואה בעיקר ביישוב היהודי בירושלים
בשנות מלחמת העולם הראשונה גרמו להתפשטותה עד כדי מגפה. ארגון הדסה
התמקד במחלות הגרענת והגזזת לא רק בגין מספר הילדים שהיו נגועים בהן,
אלא גם בהשפעת היחס החברתי השלילי למחלות אלה. הגרענת גרמה לעתים
קרובות ללקות ראייה קשה ואף לעיוורון ופגעה עד מאוד באיכות חייהם של
הילדים שחלו בה. הגזזת אמנם לא פגעה קשות בבריאות הילדים כגרענת, אך
נחשבה מחלה בעלת תיוג חברתי שלילי שפגע קשות באוכלוסיית הילדים
שסבלו ממנה. כאמור, היא נתפסה בציבור כמחלה של עניים ושל בעלי נוהגי
היגיינה ירודה. אין זה מפתיע אפוא שהד"ר יצחק איצקוביטש, מראשוני

הרנטגנולוגים בארץ ישראל, כתב כי:

הגזזת מתפתחת על פי רוב מאי נקיון, לכלוך, אי טפול בראש. על כן היא
מתפתחת מאוד בין השכבות העניות אצל ילדים משוללי השגחה הגרים
בצפיפות ובאי נקיון, לא סוד הוא שהגזזת נפוצה מאוד בין דלת העם

34היהודי.

הד"ר מרדכי ברכיהו (בורוכוב), מנהל מחלקת ההיגיינה של בתי הספר שהוקמה
) כמחלותScabies תייג את הגזזת, את הכינמת ואת הגֶָרבֶת (35על ידי הדסה,

 מאחר שהגזזת גרמה לקרחות בולטות, קל היה לזהות את הילדים36הז@המה.
שלקו בה ולהתנכר להם מבחינה חברתית. חמור במיוחד היה מצבן של הילדות,
שסבלו מדימוי חברתי נמוך ביותר בגין פגעי המחלה, שעלולים היו לפגוע
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, ירושלים תרצ"ח, עמ' 4, 17; דוסטרובסקיבית הספר והתלמיד בארץ–ישראלברכיהו מ., 33
א., "עבודת המחלקה להיגיינה של בתי הספר: המלחמה במחלות העור המדבקות",

, ט (תרפ"ו), עמ' 98.החינוך

, 19 אוגוסט 1932, עמ' 6.םדואר היואיצקוביטש י., "יהודי מצורע", 34

"הדסה" לבריאות העם: פעילותה הבריאותית–החינוכית שלשחורי–רובין צ. ושורץ ש, 35
, ירושלים תשס"ד, עמ' 91-40. ברכיהו"הדסה" בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי

(1959-1882), למד רפואה בבזל, בברן ובציריך, עלה לארץ ב–1912, היה רופא הגימנסיה
הרצליה, ומ–1919 מנהל מחלקת ההיגיינה של בתי הספר מייסודה של הדסה. ראו לוי נ.

, זיכרון יעקב 2008, עמ' 134.רופאיה של ארץ ישראל 1948-1799ולוי י., 

ברכיהו מ., "עבודת המחלקה להגינה של בתי הספר: המלחמה במחלות העור המדבקות",36
, ט (תרפ"ו), עמ' 36.ךהחינו

בעיקר בסיכוייהן להינשא (בשידוך).
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לאחר שהתקבלו ממצאי סקר הגזזת, הכריזה הדסה על מסע לביעור המחלה
 ושימוש במשחה37בבתי הספר בירושלים באמצעות הסרת שיער (אפילציה) ידנית

נגד פטריות. הגורם המרכזי בעריכת המסע לביעור הגזזת היה מחלקת ההיגיינה
של בתי הספר בראשות הד"ר ברכיהו. הוא ראה חשיבות רבה בביעור מחלות
מידבקות ובחינוך להיגיינה במוסדות החינוך, וסייע במידה רבה בארגון המסע

לביעור הגזזת בבתי הספר ובגני הילדים ובהוצאתו לפועל.

למרות נכונותה של הדסה לפעול בכל מוסדות החינוך של היישוב היהודי,

בפועל רק מוסדות שהיו קשורים לוועד החינוך של ההנהלה הציונית הסכימו

להשתתף במסע ולהתיר לבדוק את התלמידים, ואילו המוסדות האחרים (בעיקר

 בסך הכול נבדקו במסע 383,573תלמודי התורה החרדיים) סירבו ליטול בו חלק.

ילדים ב–20 מוסדות חינוך מתוך כ–17,000 ילדים שהיו רשומים בכלל מוסדות

החינוך בירושלים וביפו. במסע השתתפו 9 מוסדות חינוך ציבוריים: 3 בתי ספר

לבנים (783 ילדים), 4 בתי ספר לבנות (1,238), תלמוד תורה לבנות (314)

ותלמוד תורה של הקהילה הספרדית (152), וכן נבדקו ילדים ב–11 גני ילדים

(1,086). מכלל 3,573 הילדים שנבדקו, אותרו 976 ילדים חולים בגזזת (27%);

413 מתוכם נרפאו לאחר הטיפול, ו–553 ילדים (56%) נותרו חולים. הילדים

שטופלו היו בני 18-3 שנים, ורוב הילדים החולים היו בני 8-4 שנים. אחוז

39הילדים החולים הגבוה ביותר היה בתלמוד תורה הספרדי בירושלים (63.3%).

לדעת דוסטרובסקי, סירובם של חלק ממוסדות החינוך להשתתף במסע

לביעור הגזזת והנוהג במשפחות רבות לשלוח את ילדיהן למוסדות חינוך מזרמים

שונים, גרמו לכך שילדים שלמדו במוסדות חינוך שהשתתפו במסע לביעור
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תלישת שיער בעזרת עטרן, מי סוכר צמיגיים ומלקחיים או מלקטת.37

דוסטרובסקי א., "אחוז החולים בגזזת בין תלמידי בתי הספר לפי בתי הספר בראשית38
השנה (לפני הריפוי) ובסוף השנה (אחרי הריפוי) במשך 1921-1920", עמ' 1, אצ"מ,

J113/1434.הרשימה כוללת את תלמודי התורה הספרדיים, אך לא את אלה האשכנזיים .
תלמודי התורה החרדיים האשכנזיים לא הכירו בוועד החינוך הלאומי והתבדלו מכלל
מוסדות החינוך העבריים ביישוב היהודי בארץ. על המאבק שבין מוסדות החינוך החרדיים

, ב,החינוך העברית בארץ ישראללבין הוועד הלאומי, ראו בהרחבה אלבוים–דרור ר., 
ירושלים תש"ן, עמ' 305-159. דוסטרובסקי ציין שבמוסדות החינוך בירושלים שפעלו

בלא חסות ועד החינוך, היו 517 תלמידים חולי גזזת.

דוסטרובסקי, שם.39

דוסטרובסקי א., "עבודת המחלקה להיגיינה של בתי הספר: המלחמה במחלות העור40
, ט (תרפ"ו), עמ' 101.החינוךהמדבקות", 

40הגזזת, ושטופלו והבריאו, נדבקו מחדש ממי שלא השתתף במסע.
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בטבריה דווח כי מתוך 677 תלמידים שנבדקו בבתי הספר העבריים נמצאו
 בדיקות הילדים במוסדות החינוך העלו21%41 חולים, רובם בגילאים הנמוכים.

כי קיימת שונ@ת רבה בין המוסדות השונים בשיעור התחלואה בגזזת. דוסטרובסקי
העריך כי הדבר נבע מהשוני במעמד החברתי–כלכלי של התלמידים. תלמידי
בתי הספר שהייתה בהם שכיחות נמוכה של גזזת, השתייכו ליישוב החדש
בירושלים וביפו, ומעמדם החברתי–כלכלי של התלמידים בהם היה גבוה. למשל,
בבית הספר תחכמוני בירושלים, שתלמידיו היו ממעמד חברתי–כלכלי טוב
יחסית, עמד שיעור הילדים חולי הגזזת על 23.7% בלבד, ואילו במוסדות שלמדו
בהם תלמידים ממעמד חברתי–כלכלי נמוך, ושהיו בהם יתומים רבים, היה
שיעור הילדים החולים בגזזת יותר מ–60%. מצב דומה היה בגני הילדים; שיעור
החולים בגזזת בגני הילדים של היישוב החדש בירושלים עמד על 14.9%,

 עמדת42לעומת 41.3% בגני הילדים שהאוכלוסייה בהם הייתה ענייה יותר.
דוסטרובסקי באשר לקשר הישיר שבין מעמד חברתי–כלכלי לתחלואה ולהיגיינה
אישית, הייתה מקובלת בקרב רוב הרופאים ונזכרה פעמים רבות בעיתונים

 עמדה זו תאמה גם את43היומיים בקשר לגזזת ולמחלות כגרענת, שחפת וכינמת.
עמדתם של רופאים רבים באירופה, שראו בגזזת מחלה חברתית הנלווית לעוני

ולמעמד חברתי–כלכלי ירוד.
המסע לביעור הגזזת היה מורכב ביותר ודרש תיאום בין גורמים רבים

שעסקו בבריאות: רופאים, אחיות ואנשי חינוך. וכך נאמר:

בשום מחלה מאלה המצויות בין התלמידים, לא היו דרכי הריפוי
והפרופילקסיה [המניעה] קשים ויגעים כל כך כמו מחלות הפטריות. כאן
היה מן הצורך לשתף בעבודה את כל המכונה האדמיניסטרטיבית של
בית הספר, למן המְנהל ועד השַמש, לפרוץ גדר בסדר הקבוע במוסד,
להכניס לתוכו סדר זר ועבודה זרה של המחלקה להיגיינה, לתת מקום
לאחות לטפל בתלמידים החולים בתוך כותלי בית הספר, להנהיג ביקורי
רופאים, בדיקות משנה וכו'. הצפיפות הגדולה, השוררת במוסדות החינוך,
וסכנת התפשטות המגפה הנשקפת לחניכים הכריחו את המחלקה להיגיינה
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, 9 ביוני 1924, עמ' 2.םדואר היוגורביץ י., "הבריאות בבתה"ס בא"י", 41

, 19 אוגוסטםדואר היודוסטרובסקי, לעיל הערה 37; איצקוביטש י., "יהודי מצורע", 42
1932, עמ' 6.

"הדסה" לבריאות העם: פעילותה הבריאותית–החינוכית שלשחורי–רובין צ. ושורץ ש., 43
, ירושלים תשס"ד, עמ' 43-36."הדסה" בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי

להטיל על האחות עבודה מכסימלית, לדרוש מאת המורים קונטרולה
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[השגחה] מתמידה על התלמידים המנֻגעים ושמירה קודמת מפני הפצת
המחלה בין הבריאים. לפעמים קרובות הגיעו הדברים לידי חיכוכים
וסכסוכים בין באי כח המחלקה ובין המוסד. ואולם לאט לאט, בסיועה
של המועצה להיגיינה (במועצה שעל יד המחלקה להיגיינה של בתי
הספר משתתפים, מלבד מנהל הדסה ושלושה מרופאיה גם שני באי כוח
של ועד החינוך ובתוכם גם המפקח על בתי הספר), חדרה שיטת הרפוי
ודרכיה לתוך בית הספר ונתקבלה, אם כי לא נתחבבה ביותר על הלבבות.
מובן מאליו שגם אנו הֻכרחנו להסתגל אל תנאי הארץ המיוחדים ולותר

44על כמה מדרישותינו.

ההצלחה החלקית בלבד של המסע לביעור הגזזת, עקב הקושי להתמודד עם
ההידבקות החוזרת ונשנית במחלה וחוסר היכולת לטפל בה באורח יעיל, גרמה
להנהלת הדסה להתחיל לבער את הגזזת באמצעות הקרנות רנטגן, שנחשבו

באותה עת טיפול מתקדם ומיטבי במחלה.

על ידי הרפוי בקרנים אפשר לרפא באופן עיקרי ומהיר והריפוי הזה
45נחשב באירופה לחדיש ביותר בשביל המחלה הזאת.

רנטגן בארץ ישראל

ככל הידוע, מכונת הרנטגן הראשונה הובאה לארץ ישראל ב–1905 על ידי ד"ר
ארמנק אפנדי, הרופא התורכי העירוני בירושלים, שעבד גם בבית החולים

 אך לא ידוע מה היה השימוש הרפואי שנעשה בה. "קבוצת עזרה46היווני,
מדיצינית של ציוני אמריקה" ערכה הקרנות רנטגן כחלק משגרת פעילותה
הרפואית. מראשית עבודתה בארץ ועד דצמבר 1918 בוצעו 58 הקרנות. באוקטובר
1919 נסגר מכון הרנטגן של הדסה בגלל חילוקי דעות בין מנהל הדסה ד"ר
יצחק מקס רובינוב לבין מנהל המכון הד"ר יוסף שוהאן, שהצטרף להדסה במאי
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דוסטרובסקי א., "עבודת המחלקה להיגיינה של בתי הספר: המלחמה במחלות העור44
, ט (תרפ"ו), עמ' 100-99.החינוךהמדבקות", 

, 9 ביוני 1924, עמ' 2. ד"ר גורביץדואר היוםגורביץ י., "הבריאות בבתה"ס בא"י", 45
היה רופא בבית החולים הדסה.

, זיכרון יעקב 2008, עמ' 106.רופאיה של ארץ ישראל 1948-1799לוי נ. ולוי י., 46

, 29 באוקטובר 1919, עמ' 3. על פיםדואר היו"סגירת המעבדה של קרני הרנטגן", 47
העיתון חילוקי הדעות בין רובינוב לשוהאן נסבו על מידת השימוש בעברית, והסתדרות
שפתנו בראשות אליעזר בן יהודה, שלחמה למען הדיבור בעברית, התערבה במחלוקת.

עם אחד ושפה אחת:על סוגיית השימוש בעברית בשירות הרפואי, ראו גם כרמי ש., 
, תל–אביב תשנ"ז, עמ' 23-21.תתחיית הלשון העברית בראייה בין-תחומית: קורות ומקורו

 אך כעבור חודש פורסמה בעיתונות הודעה191847 אחרי סיום לימודיו בפריז.
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שהמכון ממשיך לעבוד בהנהלת שוהאן. זמן קצר לאחר מכן התקלקלה מכונת
הרנטגן של הדסה עקב חדירת מי גשמים לחדר הרנטגן, ולכן ההקרנות הופסקו

 בעקבות חילוקי הדעות בין ד"ר רובינוב לד"ר שוהאן פרש ד"ר48לחלוטין.
שוהאן מניהול המכון, והדסה הזמינה את הד"ר יוסף פרויד, רופא מומחה

49ברנטגנולוגיה, לנהל את מכון הרנטגן במקומו.

ב–1923 יצא פרויד לאירופה בשליחות הדסה כדי לרכוש מכונת רנטגן חדשה
בסיוע המימון של אגודת הרופאים היהודים באמריקה. המכונה נרכשה מחברת
סימנס הגרמנית והותקנה בירושלים בפיקוח מהנדס הדסה ברנרד זילוני. סיוע
טכני וחלפים התקבלו מסניף חברת סימנס בקהיר. זילוני ציין כי התקנת המכונה
לא הייתה פשוטה, בעיקר בגלל הקושי להתאימה לרשת החשמל העירונית.
בסופו של דבר, הושלמה ההתקנה, אך התקלות הרבות ברשת החשמל העירונית

50גרמו לעיכובים ולקשיים בהפעלתה השוטפת.

מכון הרנטגן המחודש של הדסה נחנך ב–1924, אך רק ב–1925 (לאחר
שהושלמה התקנת המכונה) החל לפעול ולטפל בילדים חולי גזזת על פי תכניתה
של הדסה לביעור המחלה מקרב ילדי בתי הספר באמצעות הקרנות רנטגן,

51תחילה בירושלים ולאחר מכן בכל רחבי הארץ.

באמצע שנות ה–20 פעלו בארץ ישראל כמה מכוני רנטגן פרטיים, שערכו
הקרנות נגד גזזת ומחלות עור אחרות, ביניהם מכוני הרנטגן של ד"ר יצחק
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פרקים בתולדות הרפואה בארץ ישראלהארץ, 11 בינואר 1920, עמ' ג, וראו לוי נ., 48
, תל–אביב 1998, עמ' 1948-1799.193

פרויד (1925-1882) למד רפואה והתמחה בפסיכיאטריה וברנטגנולוגיהד"ר יוסף 49
באוניברסיטת וינה. עבודותיו המדעיות בנושא השימוש ברנטגן זכו לשם עולמי, וב–1920
הוזמן להקים את מכון הרנטגן של הדסה בירושלים. הוא נפטר מאנמיה אפלסטית עקב
קרינת יתר (מחלה שכיחה בקרב רדיולוגים באותה העת, בגין חשיפתם הממושכת

, זיכרון יעקב 2008,רופאיה של ארץ ישראל 1948-1799לקרינה). ראו לוי נ. ולוי י., 
עמ' 343.

ברנרד זילוני אל הנהלת הדסה 24.3.1925, תיק מכתבי ב. זילוני, מהנדס הדסה, 50
ארכיון היסטורי האיגוד הישראלי לרדיולוגיה, הדסה עין כרם. באדיבות פרופ' יעקב

סוסנה.

מכתב (ללא שם) אל הנהלת הדסה, מחלקת ההספקה, על הזמנת חומרים למעבדה51
הרנטגנית מחברת סימנס, 24 במרס 1925, תיק מכתבי ב. זילוני, מהנדס הדסה, 1932-1925,
ארכיון היסטורי האיגוד הישראלי לרדיולוגיה, הדסה עין כרם. באדיבות פרופ' יעקב

סוסנה.

, 30םדואר היולא ניתן לזהות את ברוינשטיין. מצאתי רק אזכור אחד שלו. ראו 52
בנובמבר 1923, עמ' 2. צוין שם כי מרפאתו פעלה ברחוב הקונסולים מול בית החולים

הדסה בירושלים.

52שלום ביפו, של ד"ר ישעיהו אליהו בתל–אביב, של ד"ר ל' ברוינשטיין בירושלים
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ושל ד"ר יצחק איצקוביץ (איצקוביטש) בחיפה. ד"ר אליהו ציין במפורש במודעה
 כי הוא משתתף במסע "ריפוי גדול ומחלות עורדואר היוםשפרסם בעיתון 

53כרוניות ביחוד מחלות ראשי הילדים והזקן (גזזת)".

 ממחלקת הרנטגן של54ב–1925 גיבשו דוסטרובסקי והד"ר אברהם דרוקמן,
הדסה, ובתמיכה מלאה של ברכיהו, את תכנית המסע השני לביעור הגזזת
באמצעות הקרנות רנטגן. ההיערכות לטיפול הייתה הפעם שונה. ילדים שנמצאו
חולים בגזזת נשלחו למכון הרנטגן של הדסה לסדרת טיפולים בת 5 ימים,
והטיפול המשלים ניתן להם לאחר מכן על ידי האחיות של מחלקת ההיגיינה
בבתי הספר. הטיפול ברנטגן חייב מעקב צמוד של כמה שבועות והתמודדות
(בעיקר אצל הילדות) עם נשירת השיער המוחלטת אחרי ההקרנה, שגרמה
לחששות כבדים הן אצל ההורים הן אצל הילדים. דוסטרובסקי דיווח בהתפעלות

על יכולת הריפוי החדשה:

בחודש אפריל תרפ"ה נפתחה בהדסה מחלקת הריפוי של המכון הרנטגני
וכל עבודתנו ִקבלה צורה אחרת. על ידי קוי רנטגן מרפאים את המחלה
רפואה מהירה ומוחלטת. כל הריפוי נמשך כחודש ימים. עצם הריפוי
במכונת רנטגן (ההקרנה) די לו אפילו בדקים אחדים [בדקות אחדות],
אלא שלאחר כך יש לשמור על החולה, שלא תשוב אליו מחלתו. לשם
כך מעמידים את התלמיד החולה, גם לאחר עבודתה של המכונה הרנטגנית
תחת השגחה ובטִפול מיֻחד במשך שבועות. הקרנה מעכבת את צמיחת
השערות לזמן מה: השערות הקודמות נושרות ּכֻלן, והחדשות מתחילות
לצמוח רק כעבור זמן ידוע. בימי ההפסקה, בשעה שהראש הוא מגֻלה
לגמרי, הדבר קל לטהר את העור מהפטריות ע"י התרופות הרגילות ...
מכונת רנטגן נתנה לנו את האפשרות להחיש את רפואתו של החולה
הבודד, חולה הגזזת והנתק [פאבוס/יערת, גזזת קשה] בשעה שהוא עצמו
פונה אלינו לשם עזרה מהירה [הכוונה לחולים הפרטיים שפנו למרפאת
הדסה]. ואולם אין הדבר פשוט כל כך ביחס לבתי הספר, שבהם מתחנכים
בני עדות שונות ובעלי גילים שונים ופעמים שהורי הילדים מפחדים

184

, 5 בדצמבר 1924, עמ' 2.םדואר היו53

ד"ר אברהם (אדולף) דרוקמן (1964-1895), בוגר בית הספר לרפואה בווינה, עלה54
לארץ ב–1925 והצטרף למחלקת הרנטגן של הדסה עם הקמתה. ב–1933 מונה למנהל
מכון הרנטגן של הדסה, מ–1938 פרופ' לרנטגנולוגיה באוניברסיטה העברית, ממייסדי

רופאיה של ארץ ישראלבית הספר לרפואה בירושלים ב–1949. ראו לוי נ. ולוי י., 
, זיכרון יעקב 2008, עמ' 1948-1799.171

מפני מכונה זו שגורמת לנשירת השערות (ולו רק לזמן ידוע). כאן יש
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צורך בסידור מקיף ומאֻרגן לבור את החולים המתאימים, להביאם אל
המעבדה הרנטגנית, ולהשגיח עליהם זמן ידוע אחרי ההקרנה, לדרוש
מהם שיבואו יום יום (בלי חסורים!) לטפול במשך שבועות אחדים. רק
בתנאים של סדר קבוע כזה יש אפשרות לטהר בית ספר שלם ממחלת
הפטריות, לטהרו במהרה ובהחלט, עד שלא יישאר בו באחד המקומות

55מוקד חולה, אשר ממנו ּתִּפָתח הרעה ותתפשט המחלה שוב.

לא בכדי השתמש דוסטרובסקי בדבריו בפועל לטהר. הוא משקף את עמדת
הרופאים והציבור באותה עת שמחלת הגזזת היא פועל יוצא של ז@המה, עוני
והיגיינה ירודה, ושהחולים בה שייכים למעמד חברתי–כלכלי נמוך. בעמדה זו
החזיקה גם "הסתדרות מדיצינית הדסה", ומתוך כך פעלה לקדם את בריאות
הציבור ביישוב היהודי כאמצעי להגשמת החזון הציוני — ריפוי הגזזת עתיד היה

 בדומה לכך השתמש ברכיהו במילה מלחמה לתיאור56לסייע לבניין האומה.
ההיערכות המדוקדקת לטיפול בחולי גזזת:

אחיות למלחמה נגד מחלה זו שהייתה נפוצה עד כדי 40% הוזמנו
57מיוחדות.

נקודת התורפה של הטיפול הייתה הצורך להשיר את כל השיער שנותר על

הראש אחרי ההקרנות. לשם כך מרחו תחילה את הראש בקוליפוניום (חומר

שעוותי דביק המיוצר משרף אורנים), ובאמצעותו הוסרו השערות שנותרו על

 טיפול זה58שורשיהן, ולאחר מכן מרטו במלקטת (פינצטה) את השיער שנותר.

היה קשה מאוד לילדים, אך נועד להבטיח את הסרת כל השיער הנגוע בגזזת
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דוסטרובסקי א., "עבודת המחלקה להיגיינה של בתי הספר: המלחמה במחלות העור55
A. Dostrovsky, Ringworm in , ט (תרפ"ו), עמ' 103-102; ראוהחינוךהמדבקות", 

Jerusalem’s Schools, 1928 ,אצ"מ ,J113/1434.

היטיבה לבטא זאת הירש במחקרה על יחסי האִמהות והממסד הרפואי (בעיקר של56
הדסה) בתקופת המנדט הבריטי. ראו הירש ד., "המדיקליזציה של האימהות: יחסים

עיונים בתקומתאתניים וחינוך אימהות מזרחיות לטיפול 'היגייני' בתינוק בתקופת המנדט", 
 א (תשע"א) עמ' 139-106. על הקשר שבין ביעור הגזזת להגשמת החינוך הלאומיישראל

, 19 אוגוסט 1932, עמ' 6.םדואר היוראו גם: איצקוביטש י., "יהודי מצורע", 

, ירושלים תרצ"ח, עמ' 4, 17; דוסטרובסקיבית הספר והתלמיד בארץ–ישראלברכיהו מ., 57
א., "עבודת המחלקה להיגיינה של בתי הספר: המלחמה במחלות העור המדבקות",

, ט (תרפ"ו), עמ' 17, 98.החינוך

הטיפול בקוליפוניום להׁשרת שיער היה מקובל ברוב מדינות אירופה, ובעיקר בצרפת,58
והמשיך את הנוהג המסורתי של הסרת השיער הנגוע בגזזת באמצעות עטרן או מי סוכר.

ולמנוע הדבקה. האחריות להשלמת הטיפול הוטלה על האחיות.
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דוסטרובסקי וברכיהו חששו בעיקר מהדבקה חוזרת ומהתפשטות מחודשת
של המחלה, ולכן גיבשו תקנות ברורות להנהלות בתי הספר בנושא זה:

שום תלמיד אל יתקבל לבית הספר אלא אם כן הביא רישיון לכך,א.
רישיון בכתב מאת הרופא למחלות–העור שבדק אותו (בדיקה זו

נעשית, כמובן, חינם).
כל התלמידים שלא היו בבית הספר בשעת בדיקתו האחרונה שלב.

הרופא צריכים גם הם להביא ממנו פתקא, אעפ"י שהם תלמידים
קבועים.

לשם כך נחוץ, שכל מורה יציין ביומן שלו אותם התלמידים שכברג.
נבדקו ע"י הרופא. כל תלמיד שאין לו ביומן ציון–בדיקה צריך להביא

59פתקא.

דוסטרובסקי הדגיש כי תקנון זה הופעל בכל בתי הספר ותלמודי התורה בארץ
(בתל–אביב, בחיפה, בטבריה ובצפת) ללא יוצא מן הכלל, והזכיר כי גזזת

נמצאה גם בקרב תלמידי הגימנסיה הרצליה בתל–אביב.
הרחקת התלמידים מבית הספר למשך תקופת הריפוי הראשונה הייתה הכרחית
בשל הקושי למנוע הדבקה חוזרת לפני נשירת כל השיער הנגוע. נהלים אלה היו
חלק מהפרוטוקול הרפואי המקובל בכל העולם, וכאמור בצרפת ובארצות הברית
הרחקת הילדים הייתה ממושכת יותר, והם נשלחו לכל תקופת הריפוי לבתי ספר
מיוחדים לחולי גזזת. אולם פעולה קיצונית כזאת, מן הסתם, לא הייתה אפשרית
ולא הייתה מתקבלת ביישוב היהודי בארץ ישראל, ועל כן כדי להבטיח את
ביעור המחלה נדרש היה להקפיד יותר על הרחקת התלמידים מבתי הספר

בתקופת הריפוי הראשונה.
בשנים 1928-1925 הוקרנו כ–3,500 ילדים בירושלים במחלקת הרנטגן

 ובשנה הראשונה למסע הוקרנו גם 343 ילדים בבית החולים הדסה60בהדסה,
 בסקר ביניים שפרסם דוסטרובסקי בשלהי 1926 (כשנה לאחר61.בתל–אביב

תחילת המסע) הוא ציין כי 600 ילדים החלימו כליל מהגזזת, והוסיף כי לאור
ההצלחה הוא אופטימי בנוגע לאפשרות לסיים את המסע בהצלחה בכל בתי
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דוסטרובסקי א., "עבודת המחלקה להיגיינה של בתי הספר: המלחמה במחלות העור59
, ט (תרפ"ו), עמ' 103-102.החינוךהמדבקות", 

שם, עמ' 60.102

שם, עמ' 61.98

שם, עמ' 62.102

 עם זאת, היו ילדים שסדרת הטיפולים הראשונה בהקרנות62הספר שהשתתפו בו.
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לא ריפאה את מחלתם, והם הוקרנו שוב. דוסטרובסקי ודרוקמן ערכו מעקב
מחקרי אחר כ–2,300 ילדים חולי גזזת בירושלים שטופלו בהקרנות, ומצאו כי
בדומה לנתונים בדוחות מדעיים מהעולם הילדים סבלו מתופעות לוואי מעטות,
ושהשינויים שחלו בצמיחת השיער לאחר ההקרנות (שיער חלק שהפך למסולסל,
צמיחת שיער מרובה או דלילה וכדומה) היו דומים אף הם לתופעות שדווח

63עליהן בספרות הרפואית.

אחוזי הריפוי הגבוהים במיוחד, שהושגו בטיפול קרינתי, ומשך הטיפול

הקצר יחסית לעומת הטיפול המסורתי הממושך, שנמשך לעתים שנה ויותר,

ושיעורי הריפוי הנמוכים בשיטות המסורתיות, חיזקו את דרישתו של דוסטרובסקי

שכל החולים בגזזת ללא יוצא מן הכלל יטופלו בהקרנות.
למרות שיתוף הפעולה ההדוק בין מוסדות החינוך להדסה בתחום ביעור
הגזזת והאופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה, עדיין נותרו כמה בעיות. הראשונה
שבהן הייתה חוסר ההקפדה בתלמודי התורה על התקנות שגיבשו ברכיהו
ודוסטרובסקי, ושלפיהן צריך היה לשלוח הביתה ילדים חולי גזזת כדי שלא

יפיצו את מחלתם. ברכיהו ציין כי:

בת"ת אין ההנהלות עומדות על מדרגה תרבותית מוסרית כזאת ואינן

64מתחשבות בעובדה, שתלמיד נגוע בגזזת מפיץ את מחלתו בין הבריאים.

הבעיה השנייה הייתה "מצד התלמידות שבשום פנים לא חפצו להסתפר, והן

 והבעיה השלישית הייתה בהתמודדות עם תחלואת65מצד ההורים שפחדו מרנטגן";

ילדי העולים החדשים שהגיעו לירושלים כל העת, ושעל פי דיווחו של ברכיהו

מ–1926 העלו את מספר הילדים חולי הגזזת בבתי הספר בעיר ל–800 ילדים:

בעיקר מתוך עולי המזרח — התימנים, הפרסים וכו' שהביאו איתם
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63Dostrowsky A, “Das Phänomen der herdöfrmigen Haarhypertrophie
, 1931,Archiv für Dermatologie und Syphilisnach Röntgenepilation”, 

162:739-761
; שחורי–רובין צ.J113/1434ברכיהו אל הנהלת הדסה, 22 באוגוסט 1928, אצ"מ, 64

"הדסה" לבריאות העם: פעילותה הבריאותית–החינוכית של "הדסה" בארץושורץ ש., 
, ירושלים תשס"ד, עמ' 90.ישראל בתקופת המנדט הבריטי

, ירושלים תרצ"ח, עמ' 4, 17.בית הספר והתלמיד בארץ–ישראלברכיהו מ., 65

ברכיהו מ., "עבודת המחלקה להיגיינה של בתי הספר: סקירה כללית על התפתחות66
, ט (תרפ"ו), עמ' 185.החינוךהעבודה", 

66מחלות עור ועינים.
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עם זאת לדבריו, הם הצליחו לרפא 780 מתוכם, והשגחה שוטפת וקפדנית על

בדיקה מניעתית של התלמידים בבתי הספר מנעה הדבקות חוזרות עד כדי ביעור

67מוחלט של המחלה.

קושי נוסף נבע מהיעדר תקציב ייעודי להקרנות. ברכיהו ציין במפורש בדוח
שהגיש ב–1928 לד"ר אפרים בלוסטאון, מנהל הדסה, כי היעדר תקציב מנע
לשלוח 80 ילדים (30 מחיפה, 30 מטבריה ו–20 מצפת ) לטיפול בהקרנות

68וביקש לשם כך תקציב מיוחד של 120 לא"י (לירות ארץ ישראליות).

בדיקת התלמידים בבתי הספר ואיתור תלמידים חולים במחלות מידבקות
כגזזת נעשו בתיאום עם שלטונות הבריאות של המנדט. עוד ב–1924 הגיע
ברכיהו להסכם עם הד"ר רפאל אופלטקה, הממונה על בתי הספר במחלקת
הבריאות הממשלתית (המנדטורית), שעל פיו ידווח ד"ר אופלטקה למחלקת
ההיגיינה של בתי הספר שהקימה הדסה על כל מקרה של מחלה מידבקת
שתתגלה בקרב התלמידים ובקרב עובדי החינוך, וברכיהו יודיע למחלקת הבריאות
הממשלתית על מקרי המחלות המידבקות שיגלו רופאי בתי הספר. ד"ר הנדרסון,
מנהל מחלקת הבריאות המנדטורית במחוז ירושלים, חידש את ההסדר הזה

69ב–1928.

ההתחייבות לדיווח הדדי קוימה במלואה עד שנת 1932. רופאי ממשלת
המנדט ביקרו מפעם לפעם בבתי הספר וחיזקו את מעמדה של מחלקת ההיגיינה
בדרישותיה הבריאותיות מאוכלוסיית התלמידים ומהנהלות בתי הספר. אולם
ב–1932, עם מינויו של ד"ר אלכסנדר מלחי (רופא הדסה לשעבר) למנהל
מחלקת המחלות המידבקות בממשלת המנדט, נפסק תיאום הפעילות הבריאותית
בבתי הספר, מפני שהוא ביקש לפעול באופן עצמאי. מכאן ואילך פעלו שתי
הרשויות בבתי הספר בנפרד ובמקביל, והדבר פגע לדעת ברכיהו בשמירה מפני

70התפשטותן של מחלות מידבקות.

המסע לביעור הגזזת באמצעות הקרנות רנטגן נמשך במֶֶרץ עד שנת 1928.

על פי דיווחיהם של דוסטרובסקי וברכיהו, הייתה הצלחת המסע גדולה ביותר,

והמחלה כמעט נעלמה מבתי הספר בירושלים שבחסות ועד החינוך. גם בתל–אביב
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שם.67

.J113/1434ברכיהו אל הנהלת הדסה, 4 באפריל 1928, אצ"מ, 68

מזכר ד"ר ברכיהו אל ההנהלה הראשית של הדסה בירושלים, 22 במרס 69,1932
.S6/346אצ"מ, 

שם.70

וביפו, שבהן טופלו חלק מהתלמידים בשלב הראשון של המסע בתרופות כימיות
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ולא בהקרנות, כנראה מהיעדר תקציב ובגין העלות הגבוהה של הקרנות במכונים

71הפרטיים, ירד שיעור הילדים החולים מ–19% ל–9%, ירידה משמעותית ביותר.

הד"ר איצקוביטש (איצקוביץ), מראשוני הרנטגנולוגים בארץ ישראל, שניהל
מכון רנטגן פרטי בחיפה והיה מהתומכים החשובים בטיפול בהקרנות נגד גזזת,

 ב–1932 מאמר המשבח את הישגי המסע לביעור הגזזתדואר היוםפרסם בעיתון 
ובעיקר את הירידה בתחלואה בקרב תלמידי בתי הספר בירושלים ובתל–אביב-יפו.
איצקוביטש ציין כי בשנים 1931-1928 נשלחו על ידי הדסה 600 ילדים לטיפולי
רנטגן מאזור הצפון — 265 מטבריה, 159 מחיפה, 139 מעכו ו–15 מהמושבות

יבנאל, כינרת, יסוד המעלה ומשמר הירדן, אך עדיין:

ישנם בחיפה כמה עשרות ילדים מחוץ לכותלי בית הספר מסבת מחלת
הגזזת. הילדים הללו נשארים לגמרי בלי כל חנוך או שהנם מוצאים
מקלט לעצמם בכותבים [תלמודי תורה] או בבתי הספר של המיסיון
שאינם מקפידים בעניין זה. שאלת רפוי הגזזת הנה באופן כזה לא רק
שאלה של הבראה פיזית של הילד, היא גם שאלת אפשרות של חינוכו

הלאומי.

כדי להתמודד עם ילדים אלה הציע איצקוביץ:

יסוד קרן מיוחדת למטרה זו והעבודה הגדולה שהתנהלה עד עכשיו

72בהצלחה כה רבה עלולה לפתור את השאלה במלואה.

מחלת הגזזת והעלייה החדשה

הצלחת המסע לביעור הגזזת במוסדות החינוך העמידה לפני יוזמיו (דוסטרובסקי
וברכיהו) את האתגר הקשה של שמירה מפני התפרצות חוזרת של המחלה.
לשניהם היה ברור כי נקודת התורפה היא הפיקוח הבריאותי על ילדי העולים
החדשים, שהמשיכו לבוא כל העת לארץ ישראל ממזרח אירופה ומארצות

73המזרח, בעיקר מתימן.

סוגיה זו עלתה כבר במהלך ב–1925, עם תחילת המסע לביעור הגזזת,
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ברכיהו מ., "עבודת המחלקה להיגיינה של בתי הספר: סקירה כללית על התפתחות71
, ט (תרפ"ו), עמ' 185.החינוךהעבודה", 

, 19 אוגוסט 1932, עמ' 6.םדואר היואיצקוביטש י., "יהודי מצורע", 72

73Halamish A, “A New Look at Immigration of Jews from Yemen to
, 2006, 11:62-64 Israel StudiesMandatory Palestine”,

ונותרה על סדר היום הבריאותי–ציבורי עד 1938. דוסטרובסקי סבר כי:
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אין לבטל את ההשערה שבחלק ידוע יש לזקוף את דבר התפשטות מחלת

הפטריות אצלנו על חשבונה של העלייה החדשה. העלייה הגדולה וֹרב

התלמידים שהביאה בכנפיה, הרי עלו מן הגולה מארצות התפשטות

74הגזזת עד כדי מגיפה.

הוא קבע כי יש קושי מיוחד בהסברה ובהתמודדות עם הסתייגות ההורים,
העולים החדשים, משיטת הטיפול נגד גזזת ובעיקר מהתקרחות הילדים והילדות

בעקבות הקרנות הרנטגן.

עם התגברות העלייה, בשלהי שנות ה–20 ובראשית שנות ה–30, קבעה

מחלקת ההיגיינה של בתי הספר בראשות ברכיהו כי כל העולים וילדיהם יעברו

עם בואם לארץ בדיקות מאורגנות לאיתור מוקדם של מחלות מידבקות, ובמיוחד

של גרענת ושל גזזת. עולים ממזרח אירופה וילדיהם נבדקו, בדרך כלל, בדיקות

 כאמור, במסע לביעור75קדם עלייה בארצות מוצאם, ואם היה צורך טופלו שם.

הגזזת שערך ארגון הבריאות היהודי אז"ע במימון ג'וינט טופלו בהקרנות בשנים

1938-1921 26,700 ילדים בקהילות היהודיות במזרח אירופה, חלקם הגדול

 לפיכך הופנה עיקר תשומת76לפני הגירה למערב או לפני עלייה לארץ ישראל.

הלב הרפואית לעולים מארצות המזרח (בעיקר מתימן) שבהן לא נערכו בדיקות

77לפני העלייה.

משפחות העולים הועברו עם בואן ארצה לבית העולים ושם נבדקו, ומי
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ד"ר א. קצנלסון אל ד"ר י. דוידזון, לשכת העלייה, תל–אביב, 14 באוקטובר 77,1934
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New Look at Immigration of Jews from Yemen to Mandatory Palestine”,
, 2006, 11:59-78Israel Studies

שנמצאו חולים במחלות מידבקות (שחפת, גרענת וגזזת), נשלחו לטיפול. ברכיהו
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ציין כי מאחר שהטיפול במחלות אלה היה ממושך, נדרשו העולים להתחייב
לבוא לטיפול שבועי עם ילדיהם למרפאות הדסה, גם אחרי שעברו את הליכי
הקליטה ושוחררו מבית העולים, כל זאת מחשש שילדים שלא ישלימו את

 אם סירבו78הטיפול, ייכנסו לגנים ולבתי ספר וידביקו מחדש ילדים ותיקים.
ההורים לשלוח את ילדם החולה בגזזת לטיפול ברנטגן, הורחק הילד מבית
הספר. ילדים שטופלו בשיטות אחרות (מסורתיות או כימיות) בידי רופאים
פרטיים, לא הורשו לחזור לבית הספר אלא אחרי שהמציאו אישור שמעיד שאכן

79טופלו ברנטגן או באישור מיוחד של הדסה.

חברת מועצת עיריית תל–אביב שושנה פרסיץ הביעה במכתב ששלחה בשלהי

 את החשש מהדבקה חוזרת בגזזת בעיקר על193480 אל ד"ר יוסף הירש דוידזון,

ידי ילדי העולים מתימן, והוא השיב לה:

מובנה בשבילנו הדאגה הנכונה של הגב' שהגרענת והגזזת נפוצות בארץ

אבל מקור הסכנה הוא לא בזמן שהותם של החולים בבית העולים כי אז

הם מקבלים טיפול אלא אחרי צאתם מבית העולים, ואולי יהיה נכון

לקבוע ועדה בעניין הנ"ל שתהיה מורכבת מב"כ [מבאי כוח] עת"א

[עיריית תל–אביב], הדסה, משרד הרפואי של מחלקת העלייה של הסוכנות

היהודית לא"י [לארץ ישראל], ועד הבריאות שע"י הועד הלאומי, וב"כ

התאחדות התימנים כדי לדון מה הם האמצעים שיש לאחוז בם וראשית

81כל בתעמולה פרופילקטית [מניעתית] בין התימנים.

גם ד"ר אברהם קצנלסון, מנהל מחלקת הבריאות של הוועדה לאומי, דיווח

ב–1934 לד"ר דוידזון כי:
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מכתב ד"ר ברכיהו אל מחלקת ההיגיינה של בתי הספר, חוזר מספר 19, מתאריך78
ה–11 בדצמבר 1941, ארכיון לתולדות פתח תקווה ע"ש עודד ירקוני, פתח תקווה

, י (1936), עמ' 18-6.ההרפוא1/13-518; חיות ב., "פטרות העור בארץ ישראל", 

ד"ר פ. ויל, מנהל הסתדרות הדסה בצפת, אל הנהלת הדסה בירושלים, בנוגע לילדה79
מבית הספר אליאנס שהוריה סירבו לשָלחה לטיפול רנטגני, 27 בינואר 1939, אצ"מ,
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ד"ר יוסף הירש דוידזון (1947-1880) למד רפואה בוורשה, בסנקט פטרבורג80
ובווירצבורג, היה חבר הוועד המרכזי של ציוני פולין, היה רופא ראשי של הסוכנות

, זיכרוןרופאיה של ארץ ישראל 1948-1799היהודית החל מ–1933. ראו לוי נ. ולוי י., 
יעקב 2008, עמ' 166

דוידזון למחלקה לחינוך ותרבות שעל יד עיריית תל–אביב לידי פרסיץ, 11 באוקטובר81
.1934S4/725, אצ"מ, 
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מחלקת החינוך של עירית תל–אביב מודיעה לנו כי ילדי העולים מתימן

מפיצים את מחלות הגרענת והגזזת בין ילדי בתי הספר בתל–אביב, רצוי

אפוא לסדר השגחה מעולה על ילדי העולים מסוג זה ולדאוג לכך

שיקבלו מיד לאחר בואם את הריפוי הדרוש.

82דוידזון השיב לו כי הדבר כבר נעשה.

מועצת המושבה פתח תקווה, שרבים מעולי תימן הגיעו אליה, יזמה ב–1934

התקשרות עם רופאים פרטיים לשם טיפול בחולי גזזת בהקרנות ומעקב אחר

ילדים החולים במחלה, ואף המליצה כי הרופאים הללו יקבלו הכשרה במחלקת

83העור בהדסה בהנהלת דוסטרובסקי "על מנת להכיר את שיטות הטיפול".

הקרנות הרנטגן מומנו, בדרך כלל במשותף, על ידי מחלקת ההיגיינה של

בתי הספר ועל ידי הרשויות המקומיות. כך היה למשל בתחילת שנות ה–40

85 עלות הטיפול בילד הייתה 1.5 לא"י,84בתל–אביב, בפתח תקווה ובטבריה.

סכום גבוה למדי אם מביאים בחשבון ששכר פועל ביישוב היהודי היה כ–4-3

 אם סירבה הרשות המקומית להשתתף במימון הטיפול, הושלם86לא"י לחודש.

87הסכום הנדרש על ידי הדסה ועל ידי מחלקת ההיגיינה.

דוסטרובסקי כתב בדוח המסכם שלו על פעילותה של מחלקת העור של

הדסה כי:

הפרובלימה של מחלות העור יש לה חריפות מיוחדת לגבי עולים חדשים,

אשר בהסתגלם לתנאים החדשים חולים לעתים תכופות במחלות עור
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.J113/1434ברכיהו אל הנהלת הדסה, 4 באפריל 1928, אצ"מ, 85
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ד"ר פ. נואק למחלקת הרפואה הציבורית של הדסה, 10 במרס 1942, ד"ר ברומברג87
.J113/2298אל מחלקת הבריאות של הוועד הלאומי, 16 במרס 1942, אצ"מ, 

שונות, בעדם (אשר ברובם הנם מחוסרי משפחות) מהוה רפוי מחלת עור
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חריפה בהיעדר סיבה משפחתית, לא פחות קשיים מאשר רפוי איזו מחלה

88פנימית חריפה.

במשך כל תקופת המנדט הבריטי הייתה האחריות הרפואית למתן טיפול ברנטגן

לחולי גזזת ביישוב היהודי בארץ נתונה באופן מוחלט בידיהן של מחלקות העור

 דגימות שיער לבדיקת89והרנטגן של הדסה בניהולם של דוסטרובסקי ודרוקמן.

גזזת נשלחו באורח קבע למעבדה של הדסה, והדסה הייתה זו שפסקה במקרים

 הפרוטוקול הרפואי90של חילוקי דעות אם להתיר לילד לחזור לבית הספר.

לטיפול נגד גזזת בארץ היה אחיד: הקרנות רנטגן בשיטת קינבק-אדמסון ומעקב

שבועי של אחות בית הספר עד צמיחת שיער חדש. דוסטרובסקי ודרוקמן סברו

 ועמדה זו הייתה91שהטיפול באמצעות הקרנות נגד גזזת הוא היעיל והמיטבי.

המובילה בקרב רופאי העור בבתי החולים של הדסה בירושלים ובתל–אביב,

במרפאת זמנהוף של קופת חולים הכללית ובמרפאות פרטיות.
גם הטיפול במרפאות פרטיות נעשה במימון הוועד הלאומי והדסה. למשל,
כאשר אותרו ילדים חולים בגזזת בטבריה ב–1942, אישר ד"ר יהודה ברומברג,
חבר הנהלת הדסה, למחלקת הבריאות של הוועד הלאומי לממן טיפולי הקרנות
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“Künstliche Erzeugung des Phänomens der herdförmigen
Archiv für DermatologieHaarhypertrophie nach Röntgen Epilation”, 

, 1932, 167:174-178und Syphilis
התכתבות ועד הקהילה העברית בטבריה עם ד"ר ברומברג, ד"ר נואק והמחלקה92

לרפואה ציבורית של "הסתדרות מדיצינית הדסה", מרץ-אוקטובר 1942, אצ"מ,
J113/2298.

92במרפאתו הפרטית של ד"ר אברהם טוביה שטרנברג בטבריה.
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ד"ר ארנסט פיילכנפלד ציין כי הגזזת הייתה שכיחה מאוד גם בקרב התושבים
הערבים, וכי ב–1934 הוא טיפל בכ–100 ילדים ערבים חולי גזזת שבאו לטיפול

 דוסטרובסקי עצמו ציין כי הגזזת הייתה93ברנטגן במרפאתו הפרטית בתל–אביב.
שכיחה בקרב תלמידי בתי הספר הערביים בירושלים, והביא כדוגמה את בית

94היתומים הסורי של שנלר בירושלים, ש–25% מ–500 תלמידיו חלו בגזזת.

הקרנות רנטגן לחולי גזזת רווחו מאוד בארץ בשנות ה–30 לא רק בגלל
הצלחתו הרפואית של הטיפול, אלא גם בעקבות עליית רופאים רנטגנולוגים
רבים ממרכז אירופה לאחר עליית היטלר לשלטון. רופאים אלה הביאו עמם

 מכונות רנטגן מתקדמות ופתחו מכוני רנטגן פרטיים95במסגרת הסכם ההעברה
 על פי רשומות ההסתדרות הרפואית, פעלו ב–1938 בירושלים96בערים המרכזיות.

10 מכוני רנטגן פרטיים, נוסף על מכון הרנטגן של בית החולים הדסה; בתל–אביב
פעלו 13 מכונים פרטיים לצד מכון הרנטגן של בית החולים הדסה תל–אביב
ומכון הרנטגן של קופת חולים הכללית במרפאת זמנהוף; בחיפה פעלו 5 מכונים
פרטיים, וב–1940 נפתח מכון פרטי נוסף; בטבריה פעל מכון פרטי אחד, ששירת
גם את חברי קופת החולים הכללית; ובמושבות ראשון לציון, פתח תקווה
ורחובות פעל בכל אחת מהן מכון רנטגן אחד. כל המכונים הללו הופעלו על ידי
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93Feilchenfeld E, “Erfahrungen bei Behandlung und nachgehender
DermatologischeFürsorge bei Tinea capitis in 30 Jahren”, 

, 1959, 1:14-20Wochenschriftד"ר ארנסט פיילכנפלד (1966-1895) למד רפואה .
בפרייבורג, התמחה ברפואת עור ומין, עבד בתל–אביב והתמחה בגזזת. בשנים 1959-1956
היה הרופא הראשי של המרכז לטיפול נגד גזזת של משרד הבריאות בנצרת וטיפל

, זיכרוןרופאיה של ארץ ישראל 1948-1799באוכלוסייה הערבית. ראו לוי נ. ולוי י., 
יעקב 2008, עמ' 332.

דוסטרובסקי א., "אחוז החולים בגזזת בין תלמידי בתי הספר לפי בתי הספר בראשית94
השנה (לפני הריפוי) ובסוף השנה (אחרי הריפוי) במשך 1921-1920", עמ' 1, אצ"מ,

J113/1434 ,"מז (תשי"ג), עמ'ההרפוא; הנ"ל, "התפתחות הדרמטולוגיה בארץ ישראל ,
.252

הסכם ההעברה (טרנספר) היה הסכם שנחתם ב–25 באוגוסט 1933 בין השלטונות95
הנאציים לבין הסוכנות היהודית על מנת לאפשר ליהודי גרמניה שרצו לעלות לארץ
ישראל למכור את נכסיהם בשטחים שתחת שלטון גרמניה הנאצית, ולהעביר את תמורת
המכירה או ציוד שבבעלותם לארץ ובכך לאפשר ליהודי גרמניה לעלות לארץ ישראל

תוך שמירה על חלק מהונם.

, ירושלים 1948-1933,םמולדת חדשה: עליית יהודי מרכז אירופה וקליטתגלבר י., 96
1990, עמ' 35-23, 442; נידרלנד ד., "השפעת הרופאים–העולים מגרמניה על התפתחות

, 30 (טבת תשמ"ד), עמ' 160-111.הקתדרהרפואה בארץ ישראל (1948-1933)", 

,ספר הרופאים: רשימת הרופאים חברי ההסתדרות הרפואית העברית בארץ ישראל97
, תל–אביב תש"א.ספר הרופאים חברי ההסתדרות העברית בארץ ישראלתל–אביב תרצ"ח; 

97רופאים רנטגנולוגים בעלי ניסיון.
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שלטונות הבריאות המנדטוריים לא התערבו, בדרך כלל, בפעולות הארגונים
היהודיים לקידום בריאות הציבור. עניינם המרכזי של הבריטים היה למנוע
מגפות ותחלואה המונית בעיקר במלריה ובטיפוס, והם לא עסקו בבריאות של
אִמהות וילדים, נושא שלא סיכן את המערכת השלטונית. בפקודת בריאות העם
שפרסמו הבריטים ב–1940 לא נכללה הגזזת ברשימת המחלות המידבקות,

 ניתן להסביר זאת98שחובה לדווח עליהן לשלטונות הבריאות המנדטוריים.
בהצלחת הפעילות הנמרצת לביעור הגזזת, שהורידה מדי שנה את מספר הילדים

 מנהל99החולים לשיעור נמוך ביותר, ולכן לא היה הצורך לדווח על המחלה.
הדסה ד"ר חיים יסקי הדגיש ב–1947 בסקירתו על מחלקת העור בבית החולים

100האוניברסיטאי הדסה, כי הגזזת נעלמה כמעט לחלוטין ביישוב היהודי.

מעיון במסמכי התקופה מסיום מלחמת העולם השנייה (שנת 1945) עד הקמת
המדינה (שנת 1948) עולה כי כל הילדים העולים שהגיעו לארץ ישראל באותה
תקופה ואובחנו כחולים בגזזת, טופלו באמצעות הקרנות במסגרות שפעלו באותה
עת — בבתי החולים הדסה בירושלים או בתל–אביב ובמרפאות קופת חולים
הכללית בתל–אביב ובחיפה; אחר כך היו המטופלים במעקב ובהשגחה במחלקת
ההיגיינה של בתי הספר בראשותו של ברכיהו; בעת הצורך נשלחו ילדים

101להקרנות במכונים פרטיים.

בסקירת פעולות השירות הרפואי לעולה לשנת התקציב 1946/7, שירות
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, מההרפוא"הוספת מחלות מין ברשימת המחלות המדבקות", "הודעה על גזזת", 98
(תשי"א), עמ' 78; בדרך כלל, דיווחו על מחלות עור ועל מחלות בדרכי המין יחדיו, ולכן
התייחסו אליהן בפקודת בריאות העם בכותרת אחת. הבריטים דרשו לדווח לרשויות

הבריאות רק על מחלות המין, כנראה משום שלא הרבו לעסוק בטיפול נגד גזזת.

; במדינות אירופה,J113/2085דרוקמן להנהלת הדסה, 24 באוגוסט 1946, אצ"מ, 99
באנגליה ובארצות הברית לא הייתה מדיניות אחידה ומוסכמת באשר לחובת הדיווח על
מקרי גזזת לרשויות הבריאות, וייתכן שגם מסיבה זו לא דרשה ממשלת המנדט דיווח

בנושא.

, לב (תש"ז),ההרפואיסקי ח., "מחלקת העור בבית החולים האוניברסיטאי הדסה", 100
עמ' 2.

כאשר אירעו תקלות טכניות במכון הרנטגן של הדסה ועל מנת למנוע מהילדים101
המטופלים הפסד של ימי לימוד רבים, הוחלט בהדסה לשלוח את הילדים להקרנות במכון

.J113/2085פרטי עד לתיקון התקלות. דרוקמן להנהלת הדסה, 24 באוגוסט 1946, אצ"מ, 

בשלהי 1944 ייסדה הסוכנות היהודית את השירות הרפואי לעולה על מנת לטפל102
בעולים שיבואו לארץ עם סיום המלחמה, ולראש השירות מונה הד"ר תיאודור גרושקה.
עד 1946 פעל השירות כמחלקה מיוחדת בסוכנות, ב–1 באוקטובר 1946 הועבר לניהולה
של הדסה, והיא ניהלה אותו עד אוקטובר 1948. בנובמבר 1948 הוחלט כי השירות
יהפוך לממשלתי וינוהל על ידי משרד הבריאות. ראו ספריית הכנסת, פרוטוקול ועדת

השירותים הציבוריים, מועצת המדינה הזמנית, 7 בנובמבר 1948, עמ' 3.

 כתב המנהל102שהיה באותה תקופה באחריותה הבלעדית של הדסה,
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האדמיניסטרטיבי של הדסה חיים שלום הלוי, כי בעיית הבריאות המרכזית
בקרב העולים היא מחלת השחפת, ולאחריה ציין את מחלות רוח; מחלת הגזזת

 יש להניח כי הצלחת המלחמה בגזזת בהנהגת103לא נזכרה כלל בסקירה שלו.
הדסה בתקופת המנדט והפחתת מספר החולים במחלה לשיעור נמוך ביותר
הורידה את המחלה מסדר היום ביישוב באותה העת, והיא נחשבה מחלה שחלף

זמנה.

סיכום

ב–1952 נערך בירושלים כינוס במלאת חצי יובל לפעילותו של "איגוד רופאי

עור בארץ ישראל", שנוסד ב–1927. בהרצאת הפתיחה של הכינוס סיכם

דוסטרובסקי את פעילותו של האיגוד מראשיתו ועד הקמת המדינה. בראשית

דבריו הבליט את המסע לביעור גזזת, שהיה הפעילות הרפואית המאורגנת

הראשונה של רופאי העור בארץ ישראל:

בארץ שבה שלטה אדמיניסטרציה קולוניאלית נפל תפקיד הטיפול

בדרמטוזות [מחלות עור] סוציאליות על שכם הרופא היהודי והמוסדות

היהודיים. בין הדרמטוזות הסוציאליות תפסו מקום נכבד המחלות הפטרתיות

בכלל ואלו של השערות בפרט ... אין להתפלא איפוא שהכינוס הראשון

של רופאי העור, שנערך בארץ, הוקדש בעיקר למחלות הפטרתיות.

הסכנה הגדולה שבגזזת דרשה נקיטת אמצעי זהירות מיוחדים. בפעולה

גדולה בין תלמידי בתי הספר ניתן על ידי מחלקת ההיגיינה של הדסה

טיפול לאלפי ילדים. מחוסר אמצעים נאלצנו להסתפק בתחילה בטיפול

שמרני במשחות, שניתן בתוך כתלי בית הספר. כשאורגנו מכוני הרנטגן

104עברנו לשיטות טיפול חדישות יותר.

כאמור, הטיפול בחולי גזזת בהקרנות נמשך במהלך כל תקופת המנדט הבריטי

ועד סוף העשור הראשון למדינת ישראל. הכללים, שגיבשו דוסטרובסקי וברכיהו

בשנות ה–20 ושימשו אותם במלחמתם בגזזת כל תקופת המנדט, אומצו על ידי
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הלוי ח.ש., "סקירה על פעולות השרות הרפואי לעולים במשך שנת התקציב 1946/7",103
ארכיון היסטורי עיריית תל–אביב, 4-1486.

, מז (תשי"ג),ההרפואדוסטרובסקי א., "התפתחות הדרמטולוגיה בארץ ישראל", 104
עמ' 252.

משרד הבריאות במדינת ישראל והיו בסיס לפעולות לביעור המחלה בקרב ילדי
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 ההצלחה בביעור המחלה בתקופת המנדט105העולים בתקופת העלייה הגדולה.

הייתה מופת לפעילותה של מדינת ישראל בתחום זה עד שנת 1960, עת התחיל

הטיפול בגזזת באמצעות תרופה אנטי–פטרייתית.
מבחינה היסטורית עולה כי הטיפול בהקרנות נגד גזזת ביישוב היהודי בתקופת
המנדט ואחר כך בעשור הראשון למדינת ישראל נעשה על פי פרוטוקולים
רפואיים מבוססים שהיו מקובלים בעולם, הטיפול נחשב בזמנו ליעיל ולמתקדם
ביותר. מנגד, מכל מדינות העולם רק בישראל נחקק חוק מיוחד לפיצוי נפגעי
הגזזת. הדבר נעשה בלחצם של גורמים חברתיים ובעלי עניין שטענו כי הטיפול
באמצעות הקרנות נעשה בילדי העולים מתוך רשלנות, פטרונות, חוסר אחריות

של הרשויות ומתוך זדון מכוון. פרק זה בא להראות כי לא כך היה.

197

105Dostrovsky A et al., “Tinea Capitis, An Apidemiologic, Therapeutic
The Journal ofand Laboratory Investigation of 6300 Cases”, 

, 1955, 24:195-200Investigative Dermatology













פרק שביעי

המסע המאורגן לביעור הגזזת בפורטוגל
בשנים 1970-1940 — סקירה היסטורית
והערכה עדכנית של המטופלים שהוקרנו

פאולה בואבנטורה, דינה פררה, פאולה סוארס,
*ג'וזה טקסֵירה גומז, מנואל סוברינו סימונס

מבוא

) הגיעה לממדי מגפה בפורטוגלTinea Capitisמחלת הגזזת (או בשמה הרפואי 
בעשור שבין שנים 1960-1950, בדומה לארצות אחרות. ההתפשטות המהירה
של המחלה הייתה כה חמורה, עד כי חייבה את שלטונות הבריאות לנקוט

של כל ילדי בין השאר, נערך סקר מאורגן כדי להתמודד עִמה. אמצעים דרסטיים

 באימונולוגיהMSC בביולוגיה, Paula Boaventura ,(BSc(פאולה בואבנטורה *
 במדעי הביולוגיה. חוקרת במכון לפתולוגיה מולקולרית ואימונולוגיהPHDובתקשורת, 

. מאז 2007 חוקרת אתIPATIMUPבית הספר לרפואה אוניברסיטת פורטו, פורטוגל, 
קבוצת "ילדי הגזזת של פורטוגל" ואת תופעות הלוואי של חשיפה לקרינה במינון נמוך.

 בביולוגיה יישומית ובביולוגיה אונקולוגיתDina Pereira ,(MSc(דינה פררה 
באוניברסיטת ליידן, עד 2012 הייתה מתאמת מחקר "ילדי הגזזת של פורטוגל" במכון
לפתולוגיה מולקולרית ואימונולוגיה בבית הספר לרפואה אוניברסיטת פורטו, וכיום
דוקטורנטית בביוטכנולוגיה ובריאות בתחום מדעי המוח באוניברסיטת קוימברה, פורטוגל.

), פרופסור חבר לביופתולוגיה בפקולטה לרפואהPaula Soares(פאולה סוארס 
באוניברסיטת פורטו. מרכזת את נושא הביולוגיה של התא, גנטיקה ופתולוגיה מולקולרית
של גידולים נוירואנדוקריניים של בלוטת התריס בקבוצת מחקר "ילדי הגזזת של פורטוגל"
שבמכון לפתולוגיה מולקולרית ואימונולוגיה בבית הספר לרפואה אוניברסיטת פורטו,

פורטוגל.

), פרופ' לרפואה, רופא מנתח בביתJosé Teixeira-Gomes(ג'וזה טקסֵירה גומז 
החולים פדרו היספאנו, מומחה לכירורגיה אנדוקרינית ומחלות בלוטת התריס, פרופ'
אורח לאנטומיה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת פורטו. יוזם המחקר על "ילדי

הגזזת של פורטוגל".

), פרופסור לרפואה, מומחהManuel Sobrinho-Simdes(מנואל סוברינו סימונס 
לגידולים סרטניים בבלוטת התריס, מנהל המחלקה הפתולוגית של בית הספר לרפואה
של אוניברסיטת פורטו, פורטוגל, וחוקר במכון לפתולוגיה מולקולרית ואימונולוגיה בית
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.IPATIMUPהספר לרפואה אוניברסיטת פורטו, פורטוגל, 
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בתי הספר היסודיים ברחבי המדינה. הוקמו צוותים ניידים שביקרו בבתי הספר
היסודיים ובדקו את ראשי הילדים בחפשם סימנים של מחלת הגזזת. בדרך כלל,
הטיפול שבו השתמשו היה מריחה מקומית של תמיסת יוד ומשחת מלח גָפרית.
היות שבאותו זמן עדיין לא הייתה מוכרת תרופה פומית (תרופה הנלקחת דרך
הפה) נוגדת פטריות, השתמשו בהקרחה (אפילציה) באמצעות הקרנות רנטגן
כאמצעי יעיל לשיפור הטיפול ולהחשת ביעור המגפה. ההקרנה אפשרה להשיג
הקרחה מהירה (במשך כמה שבועות) על ידי מינון קרינה נמוך יחסית (המנה

 ההורים הונחו להסיר שערות מתות מהקרקפת1).הממוצעת הייתה 400-325 ראד
של ילדיהם, והזקיקים הנגועים שנותרו הוסרו על ידי צוות תברואה באמצעות
מלקטת (פינצטה). לאחר השגת הקרחה מוחלטת ניתן היה לטפל ביתר יעילות

במחלה באמצעות משחות. אלפי ילדים טופלו בצורה זו.
פרק זה סוקר את המלחמה במחלת הגזזת בפורטוגל (בעיקר בעיר פורטו,
עיר חוף מרכזית בצפון מערב המדינה) במרפאה המרכזית לבריאות הציבור

)DCHSP = Dispensário Central de Higiene Social do Portoשבה טופלו ,(
בהקרנות 5,356 ילדים (רובם בני 9-4).

חלק א: הטיפול בהקרנות נגד גזזת בפורטוגל — סקירה היסטורית

פורטוגל — דמוגרפיה

2בשנים 1960-1950 האוכלוסייה בפורטוגל מנתה בין 8,900,000-8,400,000.

ב–1950 מעמד הפועלים מנה כ–71%-74% מכלל האוכלוסייה הפעילה, מתוכם
כ–48%-56% כאלה שעבדו בחקלאות ובעלי הכנסה נמוכה. רבים מהם מעולם
לא יצאו מכפר הולדתם, ומעולם לא ראו את חוף הים או ביקרו בעיר הבירה
ליסבון. ההבדלים בין תושבי אזורי החוף והערים לבין תושבי הכפרים היו

ניכרים בשכר ובאורחות החיים.
במחצית המאה ה–20 חל שינוי במערך התושבים בפורטוגל עם ההגירה
ההמונית מהכפר לעיר, במיוחד לפורטו ולליסבון, שתי הערים הראשיות במדינה.
במקביל, החל גל הגירה גדול מחוץ למדינה, בעיקר לברזיל. ב–1960 כמחצית
מאוכלוסיית פורטוגל הייתה אנאלפביתית, 52% מהאוכלוסייה היו בני 54-50
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ראד היא יחידת מידה למדידת מנת קרינה שהייתה נהוגה בעבר. על מינוני הקרינה1
וסוגי הקרינה לטיפול נגד גזזת ראו בהרחבה ר' פפר, פרק 2 בספר זה.

2http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+
residente+ segundo+os+Censos

שנים, 39% בני 44-40, ו–30% בני 34-30. רק משנות ה–50, עם הקמת מערך
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בתי ספר ציבוריים והחלת חוק חינוך חובה, חל שינוי מהותי בהשכלת התושבים,
כמו גם עיור גובר והתפתחות התעשייה. לשינויים דמוגרפיים אלה הייתה

השפעה על התפשטותה של מחלת הגזזת בפורטוגל במחצית המאה ה–20.

אפידמיולוגיה

האפיון האטיולוגי של מחלת הגזזת בפורטוגל החל ב–1922 על ידי פרוילנו דה
 הגזזת הייתה קיימת בכל רחבי פורטוגל3) וחב'.Froilano de Melo(מלו 

ונחשבה מחלה אנדמית (מקומית, בעלת שכיחות גבוהה) של הילדות (מס' 1, 2,
 היא הייתה שכיחה יותר בקרב אוכלוסיות עניות יותר, במיוחד אלה שהתגוררו34).

5לאורך החוף, אך גם באזורים הכפריים (תרשים 1).

רוב אוכלוסיות הדייגים ותושבי הכפרים בפורטוגל לא היו מודאגות כלל
מהמחלה, בניגוד למצב שהיה קיים במרכזים העירוניים והתעשייתיים. רופא

מחלוצי מחקר הגזזת בפורטוגל שעקב אחר Fonseca,(6העור ד"ר פונסקה (
התפשטותה של המחלה במדינה ובחן אותה, ציין כי הגזזת הגיעה מאזור החוף
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3Costa-Maia J, Alguns aspectos de epidemologia, profilaxia e combate
da tinea capitis. Tese de doutoramento (1953); Esteves J, “Algumas

,O Médicocaracterísticas etiológicas da endemia portuguesa de tinha”, 
1953:831-832

4Neves H & Carmo-Sousa L, “Medical and Veterinary Mycology in
, 1960, 13:135-152MycopathologiaPortugal for 1949-1959”, 

5OEsteves J, “A tinha como flagelo médico-social da criança”, 
, 1953, 1:23-27; Fonseca A, “Aspecto epidemiológico da tinha noMédico

, 1953, 4:833-837O MédicoNorte de Portugal”, 
אורליאנו בפטיסטה דה פונסקה (2016-1915) היה רופא מומחה ברפואת עור, המומחה6

הראשון ברפואה שהוכר על ידי ההסתדרות הרפואית בפורטוגל, פעיל לקידום בריאות
הציבור והיה היוזם של הטיפול מאורגן בהקרנות בילדי הגזזת שבצפון פורטוגל. מ–1956
היה מרצה ופרופסור לרפואה באוניברסיטת פורטו בפורטוגל, בין השנים 1985-1977

) בברזיל,Campinas(ממייסדי בית הספר למדעי הרפואה של אוניברסיטת קמפינס 
והמרכז לרפואת עור סוציאלית בה. הוא עבד במהלך שנותיו כרופא וכחוקר מומחה
ברפואת עור ומין בבית החולי סן חואן דה (מדריד, ספרד), בבית החולים סנט לואי

Mayo Clinic(פריז, צרפת), בבית החולים ג'ון הופקינס (בבולטימור, ארה"ב), ב-
(רוצ'סטר, ארצות הברית). הוא חיברם ספרים ומאות מאמרים מדעיים, ביניהם בולטת
העבודה על רפואת העור באירופה — הגישה ההיסטורית (1997). הוא היה רופא פעיל עד
שנתו ה–90, נפטר בעת כתיבת הפרק בגיל 100. מסר למחברי הפרק את רוב החומרים,
את הנתונים ואת הצילומים המקוריים של הטיפול לביעור גזזת בצפון פורטוגל בשנות

Fonseca A, “A tinha do couro cabeludo – Factoresה–50. ראו 
Oepidemiológicos e tratamento. Estado actual da luta contra a tinha”, 

, 1962, 25:183-184Médico

אל המרכזים העירוניים והכפריים על ידי הילדים שנסעו בקיץ לים — הוא מצא
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את פטריית הגזזת בכריות הראש בבקתות להשכרה שלחוף הים. הוא אף ציין
שהמחלה לא התפשטה לאזורים שבהם לא נהגו הילדים לנסוע לים. יתרה מכך,
היארעות הגזזת הייתה רבה יותר באותם אזורים, שהנסיעה לים מהם הייתה
נפוצה יותר, וההידבקות בגזזת התרחבה בעקבות ארגון מחנות קיץ לילדים

שחיו בכפרים בפנים המדינה.
ההדבקה בגזזת התפשטה עם הגירת האוכלוסייה הכפרית אל המרכזים

 ההגירה גרמה למשפחות לחיות בתנאים סוציו–אקונומיים קשים7העירוניים.
 שבהם גרו משפחות אחדות בחדר אחד והשתמשו בחדר רחצה משותף.ilhasב-

לעתים לא היה בהם חדר רחצה, והדיירים התרחצו בתוך החדר בגיגית; לא היו
מים זורמים, והיה צורך להביא אותם בדליים ולחמם אותם, וכדי לחסוך השתמשו

באותם המים שילדים אחרים התרחצו בהם קודם לכן.
ידוע היטב כי אחרי הדבקה נדרשים לפטריות הגזזת תנאים מסוימים להיקלטות
8ולהתפתחות, בעיקר תנאי היגיינה ירודים שמונעים שמירה על ניקיון השיער.

בחורף נוטים האנשים לחפוף את ראשי הילדים לעתים רחוקות יותר בשל
החשש מהצטננות, ובמיוחד כאשר תנאי הרחצה לוקים בחסר. דבר זה אִפשר
לפטריות להיקלט במשך החורף ולצמוח באביב בתנאים מתאימים של שמנוניות,
לחות וחום. כך ניתן להסביר מדוע ההיארעות הגבוהה ביותר של המחלה נצפתה
לא רק באזורי החוף אלא גם בקרבת נהרות, שבהם שררו חום ולחות גבוהים.
כדי למנוע את המחלה המליץ פונסקה לחפוף את הראש פעמיים בשבוע, ואף

מדי יום במקרים שבהם המחלה הייתה קיימת.

הגזזת התפשטה ביתר קלות בקרב המשפחות, כשהילדים הגדולים יותר

הדביקו את הצעירים. כמו כן, היא הייתה נפוצה בקרב ילדים ותינוקות שגילם

 מסיבה זו האמצעי השני שהוצע על ידי פונסקה למניעת9היה פחות מ–3 שנים.

התפשטות המחלה היה השגחה מיוחדת על הילדים החיים באותו משק בית

שנמצאים בו ילדים נגועים. במאמר אחר קבע המחבר כי הגילאים המסוכנים
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ראו פונסקה, שם.7

8Fonseca A, “A tinha do couro cabeludo – Factores epidemiológicos e
, 1962,O Médicotratamento. Estado actual da luta contra a tinha”, 

25:183-184
שם.9

10Fonseca A, “Estudo epidemiológico da tinha do couro cabeludo no
Actasnorte de Portugal (Inquérito e factores epidemiológicos)”, 

, 1955:285-391Dermo-Sifiliográficas Fevereiro

10ביותר להידבקות נעים בין 8-4 שנים.
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אף שהגזזת הייתה נפוצה יותר בבתי הספר הציבוריים (במיוחד באזורים
 אך11חלשים מבחינה כלכלית), אפשר היה למצוא אותה גם בבתי ספר פרטיים.

דא עקא, היה קשה יותר ליזום בהם טיפול קרינתי, משום שההורים סירבו
להסכים לטיפול שכלל גם קיצוץ השיער. בעקבות כך, הילדים החולים שלא

טופלו הדביקו את אחיהם או את חבריהם הצעירים.
לא ניתן להעריך את מספר מקרי הגזזת בפורטוגל בראשית שנות ה–50.

 קבע ב–1953 שלא היו די נתונים סטטיסטיים, שיאפשרוEsteves(12(אסטבס 
הערכה של החדירה של המחלה ושל הפיזור שלה. בדומה לאחרים, המחבר
הדגיש כי ידוע שהמקרים היו רבים מאוד בקרב השכבות העניות יותר, במיוחד

באזור החוף.
) סיפק הערכה לגבי שנת 1950 בצפוןCosta Maia(החוקר קוסטה מאיה 

 ועל המחקרים שלו–עצמו.13המדינה; הערכתו הסתמכה על המחקרים של פונסקה
להערכת מאיה, היו 70,000-60,000 ילדים חולי גזזת בקרב אוכלוסיית התלמידים
בגילאי 14-6. הערכה זו הסתמכה על מספר התלמידים הרשומים בצפון פורטוגל

) ב–1950 ועל שיעור שלMinho, Douro Litoral e Trás-os-Monte(במחוזות 
32% של היארעות הגזזת. עם זאת, מאיה ציין כי ההערכה שלו גסה ואינה
כוללת ילדים צעירים יותר או כאלו שלא היו תלמידי בתי ספר (כלומר, ילדים

צעירים מגיל 7 או מבוגרים מגיל 11).
פונסקה סבר כי כמות הנגועים במחלה הייתה קטנה יותר — כ–10,000
ב–1956. הוא הסתמך על משאלים שערך ב–13 עיריות בצפון פורטוגל, שהעידו
על היארעות הגזזת בין 0.4%-12.6%; הוא סקר 76,427 תלמידים. ההיארעות

 שבצפוןVila do Conde- וPóvoa de Varzimהגדולה ביותר נמצאה במחוזות 

207

11Macedo C, “Alguns aspectos epidemiológicos da tinha Fonseca A &
, 1957,Separata de O Médico do couro cabeludo na cidade do Porto”,

1:306
12Esteves J, “A tinha como flagelo médico-social da criança”,

, 1953, 1:23-27O Médico
13Fonseca A, Osswald W and Macedo C, “A tinha no couro cabeludo

no concelho da Póvoa de Varzim – Inquérito epidemiológico, tratamento
, 1953, 1:837-842O Médicoe resultados”, 

14Fonseca A, “Alguns aspectos médico-sanitários da tinha do couro
., “Estudo epidemiológico daibid, 1956:109-115; O Médicocabeludo”, 

tinha do couro cabeludo no norte de Portugal (Inquérito e factores
, 1955:Actas Dermo-Sifiliográficas Fevereiroepidemiológicos)”, 
285-391

 שהם בעיקר אזורי דיג. כמעט כל14מערב פורטוגל (10.0%-12.6% בהתאמה),
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הילדים חיו בתנאים היגייניים ירודים בשל חוסר אמצעים כלכליים והזנחה. הוא
מצא גם היארעות של 2.1% אצל ילדי בתי הספר בפורטו ב–1955. הוא הדגיש
כי הגזזת הייתה קיימת גם אצל ילדים שלא ביקרו בבתי ספר, אלה היו פי 2.5

מהילדים הלומדים.
)Alentejo(מחלת הגזזת הייתה נפוצה בכל רחבי פורטוגל, והמחוז אלנטז'ו 
16 במדיירה15היה הנגוע פחות מכולם, "המחלה נמצאה גם באיים האזורים",

18 ואנגולה.17ובמושבות הפורטוגליות לשעבר — מוזמביק

לנוכח הערכות כאלה של מספר הילדים הנגועים לא היה ספק שחייבים
להילחם במחלה. משך המחלה התארך, וחומרתה גברה במיוחד בסביבה, שבה
ההורים היו אדישים לגביה. הסבר לאדישות זאת נעוץ בתפיסה שהייתה שכיחה
בקרב ההורים — ברוב המקרים המחלה תיעלם עם הגיל. גורמים אחרים שהיו
אחראים להמשכה של המחלה האנדמית הזאת היו ההישארות של נגעים מסוימים
לזמן ארוך בקרקפת של אנשים מבוגרים, בעיקר בציפורני ידיהם, שבהן יש
תנאים נוחים לקיומה פטריית הגזזת כמעט לעד. משום כך ביעור המחלה היה
תלוי לחלוטין בהכחדת המאגרים של הטפיל, מה שחייב שיפור ברמה התרבותית

והכלכלית של האוכלוסייה הלא עירונית.
פונסקה הפנה במחקריו את תשומת הלב לצורך בתכנית חינוכית שתסביר את
מהות המחלה בעיקר למורים ולאנשי חינוך אחרים, הצריכים לקבל תמיכה
והשלמה משירותים חברתיים אחרים כמו עובדים סוציאליים, שיוכלו ללמד את
המשפחות (בגישה קרובה וישירה) כיצד לטפל בתופעה ולגלות מוקדים חבויים

של גזזת.
 עם19בצפון פורטוגל שכיחות הגזזת נתגלתה בצורתה הקשה יותר (פאבוס),
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15Salta A & Antunes MM, “Frequência e agentes etiológicos das tinhas
,Separata de O Médicode S. Miguel e S.ta Maria (Açores)”, 

1953:114,925
16Actas do IISampaio N, “Sobre as tinhas da ilha da Madeira”, 

, 1950:263Congresso Luso-Espanhol de Dermatologia, Lisboa
17Neves H, Ramos SF and Figueiredo MM, “Causative Agents of

, 1960,Derm TropRingworm in Lourenço Marques (Mozambique)”, 
2:153; Van Uden N & Neves H, “Contribuição para o estudo da flora

 (1961)Andermatofítica de Moçambique”, 
18Mycopathol MycolNeves H, “The Unitary Concept of Ringworm”, 

, 1966, 30:1-18Appl
) נקרא בעברית יערת, אלא שכינוי זה אינו נפוץ בשימושFavus(סוג זה של גזזת 19

רפואי והכינוי השכיח הוא גזזת מסוג פאבוס. מסיבה זו נעשה שימוש בביטוי פאבוס
לאורך הפרק.

נגעים על פני כל הקרקפת ועם אזורים קרחים נרחבים והצטלקויות. הבעיה
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 שכן מחלה זו נוטה להישאר פעילה תקופות ארוכות, ויש לה20חריפה עוד יותר,
 ברישומים השנתיים של השירותים21תופעות לוואי מאוחרות כפי שהוזכר.

הדרמטולוגיים של ליסבון בדרך כלל לא נרשמו שיעורי היארעות העולים על
5%. על כן, השיעור 23.4% שנמצא על ידי פונסקה (1953) בצפון, שויך לרמה

הסוציו–אקונומית הנמוכה של חלק מהאוכלוסייה שם.

טיפול

כפי שצוין לעיל, בשל ההיארעות הגבוהה של מחלת הגזזת בפורטוגל ובהתחשב
בבעיה הבריאותית שהיא הראתה, היה חשוב להכיר טוב יותר את המחלה
ולהילחם בה. מרכזים אחדים בפורטוגל התארגנו לחקור את המחלה ולטפל בה.
כיוון שהמחוזות העיקריים שבהם היא התפשטה, היו יישובים לאורך החוף
וכפרים, שבהם לא תמיד היו אמצעים מספיקים לטיפול, הוקמו צוותים ניידים
במטרה לסייע לאוכלוסיות אלה. הם פעלו על פי התכנית שהותוותה על ידי
מִנהל הבריאות הכללי; אחד הצוותים הללו (הצוות הנייד למניעת גזזת) יועד
לצפון המדינה והיה חלק מהמרפאה המרכזית לבריאות הציבור של העיר פורטו

)DCHSP = Dispensário Central de Higiene Social do Porto.(22הצוות 
החל לפעול במאי 1954 בעיריית ויאנה דו קסטלו. הנחיצות של צוותים כאלה

 שהציע להקים שני סוגי23הודגשה עוד קודם לכן על ידי פונסקה (1953),
צוותים למחוזות שבהם היה מספר רב של ילדים: אחד לסריקה והאחר (שהיה
ברשותו מכשור רנטגן) להשגחה ולטיפול. למעשה, הוקם רק סוג אחד, שכלל

 ממאי 1954 עד פברואר 1955 בדק24רופא, עובד סוציאלי, אחות וטכנאי רנטגן.
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20Fonseca A, “Aspecto epidemiológico da tinha no Norte de Portugal”,
, 1953, 4:833-837O Médico

21Costa-Maia J, “Alguns aspectos de epidemologia, profilaxia e
 (1953)Tese de Doutoramentocombate da tinea capitis”, 

22Fonseca A & Lisboa M, “A tinha do couro cabeludo no concelho de
,O MédicoViana do Castelo: estudo epidemiológico e tratamento”, 

1955:201-202
23Fonseca A, “Esboço de organização de luta contra a tinha do couro

, 1953, 1O Médicocabeludo no norte de Portugal”, 
24Fonseca A & Lisboa M, “A tinha do couro cabeludo no concelho de

,O MédicoViana do Castelo: Estudo epidemiológico e tratamento”, 
1955:201-202; Fonseca A, “Alguns aspectos médico-sanitários da tinha

, 1956:109-115O Médicodo couro cabeludo”, 
25Fonseca A & Lisboa M, “A tinha do couro cabeludo no concelho de

 ב–1956 פעלו25הצוות 8,147 ילדים, אך רבים לא נבדקו בשל סירוב המשפחות.
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כבר כמה צוותים כאלה, שהיו מפוזרים על פני כל המדינה, אך בצפון היו רק
26שניים.

מטבלה 1 (הטבלה מובאת בסוף הפרק) ניתן ללמוד על המאמצים של מחלקת
הבריאות המרכזית של העיר פורטו במלחמתה במחלה. הטבלה משקפת את
מספר המטופלים שאובחנו על ידי מוסד זה במשך 3 תקופות עוקבות בנות 5

 ההקרחות הראשונות באמצעות קרני רנטגן נעשו בקליניקה פרטית27שנים.
28בפורטו כבר ב–1930.

פונסקה התוודע למחלה ב–1944 בבית החולים הצבאי של פורטו. רוב
הנגועים בגזזת היו קרובי משפחה של חיילים, ומכאן הוא התקדם לעיירות וילה
דו קונדה ולפובואה דה ורזים שמצפון לעיר פורטו ולמוקדים אנדמיים אחרים.
בשל הכמות הרבה של ילדים נגועים שמצא הוא השתדל לאתר את הכמות
הדרושה של ציוד רנטגן להקרנות. המכונה הראשונה נרכשה על ידי המרפאה

), ופונסקה נסע לפריז כדיDCHSP(המרכזית לבריאות הציבור של העיר פורטו 
ללמוד את הטכניקת הטיפול בהקרנות בבית החולים סנט לואי, שנחשב באותו
זמן למרכז הרפואי למחלות עור המוביל באירופה. מאחר שסיוע רשמי מצד
הגורמים הממשלתיים (אף במחקרים מיקולוגיים) היה מזערי, יש לייחס הרבה

29מההישגים שלו למסירות של הצוות, שכלל רופאים מעטים (ראו טבלה 2).

)Curry Cabral(בבית החולים למחלות זיהומיות ומידבקות ע"ש קרי קאברל 
הייעוץ ניתן בימים 30שבליסבון הוקם שירות ייחודי לייעוץ בכל הקשור לגזזת.

שנקבעו מראש כדי לשתף בו מספר גדול של מטופלים ומשפחותיהם וכדי
שהמטופלים יכירו זה את זה ככל שניתן. האסטרטגיה הזאת הקלה לא רק על
ההיענות של המטופלים לבדיקות ולטיפול, אלא גם קידמה את המטרות החינוכיות
המיועדות למשפחות. האשפוז היה שמור רק למטופלים שגרו מחוץ לעיר הבירה
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,O MédicoViana do Castelo: estudo epidemiológico e tratamento”, 
1955:201-202

26Fonseca A, “Alguns aspectos médico-sanitários da tinha do couro
, 1956:109-115O Médicocabeludo”, 

27Fonseca A & Macedo CA, “Consulta da Tinha no Couro Cabeludo no
‘Dispensário Central de Higiene Social do Porto’ no Quinquénio

, 1964 690:500-503O Médico1958-1963”, 
פונסקה, מידע אישי, 28.2011

29, 1960:861Jornal do MédicoLeitão A, “Tratamento actuel da tinha”, 
30Esteves J, ”Organização e métodos na clínica e estudo da tinha”,

, 1953, 110:500-503 SeparataO Médico

ושלא היו להם אמצעים להגיע לליסבון לטיפול אמבולטורי ולמעקב.
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כמה גורמים היו חייבים להילקח בחשבון כדי להגיע להחלטה טיפולית: סוג
הגזזת, גיל המטופל, נוכחות סימני דלקת או היעדרם, היקף הנגעים, טיפולים
קודמים, תנאים מיוחדים (מצב כלכלי, כשירות המשפחה או המטפלים לבצע את
הטיפולים וכו') ונוכחות של פטרת ציפורניים. לאחר שנשקלו הגורמים הללו
נעשו הפעולות הבאות: א. נבחרו המקרים המתאימים לריפוי באמצעים מקומיים
בלבד; ב. הופרדו המקרים שיש להפנות להקרחה באמצעות קרני רנטגן; ג. ניתן
טיפול מתאים במוקדים אחרים של גזזת (עור חלק, ציפורניים), שהיו מקור

תמידי להדבקה מחדש ולהישנות הגזזת בקרקפת.

הטיפול נגד גזזת היה מורכב משני הליכים עיקריים: א. חיטוי הראש ושימוש

בתרופות פעילות נגד הגורם הפטרייתי; ב. הְקרחת הראש באמצעות הקרנת

בשל החדירה העמוקה של הפטרייה אל זקיק 31רנטגן במידה ובעומק הדרושים.

השיער יש קושי לכל תרופה נגד פטרייתית להגיע לעומק המספיק (ואף אל תוך

32הׂשערה) כדי לפתח שם את פעילותה.

החיטוי נעשה באמצעות נוזל (תמיסת יוד) ומשחה (מלחי גָפרית). הנוזל נמרח
בבוקר ובערב על כל הראש ולא רק על האזורים הנגועים. בערב, לאחר
התייבשות הנוזל, נמרחה המשחה. בכל בוקר היה צריך לחפוף את הראש במים
וסבון. הייתה חובה להגן על הראש בכיפה או בשביס מאריג לבן, שאותם היה
צריך להחליף מדי יומיים (מס' 4, 5). את כיסויי הראש היה צריך לחטא על ידי
הרתחה. כשהחל השערות לנשור (בדרך כלל, 15 יום אחרי ההקרנה), היה חשוב
מאוד להסיר את השערות הנגועות על ידי מלקטת, תוך נקיטת אמצעי זהירות
כדי לא לשבור את השיער (פעולה זו הייתה מתבצעת, בדרך כלל, על ידי אחיות
או על ידי אנשי צוות רפואי אחרים). אם שערה נגועה הייתה נשברת, לא ניתן
היה להסיר את שורשָּה, והמשמעות של הדבר הייתה הישארות הפטרייה. בדרך

כלל, החלו השערות לגדול מחדש 6-5 שבועות אחרי הנשירה.
ההקרחה הייתה מבוצעת על ידי מכשיר רנטגן מתוצרת חברת פיקר על פי
שיטת קינבוק-אדמסון; המכשיר אִפשר הקרנה של כל הקרקפת תוך פרק זמן
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שם.31

32Separata de OFonseca A, “Patologia e tratamento das tinhas”, 
, 1951, 30Médico

33Fonseca A, Basto M, Osswald W and Maced, CA, acção do
Dispensário Central de Higiene Social do Porto na luta contra a tinha:
quinquénio de 1953-1957 – Alguns aspectos epidemiológicos,

, 1959, 403:379-383; Fonseca A &O Médicotratamentos e resultados”, 

5 השדות 33קצר, בשימוש של 5 שדות בלבד, כשכל שדה מקבל 400-300 ראד.
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היו ממוקמים במצח, בקדקוד, באזור הרקתי ובאזור העורפי, והם היו נקבעים
על ידי סימון של 5 נקודות במרחק 13-11 ס"מ אחת מרעותה, בהתאם לגודל

 הראש הוסט לתנוחות עוקבות, כך שהקרניים האנכיות לשדה אחד34הראש.
 ההקרנה של השדות במישור35יצטלבו עם הקרניים האנכיות לשדות האחרים.

הקדמי–אחורי נעשתה בשכיבה על הבטן (תרשים 2). את האוזניים קיפלו קדימה
כלפי הפנים, הדביקו אותן באספלנית, ולוחית עופרת הגנה עליהן; הומלץ להגן

 מחברים אחרים לא הזכירו את ההגנות הללו, כך שאין לדעת36גם על הפנים.
אם הייתה זאת הפרקטיקה המקובלת תמיד.

 כל 5 השדות הוקרנו באותה ישיבה (בפעם37לפי פונסקה וליסבוא (1955)

אחת) וללא מסנן, כשהמרחק בין המוקד לעור היה 17 ס"מ, והעָצמה וההספק

היו בני 80 קילו ואט ו–6 מיליאמפר, עָצמה המתאימה ל–320 ראד לדקה. תנאים

 הוא ציין38אלה זהים לאלו שתיאר הרנטגנולוג (רדיולוג) ברנדאו (1953).

שהמנה להקרחה הייתה תלויה בכמה גורמים: גיל המטופל, אבחנת הגזזת וממדי

הגולגולת. לילדים בני 6-3 המינון היה 330-300 ראד לשדה; לבני 10-6 המינון

היה 350 ראד בערך, ולמבוגרים — 400 ראד. במקרה של גזזת קשה (פאבוס)

המינון היה גבוה יותר, שכן דרושה הייתה הקרחה שלמה ואחידה, ורצוי היה

שהצמיחה מחדש תתאחר יותר.
אף תכונות הילדים היו גורם חשוב לקביעת המינון, שכן ידוע שאנשים
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Lisboa M, “A tinha do couro cabeludo no concelho de Viana do Castelo:
, 1955:201-202; BrandãoO Médicoestudo epidemiológico e tratamento”, 

N, “A roentgenterapia das tinhas do couro cabeludo (Aspectos técnicos e
, 1953, 1:857-864; Penella S & Esteves J,O Médicoproblemas)”, 
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בהירי שיער רגישים יותר לקרינה מכהי שיער. במקרים יוצאי דופן של
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או מומים אחרים של הגולגולת, היה לעתים צורך 40, ומקרוצפליה39מיקרוצפליה
לשנות לא רק את המינון, אלא גם את טכניקת ההקרנה ב–5 השדות.

ההקרחה באמצעות הקרנה לפי שיטת קינבוק-אדמסון הוזכרה גם על ידי
מחברים אחרים כטיפול חשוב נגד מחלת הגזזת, בתנאי שהיא מבוצעת כהלכה
ובהקפדה על כל הכללים מצד מי שהוכשר לכך ורכש ניסיון בהקרנה של

41העור.

השימוש במד–קרינה אִפשר למפעילים להוכיח כי בשיטה זו כמות הקרינה
לא הייתה אחידה, ובאזורים שבין מרכזי השדות הקרינה הייתה גבוהה ב–30%-50%
מהמינון המכוון (450-390 ראד). עם זאת, מנה זו נחשבה נמוכה מזו הגורמת

להקרחה תמידית (600 ראד), ולכן כל ההליך הזה היה בטוח ונטול סיכונים.
במקרים של 42במקרים של גזזת קשה (פאבוס) ההקרנה הייתה חיונית.

 כשהייתה המחלה קלה יותר43טריכופיטיות (סוג של פטריית גזזת, מס' 1),
וממוקמת יותר, השתמשו במשחת סליציל-אניליד (משחה אנטי–פטרייתית, נקראה
גם סאלינידול), אך מקרים חמורים שבהם התפשטה הפטרייה יותר, הצריכו גם

הטיפול במשחת סליציל-אניליד  לפי הערכתם של פונסקה וליסבוא,44הם הקרנה.
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מיקרוצפליה היא פגם מולד הגורם להיקף הראש להיות קטן מהממוצע באופן יחסי39
לגיל ולמין התינוק או הילד.

מקרוצפליה הא פגם מולד הגורם להיקף הראש להיות גדול מהממוצע באופן יחסי40
לגיל ולמין התינוק או הילד.

41Crossland P, “Therapy of Tinea Capitis – The Value of X-Ray
, 1956, 54:351-353California Medicineepilation”, 

42Brandão N, “A roentgenterapia das tinhas do couro cabeludo
, 1953, 1:857-864; FonsecaO Médico(Aspectos técnicos e problemas)”, 

A, Osswald W and Macedo CA, “Tinha no couro cabeludo no concelho
da Póvoa de Varzim – Inquérito epidemiológico, tratamento e

, 1953, 1:837-842; Fonseca A, “A tinha do couroO Médicoresultados”, 
cabeludo – Factores epidemiológicos e tratamento. Estado actual da luta

, 1962, 25:183-184O Médicocontra a tinha”, 
על סוגי פטריות הגזזת ראו בהרחבה פרק 43.1

44Fonseca A, Osswald W and Macedo C, “A tinha no couro cabeludo
no concelho da Póvoa de Varzim – Inquérito epidemiológico, tratamento

, 1953, 1:837-842; Fonseca, A, “Alguns aspectosO Médicoe resultados”, 
, 1956:109-115O Médicomédico-sanitários da tinha do couro cabeludo”, 

45Lisboa Mהמרכז הבינתחומי, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת צפון ליסבון ,
פורטוגל.

, כפי שעולה מן45)היה יעיל פחות מהקרנה (הצלחה של 14.2% לעומת 57.2%
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 המחברים מצאו אחוז גבוה46הנתונים מהעיר ויאנה דו קסטלו שבצפון פורטוגל.
יותר של סירוב לטיפול במשחת סליציל-אניליד בהשוואה להקרנה. לדבריהם,
ההסבר לכך נמצא בכבוד שרחשו המשפחות לטיפול ב"מכונה" (כך הם נהגו
לכנות את מכשיר הרנטגן), וגם בהיענות לדרישות הטיפול, מתוך החשש שהילדים
יכולים להישאר קרחים לעד. בהתחשב בהבדל זה ובכך שלא היה זמין טיפול
מקומי טוב יותר ממשחת הסליציל-אניליד, הומלץ לרוב לטפל בגזזת בהקרנות,
במיוחד כשמספר הנגועים היה גדול, ותנאי הם המחיה שלהם היו ירודים כשאר

חולי הגזזת שבסביבתם.
גם גילו של הילד היה גורם לבחירת סוג הטיפול. כשהילד התקרב לגיל
ההתבגרות, הטיפול המקומי והשינויים האנדוקריניים המתרחשים בזמן זה, הביאו

 אלא אם היה מדובר בגזזת קשה מסוג47ברוב המקרים להיעלמות המחלה,
פאבוס, שבה הזיהום נמשך גם אחרי גיל ההתבגרות, וניתן היה להפסיקו רק
לאחר הרס מלא של זקיקי השיער, מה שהיה גורם להישארות אזורים קרחים

 בדרך כלל, לא השתמשו בהקרחה באמצעות הקרנה בילדים מתחת48ומצולקים.
לגיל 3, בעיקר משום החשש שקרני רנטגן יוכלו לפגוע במרכזי עצבים או

 קבע כי למעשה סכנה זו אינה50 עם זאת, ברנדאו49באתרי ההתגרמות בגולגולת.
קיימת, והסיבה העיקרית לכך הייתה הקושי להחזיק את התינוק ללא תזוזה. כמו
כן, כל המקרים שלא נרפאו באמצעים המקומיים אחרי 3 חודשים, הוקרנו אף

51הם.

תוצאות לוואי אחדות של ההקרנה תוארו כתקריות. תוצאות מידיות כאלה
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46Fonseca A & Lisboa M, “A tinha do couro cabeludo no concelho de
,O MédicoViana do Castelo: estudo epidemiológico e tratamento”, 

1955:201-202
47Brandão N, “A roentgenterapia das tinhas do couro cabeludo

, 1953, 1:857-864O Médico(Aspectos técnicos e problemas)”, 
48Fonseca A “A tinha do couro cabeludo – Factores epidemiológicos e

, 1962,O Médicotratamento. Estado actual da luta contra a tinha”, 
25:183-184

49Brandão N, “A roentgenterapia das tinhas do couro cabeludo
, 1953, 1:857-864O Médico(Aspectos técnicos e problemas)”, 

המחלקה לרדיולוגיה, אוניברסיטת סן פאולו, ברזיל.50

51Brandão N, “A roentgenterapia das tinhas do couro cabeludo
, 1953, 1:857-864O Médico(Aspectos técnicos e problemas)”, 

52Mycopathol MycolNeves H, “The Unitary Concept of Ringworm”, 
Jornal do, 1966, 30:1-18; Leitão A, “Tratamento actual da tinha”, Appl

, 1960:861Médico

 הן יוחסו למגוון סיבות, כגון התרגשות52.היו בעיקר בחילה, איבוד תיאבון וחום
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לפני הטיפול ואחריו, אכילת יתר לפני הטיפול ואחריו, שימוש במנת קרינה
פונסקה ציין כי אף לא לאחד מהמטופלים היו בעיות עם ההקרנה 53.גבוהה מאוד

 האפשרות של התפתחות54פרט לכאבי ראש או בחילה כמה שעות אחרי הטיפול.
תופעות לוואי מאוחרות הוזכרה אף היא, במיוחד דלקת עור כתוצאה מהקרנה

 תופעות אלה55עם קירחות תמידית (אפשרית) והופעת נגעים חמורים בעור.
 והיו56,כמעט שלא היו קיימות, כל עוד השימוש בשיטת ההקרנה היה נכון

אמורות לקרות רק אם המינון היה מוגזם או אם הייתה חפיפה בין השדות
 קירחות תמידית יכלה לקרות, כך חשבו,57.בעקבות קיבוע לא נכון של הראש

למשל, נפיחות משמעותית של האזור העורפי 58בשל חריגות אנטומיות בראש.
שלא במרכז השדה הייתה יכולה להקטין את המרחק בין המוקד לעור ולהאריך
את תקופת הקירחות או אף להפוך אותה לתמידית. מכיוון שכל תופעות הלוואי
הללו היו נדירות, המשיכו לטפל בהקרנות, טיפול שנחשב על ידי רוב המחברים

59כדרך היחידה שהייתה יעילה דיָּה.

הקריטריון להבראה היה היעדר שערות שבירות וקשקשים 4-3 חודשים
Esteves(1943) (61) ואסטבש (Penela פנלה (60לאחר הצמיחה מחדש של השיער.
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53Brandão N, “A roentgenterapia das tinhas do couro cabeludo
, 1953, 1:857-864O Médico(Aspectos técnicos e problemas)”, 

54Fonseca A, “Alguns aspectos médico-sanitários da tinha do couro
, 109; Fonseca A, Osswald W and Macedo C, “AO Médicocabeludo”, 

tinha no couro cabeludo no concelho da Póvoa de Varzim – Inquérito
, 1953, 1:837-842;O Médicoepidemiológico, tratamento e resultados” 

Fonseca A, “Alguns aspectos médico-sanitários da tinha do couro
, 1956, 15:109-115O Médicocabeludo”, 

55, 1960:861;Jornal do MédicoLeitão A, “Tratamento actual da tinha”, 
Brandão N, “A roentgenterapia das tinhas do couro cabeludo (Aspectos

, 1953, 1:857-864O Médicotécnicos e problemas)”, 
56, 1960:861Jornal do MédicoLeitão A, “Tratamento actual da tinha”, 
57Brandão N, “A roentgenterapia das tinhas do couro cabeludo

, 1953, 1:857-864O Médico(Aspectos técnicos e problemas)”, 
58Penella S & Esteves J, Tratamento das Tinhas (Serviço Nº 3 do

Hospital do Desterro). Amatus Lusitanus (1943)
59, 1960:861Jornal do MédicoLeitão A, “Tratamento actual da tinha”, 
60Fonseca A & Lisboa M, “A tinha do couro cabeludo no concelho de

,O MédicoViana do Castelo: estudo epidemiológico e tratamento”, 
1955:201-202; Brandão N, “A roentgenterapia das tinhas do couro

, 1953, 1:857-864O Médicocabeludo (Aspectos técnicos e problemas)”, 
) בליסבון.Curry Cabral(מחלקת עור בבית החולים קרי קאברל 61

העירו שהצמיחה של השיער הייתה חזקה יותר באותם האזורים של הראש,
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שהיו נגועים על ידי המחלה יותר זמן, ולכן הם הציעו ליטול ביופסיות מאזורים
62אלה כדי לוודא ריפוי.

בהישנות המחלה היה צורך בהקרחה נוספת באמצעות הקרנה, אם היה

מדובר בגזזת קשה מסוג פאבוס. במקרים אחרים היה הדבר תלוי בהיקף הנגעים.

בכל מקרה, אסור היה לבצע את הטיפול החוזר בהקרחה מוקדם יותר מ–6

חודשים אחרי הטיפול הראשון, וזאת כדי למנוע את הסיכון של דלקת עור

 אסטבש ואח'63קרינתית, שהייתה יכולה לגרום להתקרחות, אף אם הייתה קלה.

(1959) מצאו גם הבדל גדול בשיעור הריפוי בין שתי השיטות — 75%-95%

לאחר הקרחה באמצעות הקרנה לעומת 34% בטיפול מקומי. הם הדגישו שההקרחה

באמצעות הקרנה הייתה אמנם יעילה, אך היה צורך להשלים אותה בהסרה

64ידנית–קפדנית של כל השערות המזוהמות.

כפי שהוזכר לעיל, האשפוז נעשה רק במקרים שבהם לא היו תנאים לטיפול

אמבולטורי, או במצבים חמורים במיוחד (כגון, נגעים מפושטים העמידים לטיפול

או המל/וים בנגעים בעור החלק ובציפורניים). אחד הקשיים החשובים ביותר

ביישום הטיפול באשפוז היה התקופה הארוכה שהייתה דרושה לריפוי (כ–5

 בנוסף, היה צורך לבודדCurry Cabral.([65[חודשים בבית החולים קרי קאברל 

את המטופלים שהיו בשלבי הטיפול הראשוניים שבהם הייתה עדיין סכנת

הדבקה ממטופלים אחרים, ששהו בבית החולים לצורך השגחה או מעקב, כדי

למנוע סכנה של הידבקות נשנית של האחרונים.

רק עם תחילת השימוש בתרופת הגריזאופולבין (תרופה נגד פטריות הגזזת

הנלקחת בפה) בפורטוגל בשנות ה–60, הפך ריפוי מחלת הגזזת לעניין קל יחסית
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62Penella, S & Esteves, J. Tratamento das Tinhas (Serviço Nº 3 do
Hospital do Desterro). Amatus Lusitanus (1943)

63Brandão N, “A roentgenterapia das tinhas do couro cabeludo
, 1953, 1:857-864O Médico(Aspectos técnicos e problemas)”, 

64Esteves J, Brandão FN, Neves H and Custódio JS, “Ensaio de
integração, funcional de serviço hospitalar em actividade

, 1959,Bol Clin Hosp Civ Lisboadermatomicológica (1945-1958)”, 
23:307

65Esteves J, “Organização e métodos na clínica e estudo da tinha”,
, 1953 110:500-503 SeparataO Médico

66Sep JornalFonseca A, “A tinha do couro cabeludo no século XVIII”, 
, 1987, 122:374do Médico

66שנמשך שבועות אחדים בלבד.
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אחד הדיווחים הראשונים על השימוש בתרופה האנטי–פטרייתית החדשה היה
 המחלקה הדרמטולוגיתNeves.(1959) (67() ונבש Esteves(זה של אסטבש 

בבית החולים קרי קאברל בליסבון הייתה אחד המרכזים הראשונים בעולם
 המחברים ציינו כי החיפוש אחר שיטות68שהחלו להשתמש בגריזאופולבין.

טיפול חדשות נגד מחלת הגזזת היה בין המטרות החשובות ביותר של עבודתם
במשך 13 שנים. לכן הם החליטו לנסות את התרופה האנטי–פטרייתית החדשה
הזאת. הם השתמשו בה ב–14 מקרי הקרחה שנגרמה על ידי הפטריות

T. Violaceum ,T. Tonsurans-ו M. Canisבמינון של 1 ג' ביום לתינוקות ,
מעל גיל שנתיים ו–0.5 ג' לאחרים. כל המטופלים הבריאו הן קלינית והן
מיקולוגית (על פי בדיקה ישירה ותרבית) אחרי 5-3 שבועות. אותה מנה של
גריזאופולבין ריפאה כנראה 4 ילדים בעלי פאבוס תוך 5 שבועות ובתוכם
שבועיים של השגחה. למיטב ידיעתם של המחברים, היה זה הדיווח הראשון
בעולם על תוצאת השימוש בגריזאופולבין לצורך טיפול בגזזת מסוג פאבוס. היה

דבר זה 69.ברור שהפטרייה לא תקפה את חלק השיער שצמח תוך כדי הטיפול
), שלפיה גריזאופולבין הופך את הקרטיןGentles(אישש את ההנחה של ג'נטלס 

70(החומר הנמצא בעור ומשמש מזון לפטרייה) עמיד בפני הטפיל.

השפעת הגריזאופולבין לא הייתה חד משמעית אצל 5 מבוגרים בעלי צורות
כרוניות ומפושטות של גזזת. אצל איש מבין 23 המטופלים לא דווח על תסמיני
אי סבילות לתרופה או על שינויים כלשהם בתוצאות המעבדה השגרתיות לפני

בעבודה מאוחרת יותר שכללה 91 ילדים, ד/וח על ריפויָם של 71הטיפול ואחריו.
71 מהם, ולדידם של המחברים היה שיעור הכישלונות גבוה יותר מאשר דיווחו
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67Esteves J & Neves H, “A griseofluvina no tratamento da tinha do
coiro cabeludo e de outras localizações desta doença: primeiras

, 1959, 39:341-344Sep Jornal do Médicoobservações”, 
68Mycopathol MycolNeves H, “The Unitary Concept of Ringworm”, 

, 1966, 30:1-18Appl
69Esteves J & Neves H, “A griseofluvina no tratamento da tinha do

coiro cabeludo e de outras localizações desta doença: primeiras
, 1959, 39:341-344Sep Jornal do Médicoobservações”, 

70Gentles JC, “Experimental Ringworm in Guinea Pigs. Oral Treatment
 , 1958, 182Naturewith Griseofulvin”, 

71Esteves J & Neves H, “A griseofluvina no tratamento da tinha do
coiro cabeludo e de outras localizações desta doença: primeiras

, 1959, 39:341-344Sep Jornal do Médicoobservações”, 
72Mycopathol MycolNeves H, “The Unitary Concept of Ringworm”, 

, 1966, 30"1-18Appl

 פשטות הטיפול נגד גזזת והוזלת עלותו הושגו על ידי מינון שבועי של72אחרים.
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73גריזאופולבין מפורר לחלקיקים קטנים, בשיעור של 12.5 מ"ג לק"ג משקל.

) (1964), בתקופה האחרונה שלMacedoעל פי הדיווח של פונסקה ומסדו (
) לגבי גזזת בשניםDCHSP(ייעוץ המרפאה המרכזית לבריאות הציבור בפורטו 

עם 1963-195874, ניתן הטיפול באמצעות גריזאופולבין בכל מקרה שהתאפשר.
זאת, ההקרחה באמצעות הקרנה הייתה עדיין בשימוש, כאשר היה מחסור
בתרופה או כאשר המטופלים לא יכלו להרשות לעצמם לקנותה, וזה היה נכון
לגבי 55% של המקרים. בסקירה על השנים 1972-1955 בבתי הספר הציבוריים
בפורטו מצאו פונסקה וחב' (1972) הפחתה של 82% בהיארעות המחלה, דבר

 עם זאת, מההשוואה בין75שיכול היה להצביע על כך שהיא נעצרה ובוערה.
הנתונים שהתקבלו מסקר שנערך בבתי הספר לבין אלה של שירותי הדרמטולוגיה
של פורטו, הסיקו כי אף שהגזזת הלכה ונעלמה מהערים, היא נותרה קיימת

באזורי ספר (בעיקר בכפרים) כמחלה מקומית.

הגריזאופולבין נחשב טיפול יעיל נגד גזזת כתרופה יחידה או בשילוב עם
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 מתפתחות77 מחלת הגזזת עדיין קיימת בארצות שונות בעולם,76תרופות אחרות.
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דיווחים אחדים שפורסמו גם ביחס לפורטוגל, מציינים. ומפותחות גם יחד

78כגורם השני של גזזת. שכיחות גבוהה של פאבוס

הערכה עדכנית של המטופלים שהוקרנו — נגעי ראש וצווארחלק ב:
79בעוקבת האנשים שהוקרנו נגד גזזת בילד�תם

מחקר המעקב אחר תופעות לוואי מאוחרות של מוקרני הגזזת בצפון פורטוגל
החל בראשית 2006. ניתנה לנו האפשרות לעיין ביומנים שכללו נתונים על
עוקבה שטופלה בצפון פורטוגל; הללו כללו את פרטי המטופלים, את תאריכי
מתן הטיפולים, את אבחון הגזזת (סוג הזיהום) ואת המינונים שקיבלו (טבלה 3).
במרס 2006 התחלנו לאתר את חברי העוקבה וליצור קשר עִמם. הייתה זו
משימה לא קלה, משום שחלפו 50-40 שנה מאז הטיפולים שקיבלו נגד גזזת
הקרקפת. למרות זאת, הצלחנו לאתר 3,548 בני אדם; פנינו אליהם בכתב כדי
לקבל מהם מידע בשיחת חינם בטלפון. שיטה זו אפשרה לנו לבחון קלינית

), ולדווח כי 292 הלכו לעולמםTG(1,287 בני אדם, כולם בידי אותו רופא 
ו–85 מתגוררים מחוץ לגבולות פורטוגל.

המלצנו על ביצוע סריקות אולטרסאונד צוואר, ו–886 (70%) ביצעו את
הסריקה. הומלץ גם על ביצוע ביופסייה באמצעות מחט דקה בקרב 221 נבדקים,
שאצלם אובחנו סימנים חשודים של גזזת. ל–45 איש שדגימות הביופסיה שלהם
הצביעו על נגעים ממאירים או פוליקולריים, הוצע לעבור ניתוח. בבדיקה
הקלינית גילינו 18 איש שאובחנו בעבר כסובלים מסרטן בלוטת התריס, ואנו
אבחַּנו ב–15 אנשים נוספים. בסך הכול, רשמנו שכיחות של 2.6% של סרטן
בלוטת התריס, בדומה לשיעור של 2.1% בקרב ניצולי ההפצצות הגרעיניות
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הלנצט למחלותחלק ב של מחקר הגזזת בפורטוגל התפרסם ב–2011 בכתב העת 79

. אנו מודים למערכת כתב העת על שאישרה לנו לתרגם את המאמר ולפרסמותזיהומיו
Paula Boaventura, *Paula Soares, Dina Pereira, Joseבספר זה, ראו 

Teixeira-Gomes, Manuel Sobrinho-Simdes, Head and Neck Lesions in a
, Lancet IDCohort Irradiated in Childhood for Tinea Capitis Treatment”,

11, March 2011, p.164
*corresponding author:psoares@ipatimup.p

Misa(בהירושימה ובנגסקי, שדווח במחקר בראשות מיסה אימאיצומי 
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Imaizumi,'שהשתמשו בפרוטוקול דומה — סריקת אולטרסאונד של80) וחב 
בלוטת התריס. אם נכלול את האבחונים הקודמים מהמחקר שלנו, השכיחות

) וחב'Sadetzki(יורדת לשיעור של 1.4%, והיא דומה לדיווח של סדצקי 
81שדיווחו על 0.95%.

לכאורה, הנתונים שלנו מאששים את החשש לסיכון גבוה לגידולים בבלוטת
 אך בקרב חברי העוקבה שלנו נצפתה82התריס, שדווח במחקרם של שורץ וחב',

שכיחות גבוהה של מנינגיומה ושל סרטן תאי הבסיס (הנתונים אינם מוצגים),
שכיחות שלא צוינה על ידי שורץ וחב'. בעוקבה זו הראינו גם כי זיהום

 פאבוס מעלה פי 8 את הסיכון להתקרחות בהשוואה לגזזת מסוגהגזזת מסוג
83טריכופיטיה, וזאת גם לאחר התאמה של גיל ושל מינון ההקרנות.

הנתונים שלנו תומכים בטיעונים שהציגו שורץ וחב' ואף מחזקים אותם,
לפיהם על הרופאים להיות מודעים לתַת קבוצות מוגדרות באוכלוסייה, שעלולות
להיות בסיכון לגילוי השפעות בריאותיות מאוחרות הקשורות להקרנות. נתונים
אלו מצדיקים מעקב צמוד של חברי העוקבות שטופלו בהקרנות נגד גזזת

הקרקפת, כדי לזהות את הנגעים בראש ובצוואר שלא אובחנו.

סיכום

מגפת הגזזת בפורטוגל הייתה אירוע מיוחד וראוי לציון הן מבחינת השפעתה על
חיי המטופלים והן מבחינת בריאות הציבור ופעולות הבריאות שנעשו כדי לבער
אותה. עד 1958 לא היו טיפולים מקומיים כלשהם, וכשאלה הופיעו הם לא היו
זמינים לכל נפגעי הגזזת. לכן לא הייתה לרופאים אפשרות אחרת מלבד לטפל
במחלה באמצעות הקרחה על ידי הקרנת רנטגן, שהייתה בשימוש גם במדינות
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אחרות, ובכך למנוע את התפשטות המחלה המידבקת, שפגעה בילדים קשות. כל
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 בדבר ההשלכות המאוחרות האפשריות של84הנתונים שנמצאים בידינו עד כה
טיפול ההקרחה, מדגישים את הנימוקים שהוצגו על ידי מודן, סדצקי וחב'

 דהיינו, על הרופאים להיות ערים לתופעות לוואי מאוחרות85ותומכים בהם.
הקשורות בהקרנה באוכלוסיית הסיכון. תופעות אלה מצדיקות מעקב צמוד אחרי
המטופלים בהקרנה כדי לאפשר גילוי מוקדם וטיפול מהיר בשל הנגעים באזור

הראש והצוואר, שאנשים אלה עלולים לפתח בשל היותם בסיכון מוגבר.

שלמי תודה

העורכות מודות במיוחד לד"ר ניר נתנזון, רופא עור מומחה, על סיועו המדעי
להכנת פרק זה בתרגומו העברי.

 (סימוכיןCalouste Gulbenkianעבודה זו נתמכה על ידי מענקים מקרן 
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פרק שמיני

) והמסע לביעור הגזזת ביוגוסלביהUNICEF(יוניסף 
(סרביה) בשנות ה–50 של המאה ה–20

שפרה שורץ, גורן סבו, מריה טאסיק, מרדכי שני, סיגל סדצקי*

הקדמה

עד שנות ה–2000 עיקר העיסוק בסיפור הגזזת בישראל נסב על מחקר מדעי
רפואי שכלל את נפגעי הגזזת בישראל בלבד. ההיבט ההיסטורי והעולמי של

סיפור זה נחשף לראשונה רק ב–2007 בעקבות מחקר ישראלי בנושא.**
הידיעה על קיומו של סיפור גזזת סרבי שינתה את התפיסה במחקר, שסברה
עד אז כי מדובר בסיפור ישראלי מקומי הקשור לעלייה עם קום המדינה. גילוי
זה הוביל ליוזמה של יצירת קשר עם חוקרים סרבים ושל תחילתו של מחקר

הגזזת בהיבט בינלאומי.
מחקר מעמיק שבוצע בסרביה העלה ממצאים מקבילים לאלו שהיו ידועים
בישראל. בפרק זה יתואר ספור הגזזת הסרבי על היבטיו ההיסטוריים והמחקריים.

שפרה שורץ, היסטוריונית של הרפואה והבריאות, היא פרופ' (אמריטה) במרכז לחינוך*
רפואי על שם פרופ' משה פריבס, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן–גוריון
בנגב וחוקרת במכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות במרכז הרפואי ע"ש

שיבא, תל–השומר, רמת–גן.

), המכון לגרונטולוגיה, בלגרד, סרביה.PhD-MD(גורן סבו 

), המכון לגרונטולוגיה, בלגרד, סרביה.MPh-MD(מריה טאסיק 

), פרופ' לרפואה ובריאות הציבור, בית הספר לבריאות הציבור,MD(מרדכי שני 
אוניברסיטת תל–אביב ומכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות במרכז הרפואי

ע"ש שיבא, תל–השומר, רמת–גן.

סיגל סדצקי היא פרופ' לרפואה ובריאות הציבור, בית הספר לרפואה ובית הספר
לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל–אביב, וחוקרת במכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות

הבריאות במרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל–השומר רמת–גן.

תיקי הגזזת של יוגוסלביה (סרביה) התגלו על ידי פרופ' שורץ בשנת 2007 במהלך**
מחקר בארכיון יוניסף בניו יורק. המחקר חשף 49,389 ילדים שהוקרנו נגד גזזת בשנות
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1רתקצי

בסקירה היסטורית זו אנו מתארים את המסע לביעור הגזזת שהתנהל ביוגוסלביה
 =UNICEF(בסיוע קרן החירום הבינלאומית לילדים של האומות המאוחדות 

International Children's Emergency Fundבשנים 1959-1950. הטיפול (
הרפואי במחלה מידבקת זו כלל את השימוש בקרינה מייננת (רנטגן). אנו דנים
בהשלכות האפשריות של טיפול זה על הבריאות של אוכלוסייה שטופלה בצורה
זו. הנתונים נאספו ממסמכים ארכיוניים, מהעיתונות של שנות ה–50, מדיווחים
מדעיים שמקורם ביוגוסלביה, ומראיונות עם מטופלים ועם רופאים שהעניקו את
הטיפול במסגרת המסע, שבו נבדקו 878,659 אנשים וטופלו 49,389. בהתבסס
על המחקר הישראלי על מחלת הגזזת, ניתן לצפות להשלכות בריאותיות מאוחרות
(בעיקר סרטן באזורים המוקרנים) בקרב האוכלוסייה הסרבית שהוקרנה. הגילוי
של רישומי הטיפול לגבי מטופלים רבים מאפשר פעולות למען בריאות הציבור
ומחקר נוסף. לממצאים חשיבות לקהילייה הרפואית הסרבית ולאוכלוסיות במדינות

אחרות, שטופלו בהקרנה למיגור מחלת הגזזת.

גזזת בעולם המודרני — רקע

עד שנות ה–60 של המאה ה–20 הייתה הגזזת המחלה הפטרייתית הנפוצה ביותר
בקרב ילדים. זיהום שטחי של הקרקפת נגרם על ידי פטריות הצומחות באזור
הקרני של העור, המשתמשות בקרטין כמקור התזונה: ההיארעות המדויקת של
מגפת הגזזת בעולם אינה ידועה, מפני שהמחלה מדווחת לשלטונות הבריאות רק

לעתים רחוקות.
דיווחים על הידבקות בגזזת בארצות הברית מוכרים מאז שנת 1900, וכמה
מסמכים מתארים היארעות גבוהה של המחלה בקרב ילדים באליס איילנד —

 אנשים שסבלו ממחלות קשות סורבו2תחנת הקליטה של מהגרים בניו יורק.
להיכנס לארצות הברית, והם נשלחו חזרה לארצות מוצאם. למרות אמצעים אלה
שנועדו למנוע את התפשטות הגזזת, בדיווחים של עיריית ניו יורק נטען שב–1944
היו נגועים במחלה כמה אלפי ילדים. גם בערים אחרות בארצות הברית דווח על
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מספר גדול של חולים. באותן שנים (1950-1930) הייתה הגזזת כה נפוצה
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באירופה, עד שבצרפת, ברוסיה ובכמה מדינות במרכז אירופה ובדרומה נפתחו
בתי ספר נפרדים לילדים הנגועים בגזזת. במהלך שנות ה–50 של המאה ה–20
דווח על מקרים רבים של גזזת גם בספרד ובאיטליה. מצפון אפריקה פורסמו
סקירות רפואיות, שמהן עולה כי היו יותר מ–500,000 מקרים של ילדים חולי

 המספר הרב של ילדים חולי גזזת הצריך לפתוח כיתות3גזזת (בעיקר במרוקו).
במרוקו נפרדות בבתי ספר במטרה להגביל את התפשטות המחלה. במהלך שנות
ה–50 של המאה ה–20, לאחר העלייה ההמונית לישראל מארצות צפון אפריקה,
צוין גם בדיווחים מישראל כי בין ילדי העולים היו כ–20,000 נגועים בגזזת,

שנגרמה על ידי אותו סוג הפטריות שגרם להתפרצות הגזזת גם ביוגוסלביה.
בעת ההדבקה בגזזת הפטרייה תוקפת את זקיקי השיער. לפני עידן הטיפולים
התרופתיים נוגדי הפטריות, שהיו בעלי עָצְמָה מספיקה כדי לחדור לתוך זקיקי
השיער, הטיפול הנפוץ היה על ידי הסרת השיער הנגוע בצורה ידנית, על ידי
גילוח השיער (או באמצעות שעווה), ולאחר ההקרחה טופל ראש הילד החולה
במשחות נגד פטריות, כגון זפת עצים, גָפרית, דונג, יוד, מלחי תליום וחנקות של

כספית.
השימוש בקרני רנטגן זמן קצר לאחר גילויָן הראה כי החשיפה לקרינה
גורמת לנשירת שיער ועִמו הזקיק, ועל כן ההקרנה נמצאה מועילה לטיפול נגד

) הכניס לשימוש רחב אתSabouraud(גזזת. ב–1904 הרופא הצרפתי סאּב#רֹו 
ההקרנה בקרני רנטגן כטיפול נגד גזזת. פרוטוקול הטיפול עבר תקינה על ידי

) ב–1910. בתקופה זוAdamson() ב–1907 ועל ידי אדמסון Kienböck(קינבק 
ההקרחה באמצעות קרני רנטגן אומצה כשיטה יעילה להקרחה שלמה, שהתרחשה
תוך 3-2 שבועות מזמן החשיפה לקרניים. השימוש בקרני רנטגן ובעקבותיו
מריחה של משחות נוגדות פטריות הפכו לטיפול הסטנדרטי נגד גזזת עד 1959,
כאשר הוכנסה לשימוש התרופה האנטי–פטרייתית, הגריזאופולבין (תרופה הנלקחת

דרך הפה; ראו בהרחבה פרקים 2 ו–3 בספר זה).
בשנים 1960-1946 התקיים בישראל מסע המוני לביעור הגזזת בסיוע כספי
של ארגון יוניסף. כ–17,000 ילדים (בעיקר עולים חדשים), שהגיעו מצפון
אפריקה ומארצות המזרח התיכון טופלו בקרינה מְיינֶנֶת (רנטגן). בזמן הטיפול
גולחו ראשי המטופלים, והשערות שנותרו הוסרו בשעווה; אחר כך כיפת הגולגולת
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 לאחר ההקרנה הסירו את השערות שנותרו ומרחו על הראש יוד או4רצופים;
משחה נוגדת פטריות.

מאז המחצית הראשונה של המאה ה–20 ובטרם היוודע הנזק ארוך הטווח של
החשיפה לקרינה, השתמשו בקרני רנטגן לטיפול גם במחלות שפירות, כגון

 נתונים ממחקר עוקבה ישראלי וממחקרים5דלקת שקדים ואקנה (פצעי בגרות).
נוספים סיפקו את הפיסות הראשונות של מידע, שלפיו החשיפה למנות נמוכות
ובינוניות של קרינה מייננת קשורה לסיכון מוגבר בבגרות של לויקמיה ושל

Solid Tumors.(6שאתות טמומות (

ב–1965 גייס פרופ' ברוך מודן עוקבה שכללה 10,834 ילדים, שהוקרנו
במהלך שנות ה–50 של המאה ה–20 במסגרת המסע לביעור הגזזת בישראל,
ושתי קבוצות מותאמות (קבוצה אחת של אחאים, והאחרת של לא אחאים) שלא
הוקרנו. מטרתו הייתה להעריך את ההשלכות המאוחרות של קרינה מייננת.

 והצביע על סיכון מוגבר7 ב–Lancet1974המעקב הראשון פורסם בעיתון 
בקבוצה המוקרנת להיארעות שאתות שפירות וממאירות באזור הראש והצוואר.
תוצאות אלה אושרו מאוחר יותר בניתוחים שנערכו לאחר מעקב של עד 45
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ב–1994 חוקק בישראל חוק שהתבסס על ממצאים אלה, ועל פיו זכאים

אנשים לפיצוי, בתנאי שפיתחו מחלות או סבלו מהשלכות בריאותיות מאוחרות

9אחרות, שנגרמו על ידי חשיפה לקרינת רנטגן במהלך הטיפול נגד גזזת.

בעקבות הרחבת המחקר ההיסטורי בנושא המסע לביעור הגזזת בישראל,

התגלו ב–2004 מסמכים, שהצביעו על הסיוע של יוניסף למסע שמצא את ביטויו

 בדיקת מסמכי יוניסף שבין השנים 1960-1948 העלתה10באספקת מכונות רנטגן.

שישראל לא הייתה המדינה היחידה, שבה נערך מסע כזה, וכי יוניסף היה

11מעורב במסעים דומים גם בסוריה וביוגוסלביה לשעבר (מס' 1).

פרק זה יתאר את המסע לביעור הגזזת ביוגוסלביה בשנות ה–50 של המאה

ה–20 וידון בהשלכות הבריאותיות האפשריות לאנשים שטופלו במהלכו.

מקורות המידע

במהלך המחקר על המסע המיוחד של יוניסף לביעור הגזזת ביוגוסלביה, נסקרו

המקורות הבאים:

ארכיון יוניסף דוחות הישיבות של מנהלי המשרדים המקומיים ושל עובדיא.

הבריאות הבכירים של הארגון;

הדוחות ופרוטוקולי הישיבות של המשרד האזורי למזרח הים התיכון ולאירופהב.
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חליפת המכתבים בין יוניסף לבין ראשי שלטונות הבריאות היוגוסלבייםג.

ונציגי השטח;
נבחנו הדוחות הכספיים של יוניסף ושל ארגון הבריאות העולמי הקשוריםד.

לחקר הגזזת וכן הדוחות, שהוכנו על ידי הנציגים האזוריים של יוניסף
המפרטים את עלויות המסע;

נבדקו מסמכים מהגַנזך של יוניסף במטה ארגון האומות המאוחדות בניוה.
יורק, מסמכי ארכיון ארגון הבריאות העולמי בג'נבה, ּגַנזך המכון לבריאות

הציבור הסרבי שבבלגרד והּגַנזך הלאומי הישראלי בירושלים;
 [מאבק]Borba(שני עיתונים מובילים של יוגוסלביה משנות ה–50 ו.

 [פוליטיקה]) נסרקו לצורך חיפוש סיפורים הקשורים למסעPolitika-ו
לביעור הגזזת או להצהרות המדיניות של ממשלת יוגוסלביה הקשורות

במסע זה.

כדי לזהות אנשים שנטלו חלק במסע לביעור הגזזת בשנות ה–50, פרסמנו
ויזמנו  (מס' 2);Novi Pazar- והPolitika-מודעות בשני עיתונים סרביים — ה

הופעות בתקשורת הציבורית, שנועדו להפיץ מידע לציבור הרחב על עריכת
המחקר במטרה לעודד אנשים שהוקרנו בעבר נגד מחלת הגזזת ליצור עמנו
קשר. 186 אנשים נענו לפניות שלנו בעיתונים ובתקשורת, יצרו קשר עם הצוות

שלנו ורואיינו על ידנו.
הריאיון כלל שאלות שנועדו לאסוף מידע דמוגרפי, מידע על המקום וזמן
הטיפול, פרטים על הטיפול, היסטוריה רפואית אישית והערות אישיות כלשהן.
13 מהאנשים שענו על המודעות שלנו התגוררו בבלגרד, ולכן היו מסוגלים
להעניק לנו ריאיון עומק נוסף, מוקלט בווידאו, לאחר החתימה על טופס הסכמה

מדעת.
הראיונות התמקדו בהיבטים האישיים של הטיפול והשלכותיו וכן באבחנה,
בטיפולים, בהשלכות הבריאותיות של ההקרנה ובמידע הקשור להיבט החברתי,
שבו התקיים המסע. כמו כן, רואיינו 15 רופאים שהשתתפו במסע, שהם כעת
בני 90-80 שנים. הראיונות עם הרופאים התמקדו בהתנסויות האישיות והמקצועיות
שלהם. כמו כן, סקרנו דיווחים מדעיים מיוגוסלביה לשעבר הקשורים לגזזת,

 (אתר המאמרים המדעי המרכזי בעולם הרפואה),Medline-סקרנו את אתר ה
ּבָחַּנ# בסיסי נתונים אלקטרוניים בספריות, בהסתדרות הרפואית של סרביה
ובמכון הסרבי לבריאות הציבור על ידי חיפוש המונחים הבאים: מיקוזיס, גזזת
ומסע יוניסף. עוד סקרנו את העיתונות הרלוונטית בספרייה הלאומית של סרביה
ואיתרנו 151 מאמרים בנושא. כל המידע הנ"ל אִפשר לנו להביא במלואו את
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באמצעות טיפול קרינתי (רנטגן) בסיוע ארגון יוניסף, מסע שעליו לא היה ידוע
דבר בספרות המדעית.

מגפת הגזזת בסרביה

לפני מלחמת העולם השנייה הייתה הגזזת מחלה נדירה ביוגוסלביה, והטיפול
הסטנדרטי בה כלל הקרנה באמצעות קרינה מייננת. ואולם מאחר שקרינה
מייננת לא הייתה תמיד בהישג יד לשימוש נרחב, המשטר הטיפולי התבסס
לעתים קרובות על הקרחה ידנית, שלפניה נמרחה הקרקפת במשחות נוגדות
פטריות, כגון תרכובות נחושת, אוליאט של נחושת, או משחות המכילות סליציל-

אניליד.
אחרי מלחמת העולם השנייה (ב–1946) החלה המחלה להתפשט. ב–1949
הכריזה הממשלה בבירור, בכינוס של שלטונות הבריאות היוגוסלביים שהתקיים
בזגרב, כי הגזזת היא בעיה חמורה לבריאות הציבור, ולכן פנתה לארגון יוניסף
בבקשת עזרה למגר את המחלה, וב–1950 הושק המסע לביעור הגזזת בסיוע

12הארגון.

הן הדיווחים היוגוסלביים והן אלה של יוניסף מתארים מסע נרחב שנערך
בשנות ה–50, שמטרתו הייתה לבער את הגזזת באמצעות טיפול שכלל קרינה
מייננת. מספר האנשים שנסקרו (878,659) וטופלו (49,389) בסרביה היה
הגבוה ביותר, שדווח אי פעם בהקשר למסע בריאותי–המוני כלשהו באירופה או

 המסע נוהל על ידי המכון הסרבי לבריאות הציבור, והטיפול13בצפון אמריקה.
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 הגזזת אובחנה אצל 36,379 ילדים, ומתוכם15הפעולה בין השנים 1957-1950.
29,667 טופלו. חסרים נתונים לגבי 6,712 ילדים שאובחנו עם גזזת, אך לא
טופלו עד 1957. אנו משערים כי הם לא טופלו כלל, מכיוון שגילם היה פחות

 נוסף על כך, מטופלים רבים (19,722), שלא היו חלק מהמסע של16מ–4 שנים.
יוניסף, טופלו בעקבות הפניות מרופאי המשפחה שלהם. על כן, בסך הכול טופלו

 מספרים אלה אינם כוללים את השנתיים17כ–50,000 ילדים בני 15-5 שנים.
האחרונות של המסע (1959-1957), ולכן ההערכה המספרית שלנו באשר למספר

המטופלים במסע היא שמרנית.
על פי הדיווחים של יוניסף ושל הוועדה המשותפת למדיניות הבריאות של
ארגון הבריאות העולמי נוסדו ברחבי יוגוסלביה 24 מרכזים מיקולוגיים
(פטרייתיים). כל מרכז כלל מחלקת אשפוז עם כ–30 מיטות, שבה יכלו הילדים
לשהות בזמן הטיפול, והיה מצויד במכונת רנטגן, בשירותי עזרה ראשונה ובציוד

 הצוות מנה 17 רופאים (רופאי עור או רופאים כלליים שהשתלמו18להקרחה ידנית.
במיקולוגיה וברדיולוגיה טיפולית), 120 אנשי צוות רפואי זוטר או סטודנטים
לרפואה בשנות לימודיהם האחרונות, ו–120 אנשי צוות מסייע או סטודנטים
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לפחות 4 רופאים שרואינו היו רופאים בכירים בעת המסע, והיו להם זיכרונות
ברורים מההתרחשויות. כל אחד מהם סיפר כי הטיפול היה בהתאם למקובל
ברפואה המערבית באותה תקופה והביע את אמונתו האישית, כי למסע הייתה

חשיבות רבה ביותר מבחינת בריאות הציבור.
על פי הדיווחים הכספיים של יוניסף, עלות הציוד והחומרים המתכלים
שסופקו לצורך המסע הייתה 151,741 דולר ארצות הברית (סכום שהיה שווה
ערך למיליון דולרים ארצות הברית ב–2009). הציוד שסופק על ידי יוניסף כלל
20 מכונות רנטגן (4 מהן היו ניידות שממוקמות באמבולנסים), ו–12 מכוניות
לשינוע הילדים והצוותים הרפואיים. בין השנים 1959-1950 תרמה ממשלת
יוגוסלביה 35 מיליון דינר (שהיו שווי ערך ל–2.7 מיליוני דולר ארצות הברית

20ב–2009).

לפני המסע ארכה השהות של מטופל נגד גזזת בבית החולים עד חודשיים,
ואילו בעת המסע משך האשפוז התקצר ל–7 ימים, מה שאפשר לטפל במטופלים

21רבים והיה אחד הגורמים העיקריים לקיומו של המסע ולהצלחתו.

לאחר האבחנה של הגזזת באמצעות בדיקות הסקר היו נלקחות קבוצות של
ילדים החולים בגזזת לבתי חולים אזוריים, שם הצוות המיקולוגי של
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הטיפול כלל הקרחה באמצעות קרינת רנטגן (מס' 3) ולאחר מכן מריחה של
משחות. כל הילדים המטופלים בודדו במהלך האשפוז. פרוטוקול ההקרנה היה
על פי המתכונת התקינה שהייתה נהוגה באותו זמן, היא הייתה זהה לשיטת

 היו מחלקים את הקרקפת ל–5 אזורים, ו–2-1 מהם היו מוקרנים22קינבק-אדמסון:
בכל יום. לפני ההקרנה היו מסירים ידנית גלדים עבים, וכל האזורים המזוהמים
טופלו כדי למנוע הפרעה לחדירת הקרינה לעור וכדי להבטיח את הצלחת

ההקרחה.
מנת הקרינה הייתה נקבעת על ידי רופא רדיולוג של בית החולים, והתהליך
היה מבוצע על ידי טכנאי רנטגן. לא יכולנו לקבל מסמכים סרביים מקוריים
מתקופה זו, המפָרטים במדויק את מנת הקרינה שניתנה למטופלים. עם זאת,

 מתאר טיפולי רנטגן בסרביה בשנות ה–50 ומדווח שבעבורCikaric(23(ציקריץ' 
הטיפול במחלות לא ממאירות שונות (ובכלל זה, מחלות זיהומיות וניווניות), וגם

3,21של גזזת, המנה המרבית שניתנה הייתה 400 רנטגן (שווה ערך ל 0–x10-4

C/kgמנה של 400 רנטגן דומה למנה שניתנה במהלך המסע הישראלי לביעור .(
הגזזת וגם למנה שהומלצה לפי שיטת קינבק-אדמסון, והיא נחשבה בטוחה

לגרימת הקרחה זמנית (מס' 4 ו–5).
משחת אבץ נמשחה על הראש המוקרן יום או יומיים אחרי ההקרנה (מס' 6).
מרכיבי המשחה היו ג'לטין (40 ג'), גליצרין (50 ג'), תחמוצת אבץ (30 ג') ומים
מזוקקים (90 ג'). מְכָל המכיל את התערובת הזאת היה מושם במים פושרים,
ולאחר שהתערובת נמסה היו מושחים אותה על הקרקפת ועל כמה פיסות גָזה
כדי לכסות את כל כיפת הגולגולת. לאחר מכן היו שמים על הקרקפת את פיסות
הגָזה הספוגה במשחה. הגָזה הייתה מתקשה ומקבלת מרקם של גבס, ולכן היו
מכינים כיפת אבץ, שלה הייתה מטרה כפולה: למנוע את התפשטות הזיהום
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24את כיפת האבץ, היו משחררים אותם מבית החולים לביתם להמשך טיפול.

בסרביה היו מסירים את כיפת האבץ בבית חולים הקרוב למקום מגוריו של
המטופל. היא הוסרה כעבור 21 יום, ובאותו מעמד היו מסירים ידנית את שרידי

השיער (מס' 4), ומשחות היו נמשחות על הקרקפת.
הטיפול לאחר הסרת הכיפה היה ניתן בביתו של המטופל והיה מבוסס על
חפיפת ראש יומית במים פושרים וסבון ומריחה של תמיסת יוד מדוללת (20 ג'
תמיסה ו–80 ג' אלכוהול) ומשחת 10% חומצה סליצילית. המטופלים והוריהם
היו מקבלים ללא תשלום את הסבונים המתאימים ואת המשחות והיו עוברים
הכשרה המאפשרת להם להמשיך את הטיפול בביתם. בדרך כלל, הטיפול נמשך

725 שבועות, אך במקרים קלים הוא יכול היה להיות קצר יותר.

13 המרואיינים שרואיינו על ידינו בראיונות עומק דיברו על תחושה של
נשכח#ת, על ההפתעה הרבה כשראו את המודעה שפרסמנו בעיתונות המחפשת
את ילדי הגזזת של שנות ה–50, ועל תחושת ההקלה שסוף סוף מישהו עושה
משהו למענם. למרואיינים נותר זיכרון חי מהאירועים, למרות יובל השנים
שעבר מאז שטופלו. רוב המרואיינים דיווחו שהם חוו טראומה בשל הפֵרדה
ממשפחותיהם; כ–30% הביעו דאגה מפורשת מההשלכות האפשריות של ההקרנה

על מצב בריאותם הנוכחי.
כשליש מכלל המטופלים הסרביים טופלו בבית החולים המיקולוגי בבלגרד.
את האנשים שטופלו אז בבית חולים זה אפשר היה לזהות על פי המסמכים
מהּגַנזך ההיסטורי של עיריית בלגרד, שמאפשרים להעריך את ההיבטים

הבריאותיים העתידיים שלהם, הקשורים להקרנה שניתנה להם.

היבטים קליניים

בין הגורמים שאפשרו את קיום המסע לביעור הגזזת ביוגוסלביה בשנות ה–50,
היו הארגון על בסיס אזורי, הניצול של הצוותים הרפואיים המקומיים, קיצור
זמן האשפוז (מ–3-2 חודשים ל–7 ימים בלבד, בדומה למשך האשפוז שהיה נהוג
בישראל, שאצל מטופלים רבים נמשך 5-3 ימים בלבד), וכן קיצור פרק הזמן
שבו הופרדו הילדים ממשפחותיהם. הטיפול היה חובה, והטיפול בילדים שהיו
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ללא נוכחות הוריהם, נעשה באחריות שלטונות הבריאות. אכן כך היה הנוהל
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 בראייה העכשווית הוא יכול להיראות קשה וטראומטי,26הרגיל באותם הימים.
אך בהקשר ההיסטורי אין זה הוגן לראות אותו כך.

עם זאת, כיצד קרה שמסע כה חשוב לבריאות הציבור נמחק לחלוטין
מהזיכרון הקולקטיבי של הקהילייה הרפואית הסרבית? אפשר שהתשובה לכך
קשורה בעובדה שלגזזת הייתה סטיגמה שלילית של מחלה הנפוצה רק בקרב
האוכלוסייה הענייה, ולכן שמרו האנשים בסוד את ההתנסויות שלהם הקשורות
למחלה זו; אפשר גם שהזיכרון של המסע שקע בתהום הנשייה, משום שהצוותים

הרפואיים שעסקו בו, החלו אחר כך לעסוק בתחומים רפואיים אחרים.
ההיסטוריה הרפואית של הגזזת בישראל הותירה סטיגמה באוכלוסייה שחלתה
בה, סטיגמה שמשתקפת באופן חלקי בתכנית הפיצויים שהוענקו למוקרני הגזזת

 חקר המסע לביעור הגזזת בישראל גילה כמה היבטים קליניים27על פי החוק.
חשובים, שראוי היה כי יילקחו בחשבון גם בסרביה. הטיפול בהקרנה קשור

 בשל28להשלכות בריאותיות מזיקות, כגון סיכון מוגבר לסרטן באזור המוקרן.
הדמיון בין המסע הישראלי לזה היוגוסלבי (בין השאר, מספר רב של מטופלים,
טווח הגילים של המטופלים, משך המסע, התקופה שבה הוא התנהל ופרוטוקול

ההקרנה) ניתן לצפות לתוצאות בריאותיות דומות בשתי האוכלוסיות.
קיימת תקופת חביון של יותר מ–30 שנה בין זמן ההקרנה לבין הופעת
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)30(בשנים 1957-1950, התקופה שלגביה מספק איגנייטוביץ' נתונים מפורטים
היו בני 15-5 שנים, הרי שב–2010 הם אמורים להיות בני 75-58 שנים. מרשם
התושבים של סרביה מראה כי ב–2007 22.5% מכלל התושבים (כ–1.7 מיליון)

 לפיכך אנשים שטופלו בהקרנות נגד הגזזת צריכים31היו בני 74-55 שנים.
להוות כ–3.0% מפלח אוכלוסיית הגילאים הזו. זו גם תקופת החיים, שבה

ההיארעות של סרטן ספורדי או מושרה קרינה היא השכיחה ביותר.
 הניח כי הסיכון32מחקר העוקבה הישראלי, שבוצע על ידי פרופ' מודן וחב',

היחסי להופעת שאתות ממאירות של המוח עקב חשיפה לקרינה הוא כ–3.57
ושל השאתות הממאירות של בלוטת התריס הוא כ–2.76. ב–2007 הייתה ההיארעות
של שאתות המוח בסרביה 21.27 ל–100,000 תושבים ושל שאתות בלוטת

 השתמשנו בנתונים אלה33התריס 8.16 ל–100,000 תושבים בני 74-55 שנים.
להערכת היארעות השאתות של המוח ושל בלוטת התריס בקרב האוכלוסייה
הסרבית ב–2007, אילולא התקיים המסע לביעור הגזזת. חישבנו את ההיארעות
הגולמית של 20.21 ו–7.75 ל–100,000 תושבים לגבי שאתות מוח ממאירות

),C73.9 :ICD10-O-3) ושאתות בלוטת התריס (אבחנת ICD10 :C71(אבחנת 
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Belgrade, 1959:1-91; Sadetzki S, Chetrit A, Lubina A, M. Stovall and
Novikov I, “Risk of Thyroid Cancer following Childhood Exposure to

, 2006,J Clin Endocrin MetabIonizing Radiation for Tinea Capitis”, 
91:4798-47804

30Mycotic Diseases in Serbia (Tinea Capitis): ModernIgnjatovic B, 
,Campaign on Their Eradication. Antimycotic Campaign in Serbia

Library of the Institute of Hygiene of the Peoples Republic of Serbia,
Belgrade, 1959:1-91

31Population and households ofPanev G, “Population structures”, in: 
, Belgrade: Serbian Institute ofSerbia according to the 2002 Census

Statistics, Institute for Social Sciences – Centar for Demographic
Research, Serbian Society of Demographers. 2006:107-249; Republic of
Serbia. Serbian Institute of Statistics. Demographic Projections

according to Gender, Age and Type of Settlement, 2007
32Warner A, Modan B and Davidoff D, “Doses to Brain, Skull and

.,Phys Med BiolThyroid, following X-Ray Therapy for Tinea Capitis”, 
1968, 13:247-258

33WHO (2007). International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems (ICD-10), 10th Revision. Geneva. World
Health Organization. http://apps.who.int/classifications/apps/icd/
icd10online/ (accessed March 1, 2010); C. Percy, A. Fritz, A. Jack, S.

InternationalShanmugarathan, L. Sobin, M.D. Parkin and S. Whelan, 
, Geneva 2000; World3Classification of Diseases for Oncology (ICD-O)

Health Organization. http://www.who.int/classifications/ icd/adaptations/
oncology/en/index.html (accessed March 1, 2010)

בהתאמה.



שפרה שורץ, גורן סבו, מריה טאסיק, מרדכי שני, סיגל סדצקי

אנו יכולים אפוא להניח שאילולא התקיים ביוגוסלביה המסע לביעור הגזזת,
היו ב–2007 7.17% פחות שאתות מוח ממאירות ו–5.02% פחות שאתות ממאירות
של בלוטת התריס, מכפי שלמעשה דווח בסרביה (דהיינו, 32 שאתות ממאירות

מסך 506 שאתות ממאירות שנרשמו לא היו מתרחשות).
בקרב האוכלוסייה שהוקרנה בישראל ממשיך הוויכוח באשר לצורך באבחון
המוקדם ובאסטרטגיות מניעה אחרות. הרופאים חייבים להיות מודעים לגבי
פלחי אוכלוסייה מוגדרים, העלולים להיות בסיכון יתר ולפתח בעיות בריאות

הקשורות להקרנה, כדי שאפשר יהיה לגלות מחלות כאלה מוקדם ככל האפשר.

מסקנות

בסקירה היסטורית זו הדגשנו את הצורך שהגורמים הרפואיים יערכו רישום
ומעקב של מחלות זיהומיות, שנדמה כי כבר הודברו או שאינן מהוות בימינו
איום רציני הודות להתקדמות הרפואה. ההערכה של מסעי ביעור מחלות קודמים
יכולה לספק חומר לימודי רב ערך באשר לתכנון מסעים דומים בעתיד, ויכולה
אף לגלות השלכות בלתי רצויות של המאמצים שננקטו ולהצריך פעולות דחופות

או מודעות מוגברת לגבי מחלות ספציפיות בתת אוכלוסיות מסוימות.
הממצאים הללו הקשורים למסע לביעור הגזזת בסיוע יוניסף, שכלל הקרנה
של כ–50,000 ילדים, צריכים להגיע לתודעה של הקהילה הרפואית בסרביה
ובארצות אחרות, שבהן השתמשו בטכניקות המבוססות על הקרנה. הרופאים
מחויבים לערנות מוגברת לגבי תסמיני מחלות סגוליות (בעיקר סרטן), שעלולים
להופיע באוכלוסייה הקשישה בארצות אלה. המידע שנמסר כאן משנה את
ההקשר ומשפר את הבנתנו לגבי המסע הישראלי לביעור הגזזת. הוא אף מראה
שלא היה זה אירוע יחיד מסוגו. כמו כן, הממצאים מעלים שאלות חשובות בנוגע
לאחריות בדיעבד של המקצוע הרפואי לתופעות לוואי שליליות של טיפולים,
שנחשבו בעבר סטנדרטיים. האם רצוי ליידע את האוכלוסייה שהוקרנה על
האפשרות של הסיכון המוגבר שהיא חשופה לו? נושא זה דורש דיון מעמיק
ביותר. הוא הדין לגבי מתן פיצוי כספי לאנשים המעורבים או לגבי השלכות
משפטיות אחרות. הקהיליות הרפואיות במדינות שבהן התקיימו מסעים לביעור
הגזזת המבוססים על הקרנה, צריכות לקבל מידע על הניסיון הישראלי והסרבי,
כדי שאפשר יהיה ליישם בארצותיהם אמצעי אבחון וטיפול מתאימים במסגרת
הטיפול והמעקב השגרתי של אותם אנשים, שייתכן שהוקרנו בעבר. כאנשי
רפואה יש לנו מחויבות מוסרית לחקור מחדש את האירוע הזה בתולדות הרפואה
של סרביה כדי להבטיח שהשלכות בלתי מכוונות ובלתי רצויות של פעולותינו
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בעבר יקבלו הכרה ותוצאותיהן ימותנו.















פרק תשיעי

אפקט "כדור השלג" של בית החולים מייקל ריס בשיקגו
ויידוע הציבור בנושא השפעות בריאותיות מאוחרות של

טיפולי רנטגן בילדות בארצות הברית

*איתי בבלי

מבוא

 =NIH(ב–13 ביולי 1977 "המכונים הלאומיים לבריאות" בארצות הברית 
National Institutes of Healthוהמכון הלאומי לסרטן בארצות הברית (

)NCI=  National Cancer Instituteפתחו במסע תקשורתי שמטרתו להזהיר (
את הציבור ואת הקהילה הרפואית בארצות הברית מפני תופעות לוואי מאוחרות
בגין טיפולי הקרנות שניתנו נגד מחלות שפירות שונות. טיפולים אלה היו
מקובלים בעולם הרפואי עד שלהי שנות ה–60. במהלך המסע הופצו עלוני מידע
במרכזי קניות ברחבי ארצות הברית ונעשה שימוש בתקשורת (הכתובה
והמשודרת), כל זאת במטרה א. ליצור מודעות בקרב הציבור בנוגע לתופעות
הלוואי המאוחרות של טיפולי ההקרנות; ב. לעודד את אלו שהוקרנו (או שחוששים
כי הוקרנו) להיבדק אצל רופא המשפחה שלהם לצורך איתור מוקדם של כל

בעיה רפואית אפשרית.
השתלשלות האירועים שהובילו את רשויות הבריאות בארצות הברית לפתוח
במסע תקשורתי זה החלה ארבע שנים קודם לכן (ביולי 1973), עם פרסום
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) במדע המדינה, האוניברסיטה העברית, דוקטורנט בתכנית הלימודיםMA(איתי בבלי *
האינטרדיסציפלינרית ועמית במרכז מוריס יאנג לאתיקה יישומית, אוניברסיטת בריטיש

קולומביה (וֶנקובר, קנדה).

ד"ר לסלי דגרוט, רופא מומחה ברפואה פנימית ובמחלות בלוטת התריס, התמחה בניו1
) ביחידת לימוד בלוטת התריס ובמרכזMGHיורק ובבוסטון. הוא היה חוקר בהרוורד (

. הוא הצטרף למחלקה לרפואה בשיקגו ב–1968, שם היה ראשMITלניסויים קליניים ב-
יחידת לימוד בלוטת התריס, ובמשך שנים רבות ראש המחלקה האנדוקרינית. ב–2005
הוא הצטרף לחטיבה האנדוקרינית באוניברסיטת בראון, וכיום הוא חבר סגל באוניברסיטת

רוד איילנד.

 וד"ר אדוארד פאלויאןLeslie J. DeGroot(1(מחקרם של ד"ר לסלי דגרוט 



איתי בבלי

)Edward Paloyan(2מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת שיקגו. מחקרם 
3אישש את החשד כי בקרב ילדים שטופלו בילדותם בהקרנות נגד מחלות שונות,

4נצפתה נטייה מדאיגה לפתח גידולים ממאירים בבלוטת התריס לכשיתבגרו.

Michael Reese(5(כמה חודשים לאחר מכן עובד בבית החולים מייקל ריס 

בשיקגו מצא רשימה ובה שמות של 5,266 מטופלים לשעבר שהוקרנו בילדותם
(בין השנים 1960-1950). לאחר לבטים רבים בית החולים החליט לתור אחר
מטופליו לשעבר ולהביאם להיבדק. פעולה זו והסיקור התקשורתי שזכתה לה,
יצרו אפקט "כדור שלג" — מוסדות בריאות נוספים ברחבי ארצות הברית החלו
אף הם לתור אחר מטופליהם לשעבר. לבסוף, הסיקור התקשורתי הנרחב של
פעולות אלו והלחץ הציבורי שנוצר בעקבות כך, גרמו לרשויות הבריאות
הלאומיות לפתוח במסע תקשורתי חסר תקדים שמטרתו להזהיר את הציבור

6מפני תופעות הלוואי שעלולות להתפתח אצל אלה שהוקרנו בילדותם.

כדי להציג את השתלשלות האירועים, הפרק עושה שימוש בחומרים ארכיוניים
שונים, בראיונות עם מטופלים לשעבר ובסקירה של התקשורת הכתובה והמשודרת

בארצות הברית.
בחלקו הראשון של הפרק מובאת סקירה היסטורית של ההקרנות שהיו
נפוצות בעולם בין השנים 1960-1910 ותופעות הלוואי המיוחסות להן. לאחר
מכן, הפרק בוחן כיצד ומדוע בית החולים מייקל ריס בחר לפתוח בתכנית
לאיתור מטופליו לשעבר. התכנית כללה שליחת מכתבים אל המוקרנים ויצירת
קשר טלפוני עמם. חלק זה מראה כיצד הסיקור התקשורתי של פעולה זו
ופעולותיהם של מוסדות בריאות נוספים ברחבי ארצות הברית לתור אחר
קבוצות המוקרנים שלהם, הוביל למסע תקשורתי לאומי להזהרת הציבור (אפקט
"כדור השלג"). בהמשך הפרק מובא דיון ביקורתי על חשיבותה של התקשורת
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ד"ר אדוארד פאלויאן הוא בוגר בית הספר לרפואה ע"ש פריצקר, אוניברסיטת2
שיקגו (ב–1956). הוא מומחה בכירורגיה כללית ובאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם.

המחקר התייחס למגוון רחב של מחלות, החל באקנה (פצעי בגרות), בלוטות ראש3
וצוואר מוגדל וכלה בגזזת.

4DeGroot l & Paloyan E, “Thyroid Carcinoma and Radiation. A
 , 1973, 225:487-491JAMAChicago Endemic”, 

1881 מכספו של מהגר יהודי מגרמניה (מייקל ריס),–בית החולים מייקל ריס נוסד ב5
שהוריש את כספו לבניית בית החולים לאחר מותו. בית החולים נסגר ונהרס ב–2009.

הקרנות טיפוליות — הקרנות שטחיות בעוצמה נמוכה לטיפול במחלה, כגון הקרנות6
נגד גזזת, בלוטות ראש וצוואר מוגדלות, אקנה וכד', בשונה מהקרנות לאבחון רפואי,

כגון שיקוף ריאות לטיפול בשחפת ועוד.

בשמירה על בריאות הציבור, על אופיָה של מערכת הבריאות הפרטית בארצות



פרק תשיעי: אפקט "כדור השלג" של בית החולים מייקל ריס בשיקגו

הברית (וריבוי התביעות המשפטיות) ועל הקשר של כך לפעולות מוסדות
הבריאות בארצות הברית בכלל. חלק זה מציג את אי הבהירות לגבי השאלה
מיהו ארגון בריאות שעליו מוטלת האחריות להזהיר את הציבור במקרים שכאלו.

בסוף הפרק מובאות מסקנות המחקר והשלכותיו העיקריות.

השימוש ברנטגן לשם טיפול במחלות שפירות

השימוש ברנטגן לשם טיפול במחלות שפירות החל ב–1910, הגיע לשיאו בשנות
ה–40 וה–50 והופסק בהדרגה בסוף שנות ה–50 ובמהלך שנות ה–60. הקרנות
נחשבו לטיפול יעיל שנתן מענה למגוון רב של בעיות רפואיות, כגון נפיחות
בשקדים ובשקד האף (אדנואיד), נפיחות בבלוטת התימוס (שבטעות נחשבה
גורמת למוות בעריסה), גזזת, אקנה, כתמי לידה, הגדלת בלוטת הלימפה, שעלת

 התוצאות המידיות של הטיפול היו לעתים מבטיחות. לדוגמה, השימוש7ועוד.
ברנטגן הצליח להפחית במידה ניכרת צלקות אקנה, והיה יעיל מאוד בטיפול
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7Simpson C, Lenore L, Hempelmann LH and Fuller LM, “Neoplasia
in Children Treated with X-Rays in Infancy for Thymic Enlargement”,

, 1955, 64:840-845; Crossland PM, “Therapy of Tinea CapitisRadiology
, 1956,California Medicine– The Value of X-Ray Epilation”, 

, נב (1957),הרפואה; אשרמן ג., "ריפוי רנטגני של ליקויי וסת ופריון", 84:351-353
Siskind WM & Richtberg D, “Tinea Capitis in a Cityעמ' 165-163; 

,New York State Journal of MedicineHospital: Treatment with X-Ray”, 
1958, 58:2040; Cipollaro AC, Kallos A, and Ruppe Jr JP, “Measurement

New Yorkof Gonadal Radiations During Treatment for Tinea Capitis”, 
, 1959, 59:3033-3040; National CancerState Journal of Medicine

Program, Special Communication: Irradiation-Related-Thyroid Cancer
(August 8,1976); Walfsh PG & Volpe V, “Irradiation-Related Thyroid

, 1978, 88:261-262; Shvarts S,Annals of Internal MedicineCancer”, 
Sevo G, Tasic M, Shani M, and Sadetzki S, “The Tinea Capitis

, 2010,The Lancet Infectious DiseasesCampaign in Serbia in the 1950s”, 
10:571-576

8. Canada: Your HealthThe Thyroid Cancer BookRosenthal MS, 
Press, a division of Sarahealth, Inc. in Association with Trafford
Publishing Trafford Publishing, 2002:26-27; Sadetzki S & Modan B,
“Epidemiology as a Basis for Legislation: How Far Should

, 1999, 353:2238-2239; Maryanov AR,The LancetEpidemiology Go?”, 
”Treatment of Tinea Capitis with Epilation by Means of Roentgen

, 1955, 4:20-22; Crossland PM,Maryland State Medicine JournalRays”, 
California“Therapy of Tinea Capitis – The Value of X-Ray Epilation”, 

, 1956, 84:351-353; Siskind WM & Richtberg D, “Tineamedicine

8במחלת הגזזת.



איתי בבלי

הקרנות בראש ובצוואר לצורכי טיפול רפואי היו נפוצות בעולם. על פי
הערכות בארצות הברית יותר משני מיליוני ילדים ומבוגרים טופלו בהקרנות

 ומאות אלפים הוקרנו בראשם לצורך טיפול נגד גזזת9נגד מחלות שפירות,
(ומחלות שפירות אחרות), גם במקומות אחרים, כגון בסוריה, במצרים, במרוקו,

 ביוגוסלביה (ראו בהרחבה פרק 8) מסע בסיוע10בתוניסיה ובאמריקה הלטינית.
יוניסף שמטרתו הייתה ביעור מחלת הגזזת, הוביל את רשויות הבריאות שם

 בפורטוגל רשויות הבריאות11לבצע טיפול קרינתי מאורגן בכ–50,000 ילדים.
 ורבבות12הקרינו במסע לביעור הגזזת כ–30,000 ילדים (ראו בהרחבה פרק 7),

 בישראל כ–31,000 ילדים13נוספות הוקרנו בצרפת (ראו בהרחבה פרק 3).
(יהודים וערבים) חולי גזזת טופלו בהקרנות (כ–4,500 לפני קום המדינה ו–26,500
אחר כך, ראו בהרחבה פרקים 6 ו–10) ומספר לא ידוע של ילדים טופלו בקרינה

14גם נגד מחלות אחרות.

מבין כל המחלות השפירות שטופלו בהקרנות, לטיפול נגד גזזת ניתנה בארצות
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New York StateCapitis in a City Hospital: Treatment With X-Ray”, 
, 1958, 58:2040; Cipollaro AC, Kallos A, and JPJournal of Medicine

Ruppe Jr, “Measurement of Gonadal Radiations During Treatment for
, 1959, 59:3033;New York State Journal of MedicineTinea Capitis”, 

Shvarts S, Sevo, Tasic GM, Shani M, and Sadetzki S, “The Tinea
The Lancet InfectiousCapitis Campaign in Serbia in the 1950s”, 

.The Thyroid Cancer Book, 2010, 10:571-572; Rosenthal MS, Diseases
Canada: Your Health Press, a division of Sarahealth, Inc. in Association

with Trafford Publishing Trafford Publishing, 2002:26
9. Canada: Your HealthThe Thyroid Cancer BookRosenthal MS, 

Press, a division of Sarahealth, Inc. in Association with Trafford
Publishing Trafford Publishing, 2002:28; “Thyroid Cancer Risk Linked

, June 24, 1977New York Timesto Children’s X-Rays”, 
10. Canada: Your HealthThe Thyroid Cancer BookRosenthal MS, 

Press, a division of Sarahealth, Inc. in Association with Trafford
Publishing Trafford Publishing 2002:28

11Shvarts S, Sevo G, Tasic M, Shani M, and Sadetzki S, “The Tinea
The Lancet InfectiousCapitis Campaign in Serbia in the 1950s”, 

, 2010, 10:571-576Diseases
12Gomes T, Personal correspondence via e-mail with Professor Gomes,

2009
13, Paris 2009Teignes et teigneux :histoire médicale et socialeTilles G, 
כך למשל טופלו כמה אלפי ילדים בהקרנות נגד אקזמות ומחלות עור שונות במרפאת14

זמנהוף של קופת חולים כללית בתל–אביב. ראו בר עוז א., "מאחורי 'המאה אלף' של
 (אוקטובר 2016).הרפואהפרשת הגזזת", 

הברית תשומת לב מיוחדת. בשל אופיה המידבק של המחלה, הטיפול נערך
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בקפדנות רבה. רשויות החינוך בארצות הברית הקימו בתי ספר נפרדים (או
כיתות נפרדות) לחולי גזזת (כפי שהיה מקובל בצרפת) כדי למנוע את התפשטות
המחלה בקרב אוכלוסיית התלמידים. כך למשל, כאשר פרצה מגפת גזזת בניו
יורק (במחצית שנות ה–40) ואותרו כ–4,500 ילדים חולי גזזת, כ–2,500 מהם
נשלחו לטיפול בהקרנות, ובעקבות כך החליט מִנהל החינוך של עיריית ניו יורק
להקים בתי ספר מיוחדים לחולי הגזזת עד להחלמתם המלאה, ובכך נמנעה
הדבקה של ילדים אחרים ופחת אובדן ימי הלימוד. הטיפול בגזזת היה נפוץ גם
בקרב המהגרים לארצות הברית: ראשי המהגרים נבדקו בעת הגעתם למיון

); ניתן טיפול קרינתי לילדים חולי גזזת —Ellis Island(הראשון באליס איילנד 
במקרים קלים בבית החולים של אליס איילנד, והם שוחררו רק לאחר שהחלימו
לחלוטין, במקרים קשים יותר (בעיקר של פאבוס) החזירו רשויות הבריאות
מהגרים חולי גזזת לארצות מוצאם כדי למנוע את התפשטות המחלה בארצות
הברית. דיווחים שוטפים על מהגרים חולי גזזת באליס איילנד נשלחו לרשויות

). נוהל דומה הונהג.Washington D.C(הבריאות הפדרליות בוושינגטון הבירה 
15גם בקנדה כלפי המהגרים אליה.

כדי לפקח על מחלת הגזזת ולמנוע את התפשטותה, שירותי הבריאות של

המִמשל האמריקני בוושינגטון הקימו מחלקה מיוחדת לטיפול במחלה זו.
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15National Archives, NA/ 90/central files/1847-1923, 2119-2123(1917)
, Ruffin Books, 1993; Cipollaro ACLetters from Rifkabox 204; Hesse K, 

& Kallos A, “Measurement pf Gonadal Radiations During Treatment for
, 1959, 59:3033-3040; Albert RE &NY State Journal of MedicineTC”, 

Omran AR, “Follow-Up Study of Patients Treated by X-Ray Epilation
, 1968, 17:899-918; Letter ofArchives of Environmental Healthfor TC”, 

Louis Schwartz, Medical Director, Chief Dermatoses Section, to Dr.
Harry H. Henderson, state Epidemiologist, Virginia, November 20,
1944, NA/90/1936-1944, IX/0425/box 530. National Archives USA;

. The Johns Hopkins UP, BaltimoreScience at the BordersFairchild A., 
and London 2003:92-93, 144-150

בין מחלקה זו לבין שירותי הבריאות של ממדינת ישראל מתועדת תכתובת שוטפת16
בכל הקשור לטיפול נגד גזזת. כמו כן, הועבר מידע כאשר הופסקו ההקרנות והוחל
בטיפול תרופתי באמצעות גריזאופולבין. מסמך היחידה לאפידמיולוגיה 2/13/456, שנשלח
על ידי ד"ר יעקב כהן ממשרד הבריאות הישראלי אל מר וקסלר ארצות הברית, 10
נובמבר 1960, גנזך המדינה, תיקי משרד הבריאות נד/2/13, תיק ג-5088.9; התכתבות
בין ד"ר ז'קלין קירק, אפידמיולוגית אחראית, היחידה לבקרת גזזת, המחלקה לבריאות

, מתאריך 4 בנובמבר 1959 לד"ר דייויס ולד"רDCהציבור, חטיבת אם וילד, וושינגטון 
ג'ני טאושטיין ממשרד הבריאות בישראל.

 דיווחים16 על חולי גזזת רבים שטופלו בהקרנות בשנות ה–40 וה–50.היא דיווחה
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אלה נעשו בעיקר באזור ניו יורק ובחוף המזרחי, שבהם היו ריכוזים גדולים של

17מהגרים.

כאמור, השימוש בהקרנות נגד גזזת ונגד מחלות שפירות אחרות החל אט–אט

להיפסק במהלך שנות ה–60, כאשר נתגלו שיטות יעילות יותר לטיפול בהן

 וכאשר הידע המדעי המצטבר18(למשל, השימוש בגריזאופולבין לטיפול נגד גזזת),

על אוכלוסיות שנחשפו לקרינה אטומית או נשורת גרעינית (5 שנים או יותר

מאוחר יותר) או טופלו בהקרנות בילדותם, העלה את החשד לקשר בין גידולים

שפירים וממאירים של בלוטת התריס (כמו גם לוקמיה) שהתגלו אצל אנשים

19שנחשפו לקרינה.
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גם באנגליה מסעי ביעור גזזת מאורגנים, והילדים בדומה לארצות הברית נערכו17
Homei Aאותרו במסגרת מערכות החינוך ונשלחו לטיפול במרפאות הציבוריות, ראו 

Fungal Disease in Britain and the United States& Worboys M, 
, Basingstoke, UK1850-2000, Science: Mycoses and Modernity

 (ראו בהרחבה פרק 4 בספר זה).2013:17-42

קצנלבוגן י. וזנדבנק מ., "גריסופולבין — דרך חדשה בטיפול במחלות פטרייתיות",18
, נז (1959), עמ' 59; ברלין א. ויאיר ח., "טיפול בגריסופולבין בגזזת ובמקריםהרפואה

, ס (1960), עמ' 116-115.הרפואהמובחרים של פטרת העור והציפורניים", 

19Duffy Jr BJ & Fitzgerald PJ, “Cancer of the Thyroid in Children: A
The Journal of Clinical Endocrinology &Report of 28 Cases”, 

, 1950, 10:1296-1308; Clark DE, “Association of IrradiationMetabolism
, 1955,JAMAwith Cancer of the Thyroid in Children and Adolescents”, 

10:1007-1009; Simpson C, Lenore L, Hempelmann LH, and Fuller LM,
“Neoplasia in Children Treated with X-Rays in Infancy for Thymic

, 1955, 64:840-845; Miller JM, Horn RC, andRadiologyEnlargement”, 
Block MA, “The Increasing Incidence of Carcinoma of the Thyroid in a

, 1959, 171:1176-1179; Saenger EL, SilvermanJAMASurgical Practice”, 
FN, Sterling ThD and Turner ME, “Neoplasia Following Therapeutic

, 1960,RadiologyIrradiation for Benign Conditions in Childhood”, 
74:889-904; Riddley CM, “Basal Cell Carcinoma Following X-Ray

, 1962,British Journal of DermatologyEpilation of the Scalp”, 
74:222-224; Socolow EL, Hashizume A, Neriishi S, and Niitani R,
“Thyroid Carcinoma in Man After Exposure to Ionizing Radiation: A

, 1963,NEJMSummary of the Findings in Hiroshima and Nagasaki”, 
268:406-410; Conard RA, Rall JE and Sutow WW, “Thyroid Nodules as
a Late Sequela of Radioactive Fallout: In a Marshall Island Population

, 1966, 274:1391-1399; Conard RA, DobynsNEJMExposed in 1954”, 
BM, and Sutow WW, “Thyroid Neoplasia as Late Effect of Exposure to

, 1970, 214:316-324JAMARadioactive Iodine in Fallout”, 
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תופעות הלוואי המאוחרות של ההקרנות

אחד המחקרים הראשונים שעמדו על הקשר בין הקרנות טיפוליות בילדות ובין
תופעות לוואי מאוחרות (כגון גידולי מוח), פורסם בארצות הברית ב–1968 על

 המחקר היה20) מאוניברסיטת ניו יורק.Omran() ואומרן Albert(ידי אלברט 
המשכו של מחקר מוקדם יותר שערכו אלברט ואח' בנושא מוקרני גזזת בארצות

 והראה שכיחות מוגברת של גידולי מוח בקרב ילדים שהוקרנו בקרקפת21הברית;
לצורכי טיפול נגד גזזת.

בעקבות אלברט ואומרן התפרסמו מחקרים אפידמיולוגים נוספים בנושא
הקשר בין הקרנות ראש וצוואר בילדות ותופעות לוואי מאוחרות בבגרות. סביר
להניח כי תשומת הלב של חוקרים מהעיר ניו יורק לנושא זה ניתנה לאור
השכיחות הגבוהה של מחלת הגזזת בקרב ציבור הילדים, בעיקר בקרב ילדי

22המהגרים באזור העיר ניו יורק.

כפי שצוין לעיל, המחקר החשוב ביותר בנושא זה התפרסם ב–1973 על ידי
) מאוניברסיטת שיקגו, שבוPaloyan() ופאלויאן DeGroot(החוקרים דגרוט 

נצפה עודף סיכון לפיתוח סרטן בלוטת התריס ומחלות אחרות בקרב ילדים
שטופלו בהקרנות. במאמרם המליצו החוקרים לערוך מעקב רפואי אחר אלו
שהוקרנו בילדותם, וכי צריכים להיעשות מאמצים כדי להזהיר את הציבור ואת
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20Albert RE & Omran AR, “Follow-Up Study of Patients Treated by
, 1968,Archives of Environmental HealthX-Ray Epilation for TC”, 

17:899-918. The collection of data for the follow-up study began in 1962
21Albert RE et al., “Follow-Up Study of Patients Treated by X-Ray for

., 1966, 56:2114-2220A.J.P.HTinea Capitis”, מחקר הקרנות הגזזת של בית .
הספר לרפואה של אוניברסיטת ניו יורק כלל צוות חוקרים מהמחלקות לרפואה סביבתית,
דרמטולוגיה, רפואה פנימית, מחלות אף אוזן גרון ואופתלמולוגיה. המחקר הוצג לראשונה
בפני מושב משותף של הוועידה הרדיולוגית לבריאות ואפידמיולוגיה רדיולוגית, סעיפים
של איגוד הבריאות הציבורית האמריקנית בכינוס השנתי ה–93 שיקגו, אילינוי, 20
באוקטובר, 1965. הפרויקט הוזמן בתחילה על ידי מחלקת הבריאות של עיריית ניו יורק

) ומאוחר יותר על ידי שירות הבריאות האמריקני, לשכת שירותU-1188(מענק מס' 
 ומשאבי אנוש HR 00,298.0029המדינה, מענק 

22. The Johns Hopkins UP,Science at the BordersFairchild A, 
Baltimore and London, 2003:11-112, 86-100, 271-272, 274-275;
Cipollaro AC & Kallos A, “Measurement pf Gonadal Radiations During

, 1959, 59:3033-3040;NY State Journal of MedicineTreatment for TC”, 
Skin and Cancer Unit, New York Post-Graduate Medical School and

Hospital, Columbia University
23DeGroot L & Paloyan E, “Thyroid Carcinoma and Radiation. A

, 1973, 225:487-491JAMAChicago Endemic”, 

23הקהילה הרפואית מהנזקים ארוכי הטווח של הקרנות הרנטגן.
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 מחקר חלוצי נוסף24פחות משנה לאחר פרסום מחקרם של דגרוט ופאלויאן,
 הם בחנו 10,834 ילדים בישראל שהוקרנו25התפרסם על ידי ברוך מודן ואח'.

באזור הקרקפת נגד מחלת הגזזת בשנות ה–40 וה–50. ממצאיו של המחקר הראו
כי קבוצת הילדים חולי הגזזת שהוקרנו בישראל נמצאת בסיכון גבוה יותר
לפתח גידולים ממאירים ושפירים במוח, בבלוטת הרוק ובבלוטת התריס (ראו
בהרחבה פרק 11 בספר זה). במהלך השנים המחקר המדעי על תופעות הלוואי
של ההקרנות הטיפוליות (ולא רק נגד גזזת) התרחב, ומחקרים רבים הצביעו על

הקשר בין הטיפול ובין התפתחות סרטן ומחלות נוספות.

החיפוש אחר אוכלוסיית המוקרנים — בית החולים מייקל ריס בשיקגו
(אילינוי) פותח במסע תקשורתי לאיתור מטופליו לשעבר שטופלו

בהקרנות

 עובד בבית26כמה חודשים לאחר פרסום מחקרם של דגורט ופאלויאן (1973)
) בשיקגו מצא תֵבה ובה רשימהMichael Reese Hospital(החולים מייקל ריס 

של 5,266 חולים לשעבר שטופלו במוסד באמצעות הקרנות נגד מחלות שפירות.
הנהלת בית החולים הייתה צריכה להחליט מה לעשות עם רשימה זו והאם
לפנות לאותם אנשים וליידע אותם שהם נמצאים בקבוצת סיכון לחלות בסרטן.
אף שהטיפול ברנטגן בשנות ה–50 וה–60 נחשב יעיל ובטוח, בכירים בבית
החולים חששו כי חולים, שטופלו בהקרנות נגד מחלות שונות, יתבעו את בית

 לאחר התלבטויות רבות27החולים בגין נזקים שנגרמו להם כתוצאה מהטיפול.
החליטה הנהלת בית החולים לאתר את המטופלים האלו ולהביאם לבדיקה

), מנהל יחסי הציבור בבית החולים מייקל ריס,Ivan Dee( איוון די 28רפואית.
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אף שמחקרים קודמים יותר משנות ה–50 וה–60 הצביעו על קשר אפשרי בין24
ההקרנות לבעיות הבריאות המאוחרות, תוצאות מחקר זה היו משכנעות יותר בשל
השכיחות הגבוהה יותר של בעיות הבריאות, שנצפתה ככל הנראה בשל הזמן הרב יותר

שחלף, מה שאִפשר את הופעתן בעיות אלה.

25Modan B, Mart H, Baidatz D, Steinitz R and Levin SG,
,The Lancet“Radiation-Induced Head And Neck Tumours”, 

303:277-279
26DeGroot L & Paloyan E, “Thyroid Carcinoma and Radiation. A

, 1973, 225:487-491JAMAChicago Endemic”, 
27, March 3, 2002Chicago SunSee “Once a Cure, Now a Threat”, 
28Lawrence A et al., “Thyroid Carcinoma after Head and Neck

Irradiation: Evaluation of 1476 Patients”, in: L. DeGroot (ed.),
, New York, NY 1977:5-15Radiation-Associated Thyroid Carcinoma

היטיב לתאר את ההתלבטויות של בכירים בבית החולים:



פרק תשיעי: אפקט "כדור השלג" של בית החולים מייקל ריס בשיקגו

הייתה מחלוקת בקרב הצוות הרפואי באשר לשאלה האם יש להביא
לבדיקה רפואית חולים אלה ולהזהירם מפני הסכנה. רבים [בבית החולים]
חששו כי מהלך שכזה יציג את בית החולים באופן רשלני, ותביעות בגין
רשלנות רפואית תוגשנה נגד בית החולים. ההחלטה לפעול נעשתה
מטעמים מוסריים ... זוהי האחריות של בית החולים לאתר חולים לשעבר

29ולזמנם לבדיקה רפואית.

בדצמבר 1973 החל בית החולים מייקל ריס את המבצע לאיתור מטופליו
 במסגרת30לשעבר, ומינואר 1974 החלו הבדיקות הרפואיות של כל אלו שאותרו.

המבצע נשלחו מכתבים, ונעשה ניסיון ליצור קשר טלפוני עם כל מי שהוקרן
31בבית החולים (ונמצא בקבוצת סיכון מוגבר לפתח סרטן בבלוטת התריס).

בריאיון עם רחל ורשה–דדון, שהוקרנה בילדותה בבית החולים מייקל ריס, היא
תיארה את האופן שבו בית החולים פנה אליה:

נולדתי בשיקגו ב–1949. אבי היה פרופסור לפיזיקה גרעינית ואמי

ביופיזיקאית ועסקה בגנטיקה מולקולרית. ב–1952 סבלתי מהתקפים חוזרים

של דלקות שקדים וקיבלתי טיפול בהקרנות בבית החולים מייקל ריס.

בערך ב–1973 קיבלתי הודעה דחופה ממייקל ריס. היה כתוב באותיות

אדומות: אזהרה, ובהמשך: "אנחנו מתנצלים, סיּכַנו את חייך, כאשר היית

קטנה קיבלת טיפול רנטגן בשקדים, וכתוצאה מכך אנו חוששים שיש לך

סרטן בבלוטת התריס. גשי להיבדק". התחלתי לרעוד כאשר קיבלתי את
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29, March 13, 1977Chicago Tribune“Thyroid Tests; No Cover-Up”, 
30Lawrence A et al., “Thyroid Carcinoma after Head and Neck

Irradiation: Evaluation of 1476 Patients”, in: DeGroot L (ed.),
, New York, NY 1977:5-15;Radiation-Associated Thyroid Carcinoma

Lawrence A et al. “Risk Factors Associated With the Development of
Thyroid Carcinoma and of Nodular Thyroid Disease Following Head

Radiation-Associatedand Neck Irradiation”, in: DeGroot L (ed.), 
, New York, NY 1977:231-239Thyroid Carcinoma

31Lawrence A et al., “Thyroid Carcinoma after Head and Neck
Irradiation: Evaluation of 1476 Patients”, in: DeGroot L (ed.),

, New York, NY 1977:5;Radiation-Associated Thyroid Carcinoma
Greenberg J et al., Plaintiffs-Appellants, v. Michael Reese Hospital
(9/25/1979); W. Lissner, v. Michael Reese Hospital (4/12/1989); “X-Ray

, December 14,Chicago TribuneMalpractice Suit Dismissed Here”, 
1976

המכתב. גרתי באותו הזמן בבוסטון והלכתי להיבדק במחלקה לרפואה



איתי בבלי

) על חשבון מייקל ריס, שםHarvard Medical School(של הרוורד 

32עברתי מספר רב של בדיקות.

בריאיון התייחסה רחל לעובדה שהוריה עסקו במדע ובתחומים הקשורים לקרינה,
ובכל זאת החליטו לשלוח אותה לטיפול קרינתי. היא ציינה כי אף שהוריה היו
צריכים לשער כי ההקרנות עלולות לגרום לתופעות הלוואי, הם החליטו בכל
זאת לשלוח אותה לטיפול בהתבסס על הידע המדעי שהיה מוכר באותה העת

עדות דומה (1952) ובהתבסס על הטיפול שנחשב באותם ימים יעיל ולא מסוכן.
מסר בישראל אילן אבן אור, בנו של ד"ר יוסף ליכט, שהיה רנטגנולוג במרפאת
זמנהוף בתל–אביב. ד"ר ליכט הקרין את בנו הקטן אילן כשהיה בן 3 (ב–1952)
בגלל דלקות אוזניים חוזרות ונשנות על בסיס המידע הרפואי שהיה קיים באותה
תקופה, שהרי הקרנות רנטגן בעוצמה נמוכה היו בטוחות. אילן אבן אור חלה

33בסרטן בגיל 8, נותח ומאז הוא בריא.

הסיקור התקשורתי של מאמצי האיתור ובדיקת המוקרנים

המבצע לאיתור מוקרנים על ידי בית החולים מייקל ריס פורסם גם בתקשורת,
 בעקבות הפרסום מספר רב של מוקרנים נוספים (או כאלה34בעיקר בעיתונות.

שחששו כי הוקרנו בילדותם) החלו לפנות לבית החולים כדי לברר אם הם
 לאור זאת, חברי הנהלת בית החולים הבינו כי ישנם35נמצאים ברשימות.
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הריאיון עם רחל ורשה–דדון נערך ב–1.3.2012 בביתה בירושלים. גב' ורשה–דדון32
אישרה לי לפרסם ציטוט זה של דבריה (א. בבלי).

 והודעת דואר אלקטרוני מה–20 באפרילהארץמכתב אילן אבן אור למערכת עתון 33
2016 אל פרופ' שפרה שורץ. מר אבן אור אישר להשתמש במידע שמסר, כולל פרסום
שמו לצורכי מחקר זה. דוקטור יוסף ליכט היה רדיולוג, נולד ב–10.07.1912 בקרקוב
פולין. סיים את לימודי רפואה במילאנו ב–7.7.1938. היה בהכשרה לקראת עלייה לארץ,
אך לא הספיק לעשות זאת בשל במלחמת העולם השנייה. לאחר השואה היה פעיל

, והיהרנסנספוליטית וחברתית בווינה, ניהל בית יתומים, היה במערכת העיתון היהודי 
נשיא תא מפא"י בווינה. הוא עלה לארץ ב–1949 ועבד במחלקת רנטגן בסניף זמנהוף של
קופת חולים. נוסף על כך, הייתה לו מרפאת רנטגן פרטית שטיפלה ברבות השנים
בתביעות פיצויים של ניצולי שואה. הוא פרסם כמה מאמרים על תסמונות ניצולי השואה

כפי שבאו לידי ביטוי בצילומי רנטגן. הוא נפטר בגיל צעיר יחסית (ב–23.10.68).

34, March 6, 1974Chicago Tribune“Ex- Patinets Hunted; Caner Risk”, 
35Lawrence A et al., “Thyroid Carcinoma after Head and Neck

Irradiation: Evaluation of 1476 Patients”, in: DeGroot L (ed.),
, New York, NY 1977:5Radiation-Associated Thyroid Carcinoma

מטופלים נוספים, שעדיין אינם מודעים לנזקי הטיפול הקרינתי ולַצורך במעקב
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 תביעות36רפואי. המאמצים לאיתור אוכלוסיית המוקרנים חודשו ביולי 1974.
בגין רשלנות רפואית שהוגשו נגד בית החולים נדחו. בתי המשפט קיבלו את
עמדת בית החולים, שעל פיה בזמן מתן הטיפול ההקרנות היו נוהל מקובל ויעיל,

37ולכן אין מדובר ברשלנות רפואית.

איתור המוקרנים היה משימה מורכבת, משום שבמרוצת השנים מרבית

המטופלים שינו את מקום מגוריהם; משפחות אחדות בלבד שבהן לפחות בן

משפחה אחד עבר טיפולי רנטגן, התגוררו במקום מגוריהם המקורי. בעיה נוספת

התעוררה כאשר רבים לא זכרו או לא ידעו שהם או קרוביהם הוקרנו בצעירותם.

למרות הקשיים הנהלת בית החולים עשתה מאמצים אדירים לאתר מטופלים

38לשעבר ולהביאם לבדיקה רפואית.

היוזמה לאיתור המוקרנים של בית החולים והסיקור התקשורתי שלו זכתה,

הובילה בתי חולים נוספים ברחבי אילינוי (שבהם הטיפול היה נפוץ) לתור אחר

מטופליהם לשעבר ולהביאם לבדיקה רפואית. כך לדוגמה, במרס 1974 בית

) הודיעNorthwestern Memorial Hospital(החולים נורת' ווסטרן ממוריאל 

כי בעקבות המבצע של מייקל ריס, גם הוא מתחיל ביוזמה משלו לאיתור

 בפברואר 1975 נעשה ניסיון לאתר מוקרנים לשעבר בבית החולים39מוקרנים.

), והוקמו מרפאות מיוחדות לבדיקת מוקרניםEvanston Hospital(אבנסטון 

)Recall Clinics.(40בשלב זה התקשורת הארצית תיארה את המתרחש ברחבי 

אילינוי. מהדורות חדשות ששודרו מחוף אל חוף תיארו את הנעשה בעיר שיקגו,

תוך שהן מדגישות את החשיבות של החשיפה התקשורתית כגורם חיובי המביא
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שם.36

37Lawrence A et al., “Thyroid Carcinoma after Head and Neck
Irradiation: Evaluation of 1476 Patients”, in: DeGroot L (ed.),

, New York, NYRadiation-Associated Thyroid Carcinoma
1977:5; Greenberg J et al., Plaintiffs-Appellants, v. Michael Reese
Hospital (9/25/1979); William Lissner, v. Michael Reese Hospital

Chicago(4/12/1989); “X-Ray Malpractice Suit Dismissed Here”, 
, December 14, 1976Tribune

38, April 14, 1975Newsweek“Dangerous Legacy”, 
39“Ex-Patients Hunted: 2d Hospital Seeks Cancer-Risk Cases”,

, March 7, 1974Chicago Tribune
40Murphy E, Dennis et al., “A community hospital thyroid recall clinic

Radiation-Associatedfor irradiated patients”, in: DeGroot L (ed.), 
, New York, NY 1977:35-40Thyroid Carcinoma

מוסדות בריאות נוספים לת%ר אחר מטופליהם לשעבר. מהדורות אלו נרתמו
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למאמץ וקראו לאנשים הסבורים כי הוקרנו בילדותם לפנות לרופא המשפחה

41לבדיקת בלוטת התריס שלהם.

הרחבת המאמץ לאיתור אוכלוסיות מוקרנים ושליחתם לבדיקות

בשל הקשיים של בתי החולים השונים לאתר את אוכלוסיות המוקרנים, רשויות
הבריאות של מדינת אילינוי הצטרפו למאמצים ליידע את הציבור בנוגע לתופעות
הלוואי המאוחרות של טיפולי ההקרנות בעזרת פרסומים בתקשורת הכתובה
והמשודרת על אודות תופעות הלוואי, למשל התאחדות בתי החולים של אילינוי

)The Illinois Hospital Association התאגדות הרופאים של אילינוי ,()The
Illinois State Medical Societyוארגונים אחרים. בעקבות המסע הציבורי (

של רשויות אלו אלפי מטופלים לשעבר החלו לברר את עברם הרפואי וביקשו
42להיבדק במוסדות בריאות שונים ברחבי אילינוי.

בעקבות סיקור הסוגיה בכלי תקשורת, גם מוסדות בריאות מחוץ לאילינוי

פתחו ביוזמות משלהם לאיתור מוקרני ראש וצוואר. כך לדוגמה, במילווקי

(ויסקונסין) החל מסע לבדיקת מוקרנים מיד לאחר הפרסום בתקשורת של

המבצע של בית החולים מייקל ריס: ב–1974 המכללה הרפואית של ויסקונסין

)Medical College of Wisconsinהחלה לתור אחר אנשים שהוקרנו במוסד (

43ולאתר כ–2000 מטופלים.

הסיקור התקשורתי על הנעשה בשיקגו הוביל מוסדות בריאות בדטרויט

(מישיגן) לחפש מטופלים שהוקרנו בהם. בלט במיוחד המקרה של רוברט ויטו

)Robert Vitoכתב טלוויזיה של ערוץ 4, שאף הוא טופל בהקרנות בבית ,(

החולים מייקל ריס בילדותו ואותר על ידי בית החולים. בבדיקה שנערכה לויטו

התברר כי התפתח אצלו גידול סרטני בבלוטת התריס. זמן קצר לאחר מכן פתח

ויטו במסע תקשורתי אישי לאיתור מוקרנים באזור דטרויט. הוא פנה למוסדות
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41NBC Evening News for Friday, Feb. 14, 1975
42Chicago“X-Ray Treatment Patients Prove to Be Hard to Locate”, 

, May 29, 1975Tribune
43Cerletty JM et al., “Radiation-Associated Thyroid Carcinoma”, in:

, New York,Radiation-Associated Thyroid CarcinomaDeGroot L (ed.), 
NY 1977:1-3; Cerletty JM, “The Organization, Publicity, Evaluation,
Cost and Funding of A Thyroid Screening Program”, in: L. DeGroot

, New York, NYRadiation-Associated Thyroid Carcinoma(ed.), 
1977:261-269

רפואיים בשאלה:
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When are youמתי אתם מתחילים בתכנית לבדיקת מטופלים? [
starting your recall program?.[44

בפברואר 1975 דיווח ויטו בסדרת כתבות על ההקרנות שעבר ועל הסרטן
שהתגלה אצלו. שש שעות לאחר שידור הכתבה הראשונה בסדרה, התחנה שבה
עבד הוצפה בכ–3,000 בקשות למידע נוסף. זמן קצר לאחר מכן לפחות 16 בתי

 פניותיו של ויטו45חולים באזור דטרויט יצרו קשר עם מוקרניהם לשעבר.
והפרסומים בתקשורת על הסכנות ארוכות הטווח של ההקרנות הניבו יוזמות

46חדשות לאיתור מטופלים ברחבי דטרויט ובאזורים נרחבים של מדינת מישיגן.

הסיקור התקשורתי של הסוגיה גרם לאנשים ולרופאים רבים ברחבי ארצות
) ולארגוני בריאות נוספים כדיNCI-הברית לפנות למכון הלאומי לסרטן (ה

FDA- (בשיתוף עם הNCI-לבקש מידע נוסף. ב–25-24 בספטמבר 1975 ערך ה

 כינוס בנושא ההשפעות המאוחרות של הקרנות ראש47וארגוני בריאות נוספים)
וצוואר בינקות ובילדות. מטרתו העיקרית של הכינוס הייתה ליידע את הקהילה

 בכינוס הומלץ48הרפואית בדבר הסכנות ארוכות הטווח של ההקרנות הללו.
49שבתי חולים יפעלו לאתר מטופלים שהוקרנו במוסדותיהם.

המשך הסיקור התקשורתי הוביל את רשויות הבריאות במערב פנסילבניה
(מאי 1976) לחפש אף הן עשרות אלפי מטופלים, שלפי הערכתן הוקרנו
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44Miller MJ, “The Metropolitan Detroit Area ‘Screening Program’”, in:
, New York,Radiation-Associated Thyroid CarcinomaL. DeGroot (ed.), 

NY 1977:281
45, April 14, 1975Newsweek“Dangerous Legacy”, 
שם.46

,The National Institute of Arthritis, Metabolismהכינוס היה בשיתוף עם 47
and Digestive Diseases, the Bureau of Radiological Health of the FDA,
The American College of Radiology and the American Thyroid

Association-על ה .FDAראו בהרחבה  .The Politics of RegulationQuirk P, 
Basic Books New York 1980

48National Cancer Program, Special Communication: Irradiation-
Related-Thyroid Cancer (August 20, 1976)

שם.49

50It was estimated that about 70,000 subjects in Chicago, 10,000 in
Milwaukee, and 20,000 in Pittsburgh received radiation treatment
(“Discussion of ‘Radiation and Thyroid Cancer Screening Programs –
Summary of experience in Current Programs’”, in: DeGroot L (ed.),

, New York, NY 1977:42-43Radiation-Associated Thyroid Carcinoma

 בדומה לאופן החיפוש שנעשה בשיקגו רשויות50בילדותם בראש ובצוואר.
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51הבריאות שלחו מכתבים והתקשרו לכל אלו שנמצאו ברשימות המוקרנים.

, רשויות הבריאות ניסוהניו יורק טיימסבאזור פיטסבורג בלבד, כפי שדיווח 
לאתר קבוצה של כ–10,000 מטופלים שהוקרנו בצעירותם ולהביאם לבדיקה

 בתחילת 1977 רשויות בריאות בקונטיקט החלו גם הם בתכנית איתור52רפואית.
Windham Community(ובדיקה משלהם. לדוגמה, בית החולים וינדהאם 

Memorial Hospital.1977 כמו במקרים53) החל במבצע לאיתור מטופלים בינואר 
54הקודמים התקשורת המקומית והארצית סיקרה בהרחבה את המאמצים הללו.

במקביל לסיקור התקשורתי של פעולות מוסדות הבריאות השונים לאתר
מטופלים לשעבר ולשלוח אותם להיבדק, סיפורים אישיים המתארים את הסבל
ואת אי הוודאות של אנשים שהוקרנו החלו להתפרסם בעיתונים בעלי תפוצה
ארצית. לעתים, טרגדיות אישיות אלו העלו את היחסים המורכבים בין הורים

55ובין ילדיהם, ששלחו את ילדיהם לטיפול, שאפשר שפגע בבריאותם.

 הקדישה פרק56 "60 דקות"CBSבינואר 1977 תכנית הטלויזיה של רשת 
לפעולות שננקטו על ידי מרכזים רפואיים ועל ידי רשויות בריאות ברחבי
ארצות הברית כדי ליידע את הציבור על תופעות הלוואי של ההקרנות. התכנית
הציגה באופן ביקורתי את העובדה שמרבית מרכזי הבריאות ברחבי ארצות
הברית לא פעלו בנידון; כמעט שלא עשו דבר ליידע את הציבור; ורק בתי
חולים מעטים ברחבי המדינה הזהירו בתקשורת את המטופלים שלהם מפני

תופעות הלוואי וביקשו מהם להיבדק.
), ארגון בתיAMA(בסיום התכנית צוין שאף שארגון הרופאים האמריקניים 

) והמכון הלאומי לסרטןThe Hospital Association(החולים בארצות הברית 
)NCIהמליצו לכל המרכזים הרפואיים שבהם הוקרנו מטופלים, לפעול לאיתורם (
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51R. Carroll, et al., “Organization of Screening Program for Detection
Radiation-Associated Thyroidof Thyroid Cancer”, in: L. DeGroot (ed.), 

, New York, NY 1977:273Carcinoma
52The“Patients Irradiated Years Ago Sought Because of Cancer Peril”, 

, May 14, 1976New York Times
53The“Windham Hospital Begins ‘Recall’ of X-Ray Patients”, 

, January 27, 1977Hartford Courant
שם.54

55The“Brookeville Woman, X-Ray Treated Baby, Develops Tumor”, 
August 12, 1976Washington Post, דברים דומים ציינה רחל ורשה–דדון בריאיון .

עמה.

56, Jan. 197760 Minutes program“Deadly Medicine”, 

ולהזמינם להיבדק, מעטים עשו זאת. ואכן תחקירני התכנית "60 דקות" התקשרו
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ל–20 המרכזים הרפואיים הגדולים ביותר בארצות הברית, ונמצא כי אף לא
57אחד מהם יידע מוקרנים לשעבר והביאם לבדיקה.

יש לציין כי בכל המבצעים לאיתור המטופלים, החיפוש היה אחר כל מטופלי
58הקרינה מכל מיני סיבות רפואיות (לאו דווקא גזזת או מחלה אחרת).

המסע התקשורתי הלאומי להזהרת הציבור מנזקי קרינה מאוחרים

) והמכון הלאומי לסרטןNIH( המכונים הלאומיים לבריאות 59ב–13 ביולי 1977
)NCIפתחו במשותף במסע תקשורתי שמטרתו להזהיר הן את הציבור והן את (

הקהילה הרפואית מפני הסכנות ארוכות הטווח של ההקרנות. מאות אלפי עלוני
מידע חולקו במרכזי קניות ברחבי ארצות הברית, כשהם מפצירים באנשים
שהוקרנו בילדותם בראש ובצוואר לפנות לרופא המשפחה שלהם (ראו בסוף

הפרק מס' 5א-ב):

האם הוקרנת בהיותך ילד/ה או בתחילת חייך הבוגרים באזור הראש
והצוואר? אם כן, חשוב שתלך/י להיבדק אצל רופא המשפחה שלך.

]Did you as a child or a young adult have X-Ray treatments
involving your head or neck? If so, it is important that you have

an examination by your physicians[60

בפרסום הייתה גם רשימה של מחלות שנהוג היה לטפל בהן בהקרנות. בראש
הרשימה צוינה מחלת הגזזת ואחריה הקרנות לבלוטות ראש וצוואר מוגדלות
ולבסוף אקנה (פצעי בגרות). הודעות פורסמו בעיתונים, ומגישי חדשות פתחו

את תכניותיהם באזהרה זו. להלן כמה דוגמאות להזהרות אלו:

המכון הלאומי לסרטן מבקש כי תעבור בדיקה של בלוטת התריס על ידי
61רופא אם הוקרנת בילדותך;
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שם.57

קרוב למליון למשל, הקרנות נגד אקנה (פצעי בגרות), שבהן טופלו בארצות הברית58
ילדים.

למעשה, המסע התקשורתי החל מוקדם יותר, כאשר אמצעי תקשורת שונים החלו59
לפרסם את ההזהרה לפני ה–13 ביולי, 1977.

60This was the sentence that appeared on the front page of the pamphlet
(DHEW Publication No. [NIH] 77-1206, 1977)

61,The Hartford Courant“Some Given X-Rays Told to Get check”, 
July 17, 1977

הממשלה מגבירה את המאמצים להודיע לכמיליון אמריקנים, שהם נמצאים
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בסיכון גבוה לחלות בסרטן בלוטת התריס עקב חשיפה לקרינה בראש
62ובצוואר;

ארצות הברית מגבירה את המאמצים להתריע מפני טיפולי רנטגן שניתנו
63לפני שנים רבות;

64ארצות הברית פרסמה אזהרה בנוגע לסרטן בלוטת התריס;

המכון הלאומי לסרטן טוען כי השימוש ברנטגן לטיפול במחלות בראש
65ובצוואר עלול לגרום לסרטן בלוטת התריס;

המכון הלאומי לסרטן מזהיר כי אמריקנים רבים עשויים להיות בסכנה
66של התפתחות סרטן בלוטת התריס בשל הקרנות צוואר וראש;

המכון הלאומי לסרטן אומר כי טיפולי רנטגן נגד מחלות בראש ובצוואר
67עשויים להגדיל את הסיכויים לחלות בסרטן בלוטת התירס.

המסע התקשורתי הלאומי ליידוע הציבור והקהילה הרפואית בדבר תופעות
הלוואי של ההקרנות הוביל מרכזי בריאות נוספים בארצות הברית, שעד כה לא
פעלו, לחפש אחר קבוצות המוקרנים שלהם. הפרסום בתקשורת הארצית גרם
למודעות גבוהה יותר של הבעיה ולפנייתם של אנשים רבים למוסדות הבריאות
באזור מגוריהם. חלקם ביקשו להיבדק, משום שזכרו שהם או בני משפחתם
הוקרנו בילדותם, אחרים ביקשו לברר אם הוקרנו ואם הם נמצאים בקבוצת

68הסיכון.

כך לדוגמה, במדינת ניו ג'רזי נוצר שיתוף פעולה בין המדינה ובין בתי חולים

שמטרתו לאתר מוקרנים ולהביאם לבדיקה רפואית. בתי החולים השונים בשיתוף

המדינה בדקו ללא עלות כספית כל מי שחשש כי הוקרן בילדותו וכתוצאה מכך

נמצא בקבוצת הסיכון לחלות בסרטן. לשם כך הוקמו תחנות בדיקה ברחבי ניו
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62, July 7, 1977Chicago Tribune“Tell Cancer Risk from Old X-Rays”, 
63The“U.S. to Intensify Tumor Alert on X-Ray Therapy Long Ago”, 

, July 7, 1977Washington Post
64, JulyLos Angeles Times“U.S. Issues Warning On Thyroid Cancer”, 

7, 1977
65CBS Evening News for Wednesday, July 13, 1977
66ABC Evening News for Wednesday, July 13, 1977
67NBC Evening News for Wednesday, July 13, 1977
68,The New York Times“Cancer Check is Urged for Past X-Ray Care”, 

August 6, 1977
שם.69

69ג'רזי שבהם אנשים יכלו להיבדק.
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בעקבות המסע הלאומי תופעות הלוואי האפשריות נעשו ידועות לציבור
הרחב ולא רק לקבוצה מצומצמת של חוקרים או לבתי חולים פרטיים. זהו אחד
המבצעים הציבוריים היחידים הידועים, שבו רשויות הבריאות הלאומיות בארצות
הברית השתמשו בתקשורת כדי להזהיר את הציבור מפני תופעות לוואי מאוחרות

70של טיפול רפואי שהיה לגיטימי ומקובל.

*

השתלשלות האירועים שהוצגה לעיל מדגישה את חשיבותה של התקשורת,
הכתובה והמשודרת (לצד גורמים נוספים) כגורם מרכזי שהשפיע על רשויות
הבריאות ברחבי ארצות הברית להזהיר את הציבור מהסכנות ארוכות הטווח של
ההקרנות שעברו בילדות. אפקט "כדור השלג" — פרסום הממצאים הראשוניים
של הקשר בין ההקרנות לבין תופעות הלוואי, החלטתו של בית החולים מייקל
ריס לפתוח במסע לאיתור מוקרנים ושליחתם לבדיקה, הצטרפותם של מוסדות
בריאות נוספים למאמץ, פנייתם של אזרחים רבים לרשויות הבריאות לשם

NCI-קבלת מידע והמסע הלאומי להזהרת הציבור והקהילה הרפואית על ידי ה

 שתואר כאן — ככל הנראה לא היה מתרחש ללא הפרסום הנרחבNIH-וה
בתקשורת. הסיקור התקשורתי על הנעשה בבתי החולים השונים והסיפורים
האישיים של המוקרנים גרמו למרכזי בריאות שונים לחפש את אוכלוסיות

המוקרנים.

חשש מתביעות משפטיות או שיקולים אתיים — מה הוביל את בתי החולים
לפתוח במסע לאיתור המוקרנים?

בחינה מעמיקה של השתלשלות האירועים מראה כי בשלב הראשון, לפני המבצע
הלאומי להזהרת הציבור ומיד לאחר גילוי תופעות הלוואי של ההקרנות, רוב
מוסדות הבריאות ברחבי ארצות הברית החליטו שלא לנקוט צעדים כלשהם,
למרות הפרסומים המדעיים והפרסומים בתקשורת שבהם הוצגו מאמצי האיתור
והבדיקה של בית החולים מייקל ריס (ושל בתי החולים שהושפעו מהיוזמה של

מייקל ריס ופעלו בצורה דומה).
מחד, אפשר שבשל אופיָה של מערכת הבריאות הפרטית בארצות הברית
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מסע תקשורתי לאומי זה להזהרת הציבור הוא ייחודי, כיוון שתופעות הלוואי של70
ההקרנות נבעו מטיפול רפואי סטנדרטי ומקובל (בעולם כולו) ולא מרשלנות רפואית. הן

הופיעו שנים רבות לאחר שהטיפול כבר לא היה בשימוש.

והחשש המתמיד של מוסדות בריאות מתביעות משפטיות בגין רשלנות רפואית,
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החליטו מוסדות בריאות רבים שלא לפנות למטופליהם מהחשש שאלו יתבעו
אותם. ראיה לכך היא דבריו של איוון די, מנהל יחסי הציבור של בית החולים
מייקל ריס באותה התקופה, שטען כי בתי חולים נוספים ברחבי שיקגו למדו על
סכנות הקרינה וצפו ביוזמה של מייקל ריס, ועם זאת החליטו שלא לפעול,
משום שחששו שפעולה כזו תפגע במוניטין שלהם ותוביל לתביעות משפטיות
שתוגשנה נגד מוסדותיהם (לדבריו, בית החולים מייקל ריס פעל משיקולים

71אתיים).

מאידך, החשש מפני תביעות משפטיות עשוי אף הוא להסביר מדוע בית
החולים מייקל ריס (ובתי החולים שאימצו אסטרטגיה זהה לזו של ריס) החליט
לאתר את כל אלו שהוקרנו בבית החולים ולהביאם לבדיקה רפואית. מכיוון
שההקרנות היו נוהל מקובל באותה התקופה, ולא היה ידוע על תופעות הלוואי
בזמן מתן הטיפול, סבר בית החולים כי לא הייתה עילה משפטית לרשלנות
רפואית. יתרה מכך, אפשר שאיתור מטופלים לשעבר ושליחתם לבדיקה היו
אינטרס של בית החולים כדי להגן על עצמו מפני תביעות משפטיות עתידיות
בדבר האופן שבו בית החולים בחר להתמודד עם גילוי תופעות הלוואי של

ההקרנות.
עצם הפנייה למטופלים לשעבר הבטיחה כי בית החולים לא יואשם ברשלנות
בכך שלא יִידע את קהילת המוקרנים לאחר גילוי תופעות הלוואי. בתביעות
משפטיות שהוגשו נגד מייקל ריס, בית המשפט פסק לטובת בית החולים בסוגיה
זו וקבע כי בשל העובדה שלאחר גילוי הקשר בין הטיפול לתופעות הלוואי,
המוסד עשה מאמצים לאתר את מטופליו לשעבר ולבדוק אותם (שליחת מכתבים,
קשר טלפוני), לא ניתן היה להאשימו ברשלנות באי יידוע הציבור (ולא ברשלנות

 בפועל, כל התביעות המשפטיות בנושא בעיות בריאות מאוחרות72רפואית).
בעקבות הקרנות בילדות נדחו. הטיפול היה לגיטימי לזמנו ומקובל בעולם

הרפואי.

אחריות ארגוני הבריאות הלאומיים בארצות הברית ליידע את ציבור המוקרנים

מקרה הבוחן ההיסטורי המתואר כאן העלה גם את השאלה על איזה ארגון
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71, March 13, 1977Chicago Tribune“Thyroid Tests; No Cover-Up”, 
72J. Greenberg et al., Plaintiffs-Appellants, v. Michael Reese Hospital

(9/25/1979); William Lissner, v. Michael Reese Hospital (4/12/1989);
, DecemberChicago Tribune“X-Ray Malpractice Suit Dismissed Here”, 

14, 1976

)NCI(מוטלת האחריות להזהיר את הציבור, האם על המכון לחקר הסרטן 
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) או שמא על מִנהל התרופות והמזוןNIH(ששייך למכוני הבריאות הלאומיים 
)FDA,כרגולטור האחראי על שמירה של בריאות הציבור. שאלה זו מורכבת (

משום שטיפול קרינתי במחלות שפירות ניתן בין השנים 1960-1910, כאשר לא
היה ברור איזה ארגון (אם בכלל) אישר את מתן הטיפול ומי צריך ליטול
אחריות על יידוע הציבור בדבר תופעות הלוואי שלו. כמו כן, רוב תופעות
הלוואי נתגלו לאחר שהטיפול ברנטגן נגד גזזת ונגד מחלות אחרות כבר לא היה
בשימוש. מצב זה שונה מגילוי תופעות לוואי של תרופה או של טיפול רפואי,
שנמצאים בשימוש בזמן מתן הטיפול, או לקיחת התרופה. במקרים כאלו ישנם
נהלים ברורים יותר כיצד לפעול (למשל, הורדת תרופה מהמדפים או הפסקת
הטיפול, סימון מארז התרופה או יידוע הציבור בדבר הסכנות שבטיפול או

בתרופה).
מקרה זה מדגיש את המורכבות הנוצרת בהיעדר נהלים ברורים בין תחומי
האחריות של ארגוני הבריאות הממשלתיים ומעלה שאלות רבות, כגון מיהו
הגוף האחראי ליצור קשר עם הציבור ולהזהיר אותו במידת הצורך; האם
האחריות היא של רגולטור הבריאות הממשלתי או של ארגון שבבסיסו הוא
ארגון מחקר (כמו המכונים הלאומיים לבריאות). בנוסף, מקרה הבוחן מעלה את

, שאמון על שמירתFDA- פתח במסע הסברתי, בעוד שהNCI-השאלה מדוע ה
בריאות הציבור, החליט שלא לפנות אליו; ומה מסביר את השוני בהתנהגות

ארגוני הבריאות השונים.
תשובות לשאלות אלו חורגות מהיקף פרק זה ודורשות הבנה מעמיקה של

) הפועלים בחסות משרדNCI- והFDA-התנהגותם של ארגוני בריאות (כגון ה
 לסוגייתFDA-הבריאות האמריקני. אולם בחינה מקרוב של האופן שבו הגיב ה

תופעות הלוואי של ההקרנות, עשויה לשפוך אור חדש על מקרה הבוחן. ביוני
1974, כשנה לאחר פרסום מחקרם של דגרוט ופאלויאן וכארבעה חודשים
לאחר פרסום מחקרו החלוצי של פרופ' מודן על הקשר בין הקרנות ראש

 מאמר קצר על תופעות הלוואיFDA-לטיפול נגד גזזת וגידולי מוח, פרסם ה
,FDA Drug Bulletin- המאמר פורסם ב73המאוחרות של הקרנות ראש וצוואר.

74כתב עת שנועד לשפר את התקשורת בין מִנהל התרופות והמזון ובין הרופאים.

267

73FDA Drug Bulletin. “Head and Neck Radiation: Problem of Delayed
, July 1974Bulletin, Food and Drug AdministrationEffects”, 

74, 1974, 7:551Clinical ToxicologyFDA Drug Bulletin. 
75Modan B, Baidatz D, Mart H, et al., “Radiation-Induced Head and

, 1974, 1:277-279LancetNeck Tumours, 

 בדבר התפתחות גידולים ממאירים76 ומניו יורק75במאמר צוטטו המחקרים מישראל
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בקרב אלו שהוקרנו נגד גזזת בילדותם. מטרת המאמר, כפי שתיאר זאת קספר
), ששימש באותה עת מזכיר משרד הבריאותCasper Weinberger(ויינברגר 

)Department of Health, Education, and Welfare [DHEW](האמריקני 
הייתה:

ליידע רופאים על תופעות הלוואי ארוכות הטווח של קרינה מייננת
77בקרב אנשים שטופלו ברנטגן נגד גזזת הקרקפת.

 לגילויים הראשונים של תופעות הלוואי הייתה להזהיר אתFDA-תגובת ה
הקהילה המדעית (קרי, רופאים), אך לא את הציבור.

בספטמבר 1977, חודשים ספורים לאחר המסע הלאומי להזהרת הציבור
, פִרסם אגף הרדיולוגיה של מִנהל התרופות והמזוןNIH- והNCI-שערכו ה

)FDA Bureau of Radiological Healthהתרעה לקהילה המדעית בדבר (
 המסמך סיכם את העבודה של ועדה78הסכנות ארוכות הטווח של ההקרנות.

שהוקמה כדי לחקור את ההשפעות של קרינה מייננת על הבריאות. הוא תיאר
כיצד יש להשתמש ברנטגן ופירט את תופעות הלוואי ארוכות הטווח של הטיפול.

 החליט כי צריך להזהיר את הקהילה הרפואית (אךFDA-כמו במקרה הקודם ה
לא את הציבור) מפני תופעות הלוואי של ההקרנות הטיפוליות.

)NCI) והמכון לחקר הסרטן (FDAהיריבות בין מנהל התרופות והמזון (

 ואתNCI- והFDA-כדי להבין טוב יותר את מערכת היחסים המורכבת בין ה
האופן שבו הושפעו מהפרסומים בתקשורת ומהפעילות של מרכזי הבריאות
השונים בארצות הברית, יש לעמוד תחילה על ההיסטוריה של היריבות בין שני

הארגונים.
NCI-בשנים 1977-1974 היחסים בין שני ארגוני הבריאות היו מתוחים: ה

ערך מחקר על טיפול כימותרפי חדש — גישה חדשה להתמודד עם המחלה.
הכימותרפיה ניתנה לחולי סרטן לפני ניתוח או הקרנות. ב–1972 השלב הראשון

)Phase 1 של ניסוי התרופה הכימותרפית ציספלטין ()Cisplatin.התחיל (
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 וחטיבתNCI-) נערכו על ידי הPhase 3() והשלישי Phase 2(השלבים השני 
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FDA )FDA’s Division of-האונקולוגיה והתרופות הרדיותרפיות של ה
Oncology and Radiopharmaceutical Drug Productsשלא תמכה בהגשת ,(

) והפסיקה את הניסויים הקליניים, שהיו מעורביםIND(הבקשה לתרופה החדשה 
NCI.79-בפיתוח התרופה שאותם ערך ה

 גרמה למתח בין שניNCI- בפיתוח התרופה על ידי הFDA-התערבות ה
 מתערב בסמכותם לפתח אתFDA- מחו על כך שהNCI-הארגונים. בכירים ב

התרופה החדשה ותבעו להחזיר אליהם את האחריות על ביצועי הניסויים הקליניים.
 רצה לשמור על סמכותו הבלעדית בביצוע הניסויים וחשש כי תביעתFDA-ה
 תוביל לדרישה להשתתפות בפיתוח תרופות למחלות נוספות. לכןNCI-ה
 להמשיך לפתח את התרופה. על רקע זה נוצר מתח רבNCI- לא אִפשר לFDA-ה

80בין שני הארגונים.

 הסתיימה באופן זמני באוקטובר 1977, כאשרNCI- והFDA-היריבות בין ה
הסכם מִנהלי בנוגע לחלוקת תחומי אחריות על ביצוע ניסויים קליניים נחתם על

 על רקע מתיחות זו שני ארגוני הבריאות נאלצו להתמודד עם81ידי שני הצדדים.
הגילוי של תופעות הלוואי המאוחרות של ההקרנות — שני המקרים התרחשו
באותה התקופה (שניהם קשורים לסוגיות הקשורות לסרטן). בעוד שבמקרה

 לפתח תרופות חדשות נגדNCI- ניסה באופן אגרסיבי למנוע מהFDA-הראשון ה
 להוביל אתNCI-סרטן, בסוגיית תופעות הלוואי של ההקרנות הותיר הארגון ל

 הגיבFDA-המסע להזהרת הציבור. קשה לקבוע בצורה חד–משמעית מדוע ה
בצורה שונה בשני מקרים אלו, שעסקו בסוגיות חשובות של שמירה על בריאות
הציבור. הסוגיה הזאת מדגישה את הצורך לקבוע תחומי אחריות ברורים בין

שני הארגונים ולהבין את המניעים השונים שהשפיעו על החלטותיהם.
בחינה היסטורית של השתלשלות האירועים שהובילו את רשויות הבריאות
האמריקניות לפתוח במסע תקשורתי, שנועד למסור מידע על טיפול רפואי
שהתברר כבעל תופעות לוואי מסוכנות, צריכה לקחת בחשבון גם את היחסים
המורכבים בין ארגוני הבריאות השונים בארצות הברית ואת האופן שבו הם
מתנהגים: כיצד פרסומים בתקשורת ודעת הקהל משפיעים על החלטותיהם; מהי
מידת השליטה של מחוקקים על ארגונים אלו; מהם הפרוצדורות הקיימות בכל
ארגון על מנת להתמודד עם מקרים כאלו; מהם השיקולים הרפואיים ליידוע (או
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שם.81

לאי יידוע) הציבור, וכדומה. דרך אחת לעשות זאת היא לשלב בין תחומי מחקר
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שונים. כך לדוגמה, חוקרות וחוקרים ממדעי החברה עשויים לעזור לעמיתיהן/ם
בבריאות הציבור להבין את התנהגותם של ארגוני הבריאות השונים ולנתחם.
הדבר אף עשוי לעזור להבין איך ראוי שארגונים אלה יתנהגו ומה ניתן לשנות
כדי שיפעלו בצורה השומרת בצורה מְרבית על בריאות הציבור. המחקר ההיסטורי

המוצג בפרק זה קורא לשיתוף פעולה הדוק יותר בין תחומי מחקר שונים.
שימוש בידע הנצבר על ידי מדעני מדינה עשוי לעזור במקרה זה. ניסיון
להבין את התנהגותם של ארגונים בירוקרטיים (ובפרט ארגוני בריאות) זכה
לתשומת לב גוברת בשנים האחרונות בקרב מדעני מדינה, כאשר חוקרים ניסו

 הידע שנצבר עם השנים מראה כי82להתחקות אחר התנהגותם של ארגונים אלו.
ארגונים אלו אינם נשלטים באופן מוחלט על ידי מחוקקים, אינם שבויים של
חברות פרטיות (למשל, חברות תרופות) ולא בהכרח פועלים בהתאם לרצון
הציבור. יש להם אוטונומיה מסוימת לקבל החלטות התואמות את תדמית הארגון
בפני הקהלים השונים שמולם הם עומדים (הציבור, המחוקקים, הקהילה הרפואית,

 והם ינסו למנוע ככל האפשר83בתי המשפט, התקשורת, חברות פרטיות וכדומה),
84התערבות של ארגונים אחרים בתחום השיפוט שלהם.

 אחד החוקרים המובילים בעולםDaniel Carpenter,(85(דניאל קרפנטר 
, פיתח תיאוריה על התנהגות הארגון המתבססת על יסודות אלו.FDA-בחקר ה
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פרופסור לממשל בפקולטה לאמנויות ומדעים, ומנהל מדעי במכון רדקליף ללימודים85
מתקדמים באוניברסיטת הרוורד.

 (וארגוני בריאות אחרים)FDA-הוא הראה כי אם בוחנים לעומק את התנהגות ה
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לאורך זמן, המוניטין של הארגון (התדמית של הארגון וכיצד הוא נתפס על ידי
קהלים שונים) משפיע על ההחלטות שהוא מקבל. על פי תיאוריה זו, המוניטין

 והתדמית של הארגון הם אשר מגבילים או מאפשרים לוFDA-הארגוני של ה
להטיל את סמכותו, משפיעים על דרך קבלת המדענים, הרופאים וחברות התרופות

86את בקשת הארגון וקובעים את הסטנדרטים להכנסת תרופות לשוק.

 עמד בפני דילמהFDA-בהתבסס על התיאוריה של המוניטין הארגוני, ה
כאשר הסיקור התקשורתי של יוזמות שונות ברחבי ארצות הברית לאתר מטופלים
לשעבר ולבדוק אותם הפך נרחב יותר, והציבור דרש הנחיות ברורות מצד

 עלול היה לגרום להאשמות כלפיFDA-רשויות הבריאות. היעדר תגובה מצד ה
הארגון — כרגולטור בריאות בארצות הברית — כי פעל ברשלנות כאשר לא
הזהיר את הציבור מפני תופעות הלוואי של ההקרנות לאחר שנתגלו. לעומת
זאת, הזהרת הציבור היא הודאה בעובדה כי הטיפול בהקרנות הוא אשר גרם
לתופעות הלוואי, מה שעשוי היה לפגוע במוניטין הארגון כמי שאמון על כך

NCI-שטיפולים ותרופות יהיו בטוחים לציבור. ייתכן שהזהרת הציבור על ידי ה

 להחליט שלא לפנות לציבור, שכן ארגון בריאותFDA-ביולי 1977 סייעה ל
לאומי אחר עשה זאת במקומו.

 ליידע רק את הקהילה הרפואית בדבר תופעות הלוואיFDA-החלטתו של ה
של ההקרנות אינה רומזת לכך שהוא אינו מעוניין להזהיר את הציבור. ב–1956,
לדוגמה, יצא הארגון במסע תקשורתי נרחב להזהרת הציבור מפני טיפול בסרטן

Harry(שהארגון הגדיר כטיפול כזב. הטיפול הוצע על ידי מרפאתו הארי הוקסי 
M. Hoxsey.במקרה זה פנייה87) והפיח תקוות שווא בקרב חולי סרטן רבים 

לציבור יכולה להיתפס פעולה ששירתה את המוניטין של הארגון כמי שאמון על
שמירת בריאות הציבור (מפני טיפול השווא שהוצע לאנשים). בדומה ליריבות

 ניסה למנוע מארגון אחר (במקרהFDA- בפיתוח תרופות לסרטן, הNCI-עם ה
זה מרפאה פרטית) להיכנס לתחום השיפוט שלו (מחקר ואישור תרופות לסרטן).
הזהרת הציבור מפני הטיפול השקרי יכולה להיות מוסברת בכך שהיא שירתה
את מוניטין הארגון ולא פגעה בו (שלא כמו במקרה של ההקרנות בו הטיפול

).FDA-ניתן במשך שנים בפיקוח של ה
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 (כמכון מחקר) יכול היה רק להרוויח מפרסום ההזהרהNCI-לעומת זאת, ה
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לציבור; לארגון אין תפקיד רגולטורי הקובע אילו טיפולים או תרופות מותרים

לשימוש, ולכן גילוי תופעות הלוואי לא העלו שאלות בדבר כישלון הארגון

במניעת הטיפול. נהפוך הוא, הפנייה לציבור עשויה הייתה לחזק את מעמדו כמי

שאמון על שמירת בריאות הציבור. שימוש בתיאוריית המוניטין הארגוני, אם

) הושפע מהשתלשלותFDA- (ולא הNCI-כן, עשוי לעזור ולהסביר מדוע ה

האירועים שהוצגה בפרק זה, ופתח במסע התקשורתי להזהרת הציבור.

אוכלוסיית המוקרנים ויחסם לרשויות הבריאות הלאומיות

אוכלוסיית המוקרנים המוערכת למחלות שפירות בארצות הברית מונה 4-2
מיליוני מטופלים, רובם הוקרנו בצעירותם. בשל אופיָה הפרטי של מערכת
הבריאות האמריקנית, אלו שהוקרנו הם אלו שיכלו להרשות לעצמם את הטיפול;
רוב המוקרנים היו ממעמד סוציו–אקונומי בינוני או גבוה, וכמעט כולם היו

 גילוי תופעות הלוואי הקשות לא הוביל למשבר אמון של אוכלוסיית88לבנים.
המוקרנים במערכת הבריאות האמריקנית ולא ערער את מעמדם של מוסדות
הבריאות. זאת בשונה ממה שהתרחש בישראל, שבה גילוי תופעות הלוואי יצר
כעס, אך רק של מוקרני הגזזת, מרביתם מקרב עולי שנות ה–50 מארצות
המזרח והשתייכו למעמד סוציואקונומי נמוך, אך לא של קבוצות מוקרנים

89אחרות כנגד מוסדות הבריאות.

השוני בין אוכלוסיות המוקרנים בישראל ובארצות הברית והאופן שבו
אוכלוסיות אלו הגיבו לגילוי תופעות הלוואי של ההקרנות ראויים לבחינה
מעמיקה. בארצות הברית ההתיחסות לנושא הייתה כוללת, וללא העדפה לטיפול
רפואי בגין מחלה מסויימת. בישראל הדיון בטיפול הקרינתי בילדות התמקד רק
בקבוצת מוקרני הגזזת והתעלם (עד היום) מכל קבוצות המוקרנים האחרות.
ההשוואה בין המדינות מציעה כי קבוצות שונות בחברה עשויות להגיב בצורה
שונה לגילוי תופעות לוואי שפוגעות בבריאותן — גם אם הטיפול (קרי, ההקרנות)
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) עשו מאמצים ליידע אתNCI-בנוסף, רשויות הבריאות בארצות הברית (ה
ציבור המוקרנים, בשעה שבישראל לא נעשה מאמץ דומה. לכן השילוב של
אוכלוסיית המוקרנים (בישראל רוב מוקרני ההגזזת הם מאוכלוסייה מוחלשת,
ובארצות הברית הם מאוכלוסייה חזקה יותר) והאופן שבו רשויות הבריאות
ניסו ליצור קשר עם המוקרנים עשוי להשפיע על מידת האמון במוסדות הבריאות.
במקרים מסויימים עשויות אוכלוסיות מוחלשות להגיב בצורה חריפה יותר

91לגילוי תופעות לוואי של טיפול רפואי.

סיכום ומסקנות

בפרק זה הוצגה השתלשלות האירועים החל מגילוי תופעות הלוואי של טיפולי

ההקרנות (1973) בשיקגו עד למבצע הלאומי להזהרת הציבור והקהילה הרפואית

בארצות הברית מפני תופעות הלוואי המאוחרות של הטיפולים הללו (נערך

ביולי 1977). גילויָן של תופעות הלוואי הוביל את בית החולים מייקל ריס

).Recall Campaign((שיקגו) לערוך מבצע לאיתור מטופליו לשעבר ובדיקתם 

פעולה זו והסיקור התקשורתי שלה זכתה הובילו לאפקט "כדור שלג", שבו

מוסדות רפואיים נוספים החלו לתור אחר מטופליהם לשעבר ולבדוק אותם —

תחילה ברחבי אילינוי ומאוחר יותר גם במדינות נוספות ברחבי ארצות הברית.

הלחץ הציבורי על רשויות הבריאות שנוצר מסיקור פעולות אלו התבטא בין

השאר בפניות של אזרחים מודאגים אליהן על מנת לקבל מידע על מצבם, ואף

השפיע על החלטתן לפנות לציבור.

אפקט "כדור השלג" המתואר בפרק זה הוביל לאחד המסעים הציבוריים

היחידים (ככל הידוע), שבו רשויות הבריאות האמריקניות יצאו בהזהרה חמורה

לציבור תוך שימוש בתקשורת הכתובה והמשודרת. השתלשלות האירועים מדגישה

את חשיבותה של התקשורת ככלי העוזר לשמור על בריאות הציבור, כאשר אין

פרוצדורות ברורות לגבי איזה ארגון בריאות צריך להזהיר את הציבור במקרה

NCI-של גילי תופעות לוואי של טיפול רפואי. הסיקור התקשורתי הוביל את ה

, אף ששניהם אמונים עלFDA-לפתוח במסע הלאומי להזהרת הציבור ולא את ה
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 Establishment – The Medical Treatments and Mistrust in the Medical
Case of the Radiation Therapy in the United States and Israel”, Paper

 Conference (Nashville, TN: May 4-7, 2017)AAHMpresented at the 
91Social“Bavli I & Steel D, “On Community Epistemic Capacity”, 

, 1015, 4Epistemology Review and Reply Collective

שמירת בריאות הציבור.



איתי בבלי

למחקר זה יש כמה השלכות עיקריות. ראשית, ארצות הברית היא המדינה
היחידה בעולם שהחליטה להזהיר את הציבור מפני תופעות הלוואי המאוחרות
של ההקרנות. מיליוני אנשים ברחבי העולם טופלו בהקרנות ואינם יודעים שהם
בקבוצת סיכון לחלות בסרטן. נתון זה מעניין לאור העובדה כי תופעות הלוואי
של ההקרנות התפרסמו בהיקף נרחב בספרות המקצועית החל מ–1973 ועד
ימינו. בקנדה השכנה, לדוגמה, סיפורים אישיים על מטופלים שהוקרנו בילדותם

 אבל לא92וחלו בסרטן או שקרוביהם חלו בסרטן, התפרסמו בעיתונות הקנדית,
נעשה כל מאמץ מצד רשויות הבריאות בפרובינציות השונות ליצור קשר עם

אותם אנשים.
שנית, המחקר קורא לשיתוף פעולה בין דיסציפלינות מחקר שונות. כלים
ותיאוריות ממדע המדינה עם הידע שנצבר בתחום בריאות הציבור, לדוגמה,
עשויים לעזור בהבנת התנהגותם של ארגוני בריאות לאומיים: האופן שבו
פרסומים בתקשורת ולחץ ציבורי עשויים להשפיע עליהם; כיצד הם מנתחים
מידע חדש (במיוחד במקרים שמתגלות תופעות לוואי); ואיך החלטותיהם משפיעות
על חייהם של אנשים רבים. בנוסף, המחקר מעלה שאלות אתיות, כגון מהי
החובה המוסרית של מוסדות בריאות להזהיר את מטופליהם בנוגע לתופעות
לוואי של טיפולים רפואיים (גם אם עבר זמן רב מאז מתן הטיפול וגם אם אין
מדובר ברשלנות רפואית); והאם חובת המדינה לפצות את אלו שנפגעו בשל

טיפול רפואי שאושר על ידי מוסדות הבריאות שלה.
מחקר זה מעלה גם שאלות בדבר אפקטיביות המבצע הלאומי: עד כמה יעיל

 ביולי 1977; האם מטופלים לשעבר ראו אתNCI-היה מבצע היידוע של ה
ההזהרה והלכו להיבדק; מהו מספר המוקרנים שהגיעו לבדיקה רפואית בשל
המסע; ומהי הדרך היעילה ביותר ליידע את הציבור והקהילה הרפואית כאשר
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92“Irradiated at birth, Now They're Dying: How a Procedure to Prevent
TheSudden Infant Death Syndrome is Being Linked to Cancer Deaths”, 

, February 9, 2001; “Radiation Therapy Suspected inVancouver Sun
Deaths: Treatment in 1940s for Newborns Questioned by Woman

Time Colonist (Victoria, BritishWhose Two Brothers Died of Cancer”, 
, February 9, 2001; Woman Blames Radiation for Death ofColumbia)

 (British Columbia), February 12,Prince George CitizenHer Brothers”, 
, February 12, 2001;Windsor Star (Ontario)2001; “Regional Report”, 

Kamloops“Radiation Used to Help Stop Crib Death Linked to Cancer”, 
 (British Columbia), February 12, 2001; “Radiation for SIDSDaily News

 (Alberta) February 12, 2001;Calgary HeraldBlamed for Cancer”, 
“Cancer Risk Sparks Campaign: Irradiation of Thymus Glands at Birth

, March 13, 2001Calgary Herald (Alberta)Once Standard Practice”, 

מתגלים מקרים דומים. הקושי לקבוע את מידת היעילות של המסע להזהרת



פרק תשיעי: אפקט "כדור השלג" של בית החולים מייקל ריס בשיקגו

הציבור נובע מהעובדה כי אוכלוסיית המוקרנים בארצות הברית היא מוערכת
בלבד. לכן קשה לדעת כמה מאלו שהוקרנו אכן נבדקו וקשה לקבוע את מידת
הצלחתו של המסע בהעלאת המודעות לבעיה. מחקר נוסף שיתמקד באיסוף מידע
על מספר הנבדקים שנקראו להיבדק במוסדות הבריאות השונים ברחבי ארצות
לאחר המסע, עשוי לשפוך אור חדש על הסוגיה ולעזור לכתוב המלצות פעולה

במקרים דומים.
מקרה הבוחן ההיסטורי המתואר פה יכול גם ללמד אותנו כיצד רשויות
בריאות חולקות מידע עם קהלים שונים — הדרכים השונות שבהן הן בוחרות
ליצור קשר עם הקהילה הרפואית והציבור — בדבר תופעות לוואי של טיפול
רפואי. כמו כן, השלכות מקרה בוחן זה עשויות ללמד אותנו על האופן שבו
רשויות בריאות מגיבות לפרסומים בתקשורת. מחקר נוסף שיבחן מקרי בוחן
נוספים שבהם התקשורת השפיעה על החלטות רשויות הבריאות, עשוי לשפוך
אור חדש על הסוגיה (לדוגמה, באילו תנאים סיקור תקשורתי עשוי להשפיע על
התנהגות ארגוני בריאות). הנחת היסוד שלנו צריכה להיות כי תמיד יש אפשרות
שתופעות לוואי לטיפול רפואי או תרופה יתגלו בעתיד. לכן הבנת התנהגות
ארגוני הבריאות היא הכרחית וצריכה להיחקר. תיאור אפקט "כדור השלג"
המתואר כאן יכול ללמד אותנו מה הוביל את ארגוני הבריאות לפתוח במסע

הלאומי להזהרת הציבור ואיזה ארגון אחראי על פנייה לציבור במקרים דומים.

שלמי תודה

למכון גרטנר ולמכון הלאומי לפיצוי נפגעי הגזזת, במיוחד לאלי שחר, לשרי לוי,
לסיגל סמכי–סבג ולצוות המחקר ההיסטורי של נושא הגזזת על סיועם הרב
בעצה ובתמיכה בעבודה זו. תודה מיוחדת לברברה הארקינס מהארכיון הלאומי

 בנושא הקרנותFDA- ושל הNCI-בוושינגטון על הסיוע באיתור מסמכים של ה
הרנגטן. תודה לפרופ' שפרה שורץ על עזרתה הרבה ועל עצותיה המועילות

בעת כתיבת פרק זה.
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פרק עשירי

מחלת הגזזת במדינת ישראל

שפרה שורץ, איה בר עוז, אלי שחר, שרי לוי,
*סיגל סמכי–סבג, ולריה דרורי, איתי בבלי

היכן היא הגזזת?

הקמת מדינת ישראל במאי 1948 והעלייה הגדולה שבאה בעקבותיה העלו לסדר
היום הציבורי את סוגיית בריאותם של העולים. בעיות הבריאות הבוערות בקרב
העולים, כפי שהוגדרו על ידי ממשלת ישראל הזמנית, היו המחלות שחפת,
טיפוס ומחלות רוח. מחלת הגזזת לא נכללה בהן, ולא הוזכרה כלל בדיוני

הממשלה.
1עם הקמתה של הממשלה הזמנית מונה חיים משה שפירא לשר הבריאות,

ואילו הד"ר אברהם קצנלסון–ניסן, שהחזיק בתיק הבריאות בוועד הלאומי, מונה
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שפרה שורץ, היסטוריונית של הרפואה והבריאות, היא פרופ' (אמריטה) במרכז לחינוך*
רפואי על שם פרופ' משה פריבס, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן–גוריון
בנגב וחוקרת במכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות במרכז הרפואי שיבא,

תל–השומר, רמת–גן.
), סוציולוגית, בוגרת האוניברסיטה העברית, דוקטורנטית במחלקהMA(איה בר עוז 

לסוציולוגיה, אוניברסיטת טורונטו.
אלי שחר, מנהל המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי הגזזת בשנים 2015-1995 ויוזם הקמת

יחידת המחקר ההיסטורי–חברתי–משפטי לגזזת.
 בניהול ומדיניות ציבורית), המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי הגזזת ויחידתMAשרי לוי (

המחקר ההיסטורי–חברתי–משפטי לגזזת.
 במנהל מערכות בריאות), המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי הגזזתMAסיגל סמכי–סבג (

ויחידת המחקר ההיסטורי–חברתי–משפטי לגזזת.
) לימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב.MA(ולריה דרורי 
) במדע המדינה, האוניברסיטה העברית, דוקטורנט בתכנית הלימודיםMA(איתי בבלי 

האינטרדיסציפלינרית ועמית במרכז מוריס יאנג לאתיקה יישומית, אוניברסיטת בריטיש
קולומביה (וֶנקובר, קנדה).

חיים משה שפירא (1970-1902) היה ממנהיגי הציונות הדתית, מ–1948 היה חבר1
במועצת העם, חבר במועצת המדינה הזמנית, חבר במנהלת העם, שר העלייה ושר
הבריאות בממשלה הזמנית (1949-1948), שר הפנים (1952-1949; 1955; 1970-1959),
שר העלייה (1951-1949), שר הדתות (1958-1951), שר הסעד (1958-1953) ושר

הבריאות (1951-1949; 1965-1961).

ד"ר אברהם קצנלסון–ניסן (1956-1886) סיים לימודי רפואה ברוסיה, עלה לישראל2

2למנכ"ל זמני של משרד הבריאות.



שפרה שורץ, איה בר עוז, אלי שחר, שרי לוי, סיגל סמכי–סבג, ולריה דרורי, איתי בבלי

בשנתו הראשונה אימץ משרד הבריאות את תקנות שירותי הבריאות
המנדטוריים כבסיס לפעולתו ועדכן אותן בהתאם לצרכים השונים שעלו לדיון.
אחת הפעולות הראשונות של המשרד הייתה עדכון פקודת בריאות העם המנדטורית
מ–1940, שפירטה את המחלות בעלות פוטנציאל מגפתי, שעליהן ד�וח לשלטונות
הבריאות של המנדט: ֶדּבר, דיזינטריה, גרענת, אבעבועות, טיפוס, מלריה, צרעת,
שחפת, שיתוק ילדים, עגבת, מחלות ילדים מידבקות (כגון, אסכרה, אדמת,

 בפקודה זו לא נכללה מחלת הגזזת.3שעלת, אבעבועות רוח ודלקת קרום המוח).
גם פקודת בריאות העם החדשה שעודכנה ב–1949 לא כללה את מחלת הגזזת,
4והמחלות שנכללו בפקודה היו אותן המחלות שצוינו בפקודה הבריטית מ–1940.

בפברואר 1950 יזם משרד הבריאות עדכון נוסף של פקודת בריאות העם
 ובמקביל5ואף הציע חקיקה ל"מלחמה במחלות מין ומחלות עור סוציאליות",

פעל להרחבת רשימת המחלות המידבקות שחייבו דיווח. אל רשימת המחלות
הנזכרות בסעיף 11(א) של הפקודה נוספה הגזזת לסוגיה. על עדכון הצו חתם
שר הבריאות חיים משה שפירא. כן צוין במפורש כי מעתה יש לדווח לרשויות

 בצעד זה הפך המשרד את הגזזת והטיפול בה למחלה שבאחריותו6על מקרי גזזת.
ובאחריות גורמי הבריאות הציבוריים בישראל (הדסה, קופות החולים). הסיבה
המרכזית להכנסת הגזזת לפקודת בריאות העם הייתה בעיקר בשל העובדה
שרבים מילדי העולים החדשים, שהגיעו בגל העלייה הראשון אחרי הקמת

המדינה, סבלו מגזזת ומגרענת בהיקף רחב שדרש התייחסות.
מעיון במסמכים שנלוו לשינוי בפקודת בריאות העם עולה כי כל הגורמים
הרפואיים חויבו להודיע על כל חולה גזזת; אי הודעה על כך נחשבה עבֵרה
פלילית, ומי שנמצא חולה בגזזת חייב היה לקבל טיפול. כן צוין בסעיף 19

(רישא של הפקודה) כי:

רשאי המנהל או הרופא הממשלתי להכריח הורים לתת או לקבל טיפול
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ב–1924, היה מנהל מחלקת הבריאות של הסכונות היהודית, חבר הנהלת הוועד הלאומי,
מנהל משרד הבריאות שלו ומנכ"ל משרד הבריאות בממשלת ישראל הזמנית.

פקודת בריאות העם 1940, סעיף 11(א), תיקון שנת תש"ט-1949, ארכיון המכון3
למורשת בן–גוריון, שדה בוקר. תודה מיוחדת לד"ר רמי דיציאן על הסיוע בנושא פקודת

בריאות העם והשינויים בה.

פקודת בריאות העם, תיקון שנת תש"ט-1949, ארכיון המכון למורשת בן–גוריון,4
שדה בוקר.

תכנית עבודה של המדור למלחמה במחלות מין ובמחלות עור סוציאליות, משרד5
.IV-243-3-138 הבריאות, 1950, אה"ע

קובץ התקנות מספר 98, מיום כ"ה אייר תש"י, 12.2.1950, עמ' 6.943

רפואי לילדיהם החולים בגזזת הואיל ומחלה זו מדבקת היא ויש בה
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סכנה לבריאות הציבור של העיר, הכפר או האזור, בהיותה עלולה
7להתפשט בין הילדים המתערבים זה בזה.

היועץ המשפטי התבקש להורות לפרקליטים לטעון בפני בתי המשפט כי הורים
שמנעו טיפול רפואי מילדם החולה במחלה מידבקת ועל ידי כך נמנע

 לבית הספר, עברו על הוראות סעיף ד(א) של חוק חינוך חובהממנו להיכנס
תשנ"ט-1949, כיוון שלא דאגו לכך ש"הילד ילמד באופן סדיר במוסד חינוכי

8מוכר כדרוש לפי החוק".

עם זאת, הפקודה לא קבעה מי רשאי לטפל במחלת הגזזת, אלא ציינה רק את
חובת הטיפול במקרה של מחלה. למעשה, הנחיה זו הפכה את כל הילדים
שטופלו נגד גזזת במדינת ישראל החל מפברואר 1950, כמי שטופלו על פי

הוראות המדינה, אם במסגרת פרטית ואם במסגרת ציבורית.
למרות (ואולי על אף) הוספתה של מחלת הגזזת לפקודת בריאות העם, היא
לא הפכה לנושא מרכזי שיש להיערך אליו או לטפל בו בעדיפות גבוהה כשאר
המחלות הנזכרות בפקודה. מעיון בתכנית העבודה של המשרד "למלחמה במחלות
9מין ומחלות עור סוציאליות" עולה כי הטיפול נגד גזזת היה בעדיפות אחרונה.

בשאלת הטיפול המועדף צוין כי:

אין לנו עדיין שיטה טובה, בטוחה מהירה של טיפול בגזזת. הטיפול
הנוכחי נמשך וזה גורם לכמה נזקים הן כספיים והן מורליים. עלינו

10למצוא שיטה יותר טובה של טיפול ויותר מתאימה בתנאים שלנו.

בפועל, הטיפול נגד גזזת ניתן בהתאם למה שנקבע על ידי מחלקות העור
והרנטגן של הדסה עוד בימי המנדט, דהיינו הקרנות רנטגן לצורכי הקרחה
(אפילציה) ולאחר מכן טיפול משלים (הסרה ידנית של שארית השיער, מריחת

11הראש במשחה, כיסוי ראש) ומעקב עד לצמיחתו של שיער חדש.

היעדר התייחסות ציבורית לגזזת בשנתיים הראשונות למדינה מקבל חיזוק
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פקודת בריאות העם, תיקון שנת תש"ט-1949, ארכיון המכון למורשת בן–גוריון,7
שדה בוקר; קובץ התקנות מספר 98, מיום כ"ה אייר תש"י, 12.2.1950, עמ' 943.

מכתב היועץ המשפטי של משרד הבריאות, אליעז גלובוס, אל היועץ המשפטי של8
משרד החינוך והתרבות ירושלים, 13.4.1950, ארכיון המכון למורשת בן–גוריון, שדה

בוקר.

הוא נזכר רק בכמה משפטים בעמוד 12 של התכנית.9

תכנית עבודה של המדור למלחמה במחלות מין ובמחלות עור סוציאליות, משרד10
, סעיף 2, עמ' IV-243-3-138.12הבריאות (1950), אה"ע 

ראו בהרחבה פרק 6 בספר זה.11

גם מעיון בעיתונים של אותה תקופה, שבכתבותיהם על העלייה הגדולה אינם
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מזכירים את הגזזת כבעיית בריאות מרכזית שמאיימת על המדינה החדשה, כפי
שאירע בשנים המאוחרות יותר. כך למשל, אריה גלבלום בכתבותיו בעיתון

 וכך גם בכתבות בעיתונים אחרים12 אינו מזכיר כלל את מחלת הגזזת,הארץ
 הגזזת מקבלת ביטוי בעיתונים רק13המתייחסות לבריאות העולים מאותם ימים.

 נקודה זו חשובה להבנת14החל מדצמבר 1950 בהקשר לעליית יהודי תימן.
התפתחות היחס הציבורי למחלה, לטיפול בה ולהקשרים העדתיים שיתֹוספו לה

לאחר מכן.
בשלהי 1949 ערכה הדסה סקר ראשון לבחינת שכיחותה של מחלת הגזזת
בבתי הספר ובגני הילדים בירושלים ובשכונות (כעין כרם), שנקלטו בהן עולים

 שפיקח על בדיקות הילדים, דיווח15רבים. ד"ר פליקס זגהר, רופא עור מהדסה
לד"ר קלמן מן (סמנכ"ל הדסה), כי מתוך 70 ילדים שבדק 15 היו חולים בגזזת
ו–10 היו חשודים כנגועים בגזזת, ומכלל הילדים נמצאו כ–20% חולים ודאיים
בגזזת. רק ילדים מגיל 3 ומעלה נשלחו לטיפול קרינתי בהדסה, ואילו ילדים

 שנמרחה על ראשיהם ובעטיפת16מתחת לגיל 3 טופלו ב"תרופה מיוחדת",
הראשים במטפחת נקייה, ללא גילוח וללא הקרנות. כך נאמר בסיכום ששלח

ד"ר זגהר:

הילדים הנגועים לא יכולים לבקר בבית הספר במשך חודשיים בערך
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, 18.4.1949; 21.4.1949;הארץאריה גלבלום, "חודש ימים הייתי עולה חדש", 12
.2.5.1949 ;29.4.1949 ;24.4.1949 ;22.4.1949

, 13.12.1949, עמ' 3; "סולטאנים ושיח'ים —מעריב"הילדים היחפים לא זעקו", 13
, 7.3.1950, עמ' 1; "עיכובים במפעל קורת גג לילדי המעברות",מעריבסוכני הג'וינט", 

, 11.11.1951,במערי, 4.12.1951, עמ' 2; "הצבא החל בפעולה במעברות", על המשמר
עמ' 4.

, 6.12.1950, עמ' 2.דבר15 חודשי שירות במשרד הבריאות", "14

ד"ר פליקס זגהר (1981-1908) יליד אוסטרו–הונגריה, למד רפואה בפראג, שם15
התמחה גם במחלות עור. עלה לארץ ישראל ב–1938, ב–1948-1947 השתלם בארצות
הברית במחלת הצרעת. מ–1958 היה פרופסור לרפואת עור בפקולטה לרפואה בירושלים.
הוא נחשב מומחה עולמי למחלת הצרעת ויועץ למחלה זו בארגון הבריאות העולמי. ראו

, זכרון יעקב 2012 (מהדורה שנייה),רופאיה של ארץ ישראל 1948-1799לוי נ. ולוי י., 
עמ' 208.

את ה"תרופה המיוחדת" ניתן היה להשיג אצל "האחות דבורה". מכתב לכל החובשים16
.S84/220ביישובי פרוזדור ירושלים מהאחות דבורה, ללא תאריך, אצ"מ 

.J 2566-113מכתב ד"ר זגהר לד"ר קלמן מן, סמנכ"ל הדסה, 21.11.1949, אצ"מ 17
הנוהג לבודד ילדים חולי גזזת בכיתות נפרדות או אף בבתי ספר נפרדים החל בצרפת,
שבה נשלחו ילדים לבתי ספר נפרדים לחולי גזזת שהיו סמוכים לבתי החולים שבהם

17ויהיה צורך לבודד אותם בכתה מיוחדת בבית הספר.
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בדצמבר 1949 התקיימה פגישה ראשונה בנוגע לארגון הטיפול המקיף נגד גזזת
בקרב העולים החדשים בהתאם להצעה שנדונה במוסדות הדסה, שהייתה דחופה

 השתתפו בה18גם בעיני ד"ר יוסף מאיר, המנהל הכללי של משרד הבריאות.
 פרופ' אברהם19פרופ' אריה דוסטרובסקי (ראש מחלקת עור ומין בהדסה),

 מר חיים שלום הלוי (סמנכ"ל למִנהל20ראש מחלקת הרנטגן בהדסה),(דרוקמן 
בהדסה), גב' ברטה לנדסמן (חברת הנהלת הדסה) וד"ר קלמן מן (סמנכ"ל

 בסיכום הפגישה הוחלט כי הדסה, שלה היה הניסיון הרב21רפואה בהדסה).
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טופלו. נוהג דומה היה גם בארצות הברית, ובעת מגפת הגזזת הגדולה בקהילה היהודית
בניו יורק בשנות ה–40 הקים מִנהל החינוך בניו יורק בתי ספר מיוחדים לחולי גזזת. ראו

, SpingerTeignes et teigneux :Histoire médicale et socialeTilles G, 
Verlag France, Paris 2009, 176 pp.; National Archives, NA/ 90/central
files/1847-1923, 2119-2123(1917) box 204; Cipollaro AC & Kallos A,

NY“Measurement pf Gonadal Radiations During Treatment for TC”, 
, 1959, 16:3033-3040; Albert RE & OmranState Journal of Medicine

AR, “Follow-Up Study of Patients Treated by X-Ray Epilation for TC”,
, 1968, 17:899-918; Letter of LouisArchives of Environmental Health

Schwartz, Medical Director, Chief Dermatoses Section, to Dr. Harry H.
Henderson, State Epidemiologist, Virginia, November 20, 1944,

NA/90/1936-1944, IX/0425/box 530.National Archives USA
ד"ר יוסף מאיר (1953-1890) היה מנהלה הרפואי הראשון של קופת חולים כללית18

(ב–1948-1929), וב–1950-1948 היה מנכ"ל משרד הבריאות. הוא למד רפואה בווינה,
עלה לארץ ישראל ב–1922 והתמחה במחלות ריאה, בעיקר במחלת השחפת. הוא היה

רופאיה של ארץ ישראלפעיל במרכז הרפואי של הוועד הלאומי. ראו לוי נ. ולוי י., 
, זכרון יעקב 2012 (מהדורה שנייה), עמ' 1948-1799.275

פרופ' אריה דוסטרובסקי (1975-1887) נולד ברוסיה, למד רפואה בברסלאו, בווינה,19
בבזל ובפריז, ועלה לארץ ב–1919 באונייה רוסלאן. הוא היה רופא בקבוצת עזרה
מדיצינית של ציוני אמריקה (לימים: הסתדרות מדיצינית הדסה), היה הפרופסור הראשון
למחלות עור בארץ ישראל ומנהל מחלקת העור והמין של בית החולים הדסה בירושלים.
כמו כן, הוא היה הדיקן הראשון של בית הספר לרפואה הדסה ירושלים ומנהל בית
החולים למצורעים על שם הנסן. הוא ייסד את איגוד רופאי העור בארץ ישראל ועמד

, זכרון יעקב 2012רופאיה של ארץ ישראל 1948-1799בראשו. ראו לוי נ. ולוי י., 
(מהדורה שנייה), עמ' 143.

פרופ' אברהם (אדולף) דרוקמן (1964-1895) היה בוגר בית הספר לרפואה בווינה,20
עלה לארץ ב–1925 והצטרף למחלקת הרנטגן של הדסה עם הקמתה. ב–1933 מונה
למנהל מכון הרנטגן של הדסה, ומ–1938 היה פרופסור לרנטגנולוגיה באוניברסיטה

רופאיההעברית. ב–1949 היה ממייסדי בית הספר לרפואה בירושלים. ראו לוי נ. ולוי י., 
, זכרון יעקב 2012 (מהדורה שנייה), עמ' 171.של ארץ ישראל 1948-1799

ד"ר קלמן יעקב מן (1997-1912) היה רופא ופעיל ציבור ישראלי, ממקימי בתי21
החולים הדסה בירושלים ונשיא אגודת יד שרה. הוא למד רפואה בלונדון והתמחה

ברפואה פנימית. מ–1951 היה מנכ"ל הדסה.

ביותר בטיפול מאורגן נגד גזזת, תהיה הגוף האחראי על הטיפול הזה במדינה.
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עוד צוין כי:

מתוך ברור השאלה בכללה נראה כי יש לראות את הפעולה הזאת עד
לשירוש הגזזת והיערת כפעולה ממושכת העלולה להמשך לדעת פרופ'
דרוקמן מספר שנים, אלא אם כן יוקמו צוותים אחדים לשם פעולה

מקבילה בנקודות שונות.

כן הוחלט כי הטיפול הרפואי יימשך כפי שהיה מקובל עד אז (באמצעות הקרנות
רנטגן בהיעדר טיפול מומלץ אחר), וכפי שנהוג היה בעולם הרפואי על פי שיטת
קינבוק-אדמסון (הקרנת הראש ב–5 שדות) ואפילציה (הקרחה) משלימה
(הסרה/תלישה מהשורש של השיער) אחרי ההקרנות, שתבוצע על ידי אחיות
בריאות הציבור או אחיות שתוכשרנה לכך. באשר לטיפול המשלים נדונו הצעות
לטיפול ביוד או בתמיסה אחרת במקום בשיטת האפילציה הכואבת (הׁשרת

); אך22שארית השיער שנותר אחרי ההקרנה באמצעות פינצטה וקוליפוניום
קביעתו של ד"ר זגהר הייתה כי בגין סוג פטריית הגזזת השכיחה בארץ, הדרך
היחידה להבטחת טיפול שימנע הדבקה חוזרת היא ביצוע אפילציה מלאה אחרי

ההקרנות.
דיון דומה פורסם באותה עת גם בספרות הרפואית. נדונו בה שיטות הטיפול
נגד פטריות הגזזת השונות באירופה ובאזור הים התיכון, ונדונה בה גם השאלה
באילו סוגי פטירות גזזת יש לטפל בקליפוניום לצורכי השלמת ההקרחה בנוסף

23על הקרנות הרנטגן.

החלטת משרד הבריאות למסור להדסה את האחריות על ניהול המלחמה
בגזזת בישראל התקבלה בברכה וללא ערעור. בכך הוסר העול מאחריותו של
משרד הבריאות, שקרס מעומס בעיות הבריאות שבהן הוא נדרש לטפל. בחודשים
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קוליפוניום הוא חומר שעוותי שנמרח על הראש להסרת שארית השערות ושורשיהן.22

23Levy-Lebhar G & Levy-Lebhar JP, “L'épilation en serie des teigne du
Journal de radiologie, d'électrologiecuir chevelu par la radiothérapie”, 

, 1953:630& archives de lectricite medicaleד"ר לוי–לבהר היה רדיולוג ראשי .
במרכז לטיפולי גזזת בקהילה היהודית בקזבלנקה. במאמרו הוא ציין את השונות בין סוגי
הפטריות שגרמו לגזזת בין ילדי אירופה לבין ילדים מהמזרח התיכון ומצפון אפריקה.
שונות זו גרמה לשימוש באפילציה באמצעות חומר שעוותי להשלמת הטיפול נגד גזזת
בישראל ובצפון אפריקה, לעומת היעדר הצורך בטיפול זה בקרב ילדים חולי גזזת

באירופה.
ד"ר מירקו בריל, רופא עור שעלה לישראל מיוגוסלביה, שבה השתתף במסע של
יוניסף לביעור הגזזת ביוגוסלביה בשנות ה–50. בישראל הוא טיפל בילדים חולי גזזת
בקופת חולים כללית בעמק יזרעאל. לטענתו, פטריית הגזזת בישראל דרשה הסרה ידנית

לאחר ההקרנה בסיוע קוליפוניום (שעווה) ופינצטה.

הבאים ניהלה הדסה התכתבויות עם רשויות עירוניות (בעיקר עם אלו שבקרבן
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היו ציבורי עולים רבים) כדי לגבש תכנית אחידה לטיפול במחלת הגזזת. כך
כתב ד"ר מן (סמנכ"ל הדסה) לראש עיריית טבריה:

אנו מבינים כי אתם עומדים למנות רופא למרפאה העירונית שלכם.
הואיל ובטבריה נפוצה מחלת הגזזת במדה ניכרת והעיר עומדת לקלוט
משפחות רבות מבין עולי תימן הנגועות על פי רוב במחלה זו רצוי מאוד
כי רופא המרפאה יקבל השתלמות ברפוי הגזזת. בחפץ לב נאפשר לרופא
לקבל את ההשתלמות הדרושה במרפאת העור שלנו בירושלים ...

24ההשתלמות תארך 3 שבועות לערך.

כאשר עלתה שאלת הטיפול בילדים חולי גזזת בנגב, ניהל פרופ' דוסטרובסקי
את הדיון וקבע את כללי הטיפול: א. שליחת הילדים להקרנות בשער העלייה;

 היות שבבאר–שבע25 הטיפול על ידי אחיות בריאות הציבור של הדסה.ב. השלמת
פעל בית חולים בניהולה של הדסה ובו 100 מיטות, הופנו אחיות בריאות
הציבור מהנגב לירושלים להשתלמות בנושא הגזזת, כדי שתוכלנה לתת את
הטיפול המשלים לילדים. עוד סוכם כי הדסה תשלח את פרופ' זגהר לביקורים
סדירים בבאר–שבע כדי לפקח על הטיפול המשלים נגד גזזת אחרי ההקרנות

 כמו כן, תוקם מרפאת עור לייעוץ בבית החולים הדסה26שנערכו בשער העלייה.
שבבאר–שבע, ורופא המרפאה יטפל גם בחולי הגזזת.

המעורבות של הדסה לא הסתכמה רק בייעוץ רפואי או בפיקוח רפואי על
הטיפול נגד גזזת בארץ, אלא גם בכל הקשור למחלת הגזזת — טיפולים שקיבלו
העולים החדשים בחו"ל, בעיקר אלה שעלו מצפון אפריקה. כך כתב פרופ'
דרוקמן (מנהל מחלקת הרנטגן של הדסה) לד"ר יוסף מאיר (מנכ"ל משרד

הבריאות):

במקרי הגזזת שלנו שבאו ממרוקו אני רואה מקרים שקבלו כבר הקרנה
 שנגרמו ע"י מנות גדולות מדי של27במרוקו ומראים קרחת ועור אטרופי,

קרני רנטגן. הילדים האלו יהיו למוקד תמידי להדבקה חדשה וכן לכל
חייהם נגועים במובן הקוסמטי. לפי דעתי אסור להקרין אותם עוד פעם
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.J 2566-113ד"ר מן אל ראש עיריית טבריה, 27.12.1949, אצ"מ 24

בפועל, לא הוקם מרכז רנטגני בבאר–שבע. כל הילדים נשלחו לשער העלייה,25
.J 2566-113דוסטרובסקי אל לשכת הבריאות המחוזית ירושלים, 18.11.1954, אצ"מ 

דוסטרובסקי להנהלת משרד הבריאות ירושלים, ללשכת הבריאות באר–שבע, להנהלת26
.J 2566-113הדסה, 6.1.1955, אצ"מ 

עור אטרופי — דילול של השכבות העליונות של עור גורם להן להיות שבירות יותר27
ונוטות לכיבים. מבני יסוד (כמו כלי דם, עצמות, שומן) יכולים לבלוט יותר לעין.

כי העור הניזוק מההקרנה נוטה לקרצינומטוזה. כדאי להביא את הדבר
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לתשומת לבם של הג'וינט או מוסדות אחרים המתעסקים בדבר במרוקו.
עליהם להפסיק את ההקרנות או לעשות את הדבר הראוי.

נ. ב. ברצוני להעיר כי אצלנו לא היו במשך 20 השנה האחרונים מקרי
28נזק מהקרנות רנטגן של גזזת.

מתוקף היותה של הדסה אחראית על הטיפול נגד גזזת במערך ארצי, היא יזמה
את הקמתו של בית חולים לילדים ולידו מכון רנטגן לריפוי מחלת הגזזת במחנה
העולים בראש העין, וב–22 ביוני 1950 דיווח פרופ' דוסטרובסקי על תחילת
פעילותם. לדבריו, כ–10% מהילדים בראש העין חלו בגזזת (במחנה היו אז

 התחנה הופעלה על29כ–12,000 עולים מהם כ–3000 ילדים, רובם עולי תימן).
ידי רופא (ד"ר פרוכניק), אחות גזזת ואחות סניטרית, ותכנית הפעולה כללה

בדיקה וטיפול ב–30 ילדים בשבוע.
מכון הרנטגן פעל בראש העין כשנה, וב–1951 נסגר עם הפיכתו של מחנה
ראש העין למעברה. על פי דיווחים שונים טופלו בו בתקופת פעילותו 1,000-400

 לדברי פרופ' דרוקמן שפיקח על המכון, הצלחת הטיפול נגד גזזת בקרב30ילדים.
ילדי ראש העין הייתה חלקית בלבד בגלל בעיות ארגוניות ותקלות רבות ברשת

 ב–8 בינואר 1952 הודיעה הדסה על העברת מכון הרנטגן מראש העין31החשמל.
למחנה ׁשְנֶלֶר בירושלים, שהפך עתה למרכז הארצי מטעמה לטיפול נגד גזזת.
המחנה שהיה בעברו בית יתומים, הוחזק (זמנית) על ידי הצבא, אך הצוות

הרפואי שפעל בו היה של הדסה.
מחנה שנלר (או כפי שנקרא בראשיתו ברשומות הצבאיות בית הנוער לילדי
המעברות) נפתח ב–1 בינואר 1951. הוא שכן באתר בית היתומים הגרמני–נוצרי
שנלר, שפעל בירושלים מ–1860 ועד מלחמת העולם השנייה. עם פרוץ מלחמת
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דבריו של דרוקמן על הטיפול במרוקו כוונו לטיפולי הגזזת שנערכו בעיר פס28
במרוקו. מכתבי תלונה דומים נשלחו גם על ידי ד"ר פכטהולד, ד"ר ראוביצ'ק וד"ר יפה
(סמנכ"ל משרד הבריאות). היעדר סמכות של משרד הבריאות הישראלי על הטיפול

 במימון ג'וינט, מנעOSEבהקרנות נגד גזזת שניתן על ידי ארגון הבריאות היהודי 
למעשה כל אפשרות להשפיע על הפסקת טיפול כזה בעיר פס. ראו מכתבים בנושא

הטיפול בהקרנות בפס מרוקו, גנזך המדינה, ג-5088/1.

דרוקמן אל ד"ר דיוויס מנהל הדסה ירושלים, 22.6.1950, אצ"מ 29.24405/113

הדיווחים על מספרי הילדים שטופלו בהקרנות בראש העין אינם ברורים, לפיכך30
צוינו מספרי המינימום והמקסימום, כפי שהופיעו בתכתובות בנושא.

ממסמכי ארכיון חברת החשמל עולה כי היו בעיות חשמל בראש העין ובשל כך היה31
קושי להפעיל את מכון הרנטגן. תודה למר דוד בן אפרים, מנהל מחלקת או"ש וביצוע

פרוייקטים, מחברת החשמל שבדק עבורנו את הנושא הזה.

העולם השנייה היה המתחם מחנה צבאי של הצבא הבריטי, לאחר מכן עבר לידי
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ארגון ההגנה ולבסוף — לידי צה"ל. במחנה היו 10 צריפים ובניין שהכיל
אולמות ו–6 חדרים. ב–9 בינואר 1951 הגיעו למחנה 70 הילדים הראשונים.
הפיכת המחנה הצבאי למחנה נוער נעשתה במבצע קורת גג שנלווה למבצע

 שיכון קבוצות נוער במחנה שנלר נעשה משום היותו בית32צה"ל במעברות.
יתומים לשעבר וניתן היה לקיים בו גם פעילות חברתית וחינוכית משלימה

 הילדים שהובאו למחנה שנלר טופלו נגד גזזת במשך33לילדים בעת שהותם בו.
כ–5 שבועות ולאחר מכן נשלחו לביתם. עד לסגירתו ב–1953 טופלו בו כ–1,200

34ילדים.

במקביל לטיפול המאורגן בילדים חולי גזזת במחנה שנלר, שהיו ברובם

ילדים מחוץ לירושלים, טיפלה הדסה במכוני הרנטגן שלה בעיר בכ–1,000

ילדים חולי גזזת שהתגוררו בירושלים גופא או בפרוזדור ירושלים. המטופלים

הוסעו אל המכונים מדי יום לטיפול, כשאת הטיפול המשלים אחרי ההקרנות

35נתנו במרפאות אחיות בריאות הציבור של הדסה.

כאשר הושבת מכון הרנטגן של הדסה בגלל בעיות טכניות ובגלל יציאתו של
הצוות לחופשה, או כאשר רשימת הממתינים לטיפול הייתה גבוהה במיוחד,
נשלחו הילדים על ידי רשויות הבריאות גם לרופאים פרטיים בירושלים, שנתנו
את הטיפול בפיקוחה של הדסה ובמימון משרד הבריאות. כך לדוגמה, בין
השנים 1959-1949 טופלו בירושלים 696 ילדים חולי גזזת חברי קופת חולים
הכללית אצל ד"ר אברהם איזמוז'יק, שטיפל בילדים מתוקף הסכם בינו ובין

36הדסה.

גם לאחר שמחנה שנלר נסגר סופית (1 במרס 1953), המשיכו ילדי ירושלים
לקבל טיפול נגד גזזת במכון הרנטגן של הדסה בירושלים (עד ל–1959). באותה
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במבצע זה נשלחו ילדי המעברות להתארח במשפחות ובכפרי נוער לימי החורף של32
שנת 1951-1950. כמו כן, הוקם גם מחנה לילדים חולי גרענת בסמוך למחנה הצבאי בתל

נוף, שנוהל על ידי חיל האוויר.

, 26.11.1950, עמ' 1. האירוח במוסדותדבר", '"אלפי ילדי עולים נרשמים ל'קורת גג33
השונים כלל פעילויות חברתיות, הצגות, חגיגות, סיוע בלימודים ועוד.

מסמך בנושא סגירת מחנה שנלר, 12.7.1953, גנזך המדינה ג-34.5087/5

.J 2566-113 ארכיון ציוני מרכזי, תיקי הדסה35

מכתב מקופ"ח ירושלים למשרד הבריאות מציג סיכום טיפול אצל ד"ר איזמוזיק, גנזך36
המדינה ג-5088/9. ד"ר אברהם איז'מוזיק (1901-שנות ה–60) נולד בפריז. הוא היה בעל
מכון רנטגן פרטי ברח' הנביאים בירושלים, עבד גם בהדסה ובקופת חולים לאומית. ראו

, זכרון יעקב 2012 (מהדורה שנייה),רופאיה של ארץ ישראל 1948-1799לוי נ. ולוי י., 
עמ 91.

שנה (1953) נפתח בבית החולים תל–השומר מכון לטיפול בילדים חולי גזזת,
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שיועד לחולים מאזור גוש דן ופתח תקווה, ובו טופלו עד לשנת 1960 כ–1,500
37ילדים.

במקביל להפעלת מערך מאורגן לטיפול נגד גזזת, פרסמה הדסה מסמך לכל
המוסדות והרופאים שטיפלו בגזזת בישראל, ובו צוינו הנהלים הבאים:

בדיקות שוטפות על ידי אחיות בתי הספר.1.

לקיחת דגימת שערות מילדים החשודים שנדבקו בגזזת ושליחת השערות2.
לבדיקה מיקרוסקופית במעבדה.

שליחת ילדים חולים לטיפול בהקרנות (שיטת קינבוק-אדמסון — 5-3 ימי3.
הקרנה); מריחת הראש בווזלין במשך כ–3 שבועות; אפילציה ידנית, מריחת
קוליפוניום (תערובת דבק ושעווה) ומריטת שארית השיער; מריחת הראש

בתמיסת יוד במשך 5-4 שבועות לאחר הנשירה.
לאחר הטיפול הילדים נמצאים בהסגר במסגרת מאורגנת (מחנה שנלר, שער4.

העלייה) או בבית המשפחה.
משרד הבריאות יממן את הטיפולים בשיתוף הסוכנות היהודית, הדסה, קופ"ח.5.
תשלום חודשי לפי מספרי מטופלים ניתן למוסדות ולרופאים פרטיים, שאושר6.

38להם על ידי משרד הבריאות לבצע הקרנות נגד גזזת.

הנחיות הדסה לטיפול נגד גזזת היו ההנחיות הקובעות בכל המוסדות הרפואיים
בישראל הן הציבוריים והן הפרטיים. הן נאכפו על ידי הדסה, שאף ערכה

ביקורות תקופתיות במוסדות הללו.

הקמת בית החולים לגרענת ולגזזת בשער העלייה

בינואר 1952 נפתח בתוך מחנה העולים המרכזי של מדינת ישראל, שער
העלייה שבפאתי חיפה, בית חולים מרכזי לגרענת ולגזזת כחלופה לאתרי הטיפול
הזמניים (שנלר וראש העין), שפעלו מראשית הקמת המדינה. הוא הוקם בעקבות
הצורך להתמודד עם הילדים הרבים חולי גרענת וחולי גזזת בקרב העולים
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התכתבויות שונות בנושא הקרנות בתל–השומר, גנזך המדינה ג-37.5088/3

כ–20 רופאים פרטיים הורשו בראשית שנות ה–50 לטפל מטעם המדינה בילדים חולי38
גזזת בירושלים, בתל–אביב, בחיפה, בטבריה, בנצרת, ברחובות, בראשון לציון, בנתניה
ובחדרה במסגרת ההסכם עם משרד הבריאות, הדסה או קופת חולים כללית. רובם ככולם
היו רופאי עור או רדיולוגיה בעלי מכונים פרטיים. כל הרופאים פעלו בפיקוחה המקצועי

של הדסה. רופאים שלא פעלו בהתאם להנחיות של הדסה, הופסקה עבודתם.

החדשים. מספר חולי גרענת עמד על כ–68,000 ילדים; הללו היו קבוצת חולים
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 מספרם של חולי הגזזת שיועדו לטיפול39גדולה שהטרידה את משרד הבריאות.
היה כרבע ממספר חולי הגרענת, ולכן הם נחשבו בעיה משנית. לא מפתיע אפוא
שהגרענת נתפסה באותה עת בעיה רפואית גדולה יותר מזו של הגזזת, ועיקר

תשומת הלב של גורמי הבריאות הופנה קודם כול לטיפול בה.
הנחת היסוד לפתיחת בית החולים הייתה שיש לרכז את כל המשאבים
לטיפול בגרענת ובגזזת במקום אחד מטעמים של ייעול הטיפול ושיפורו. בנוסף,
מבחינה אנושית עדיף היה לטפל בילד החולה מיד עם עלייתו לארץ משתי
סיבות: א. לאפשר לו ולמשפחתו קליטה קלה יותר באחד מהיישובים שאליו
יופנו; ב. טיפול מוקדם ימנע את התפשטות המחלה בקרב ילדי היישוב כולו עוד

לפני שישתלבו ילדי העולים במערכות החינוך של המדינה.
כאמור, מחנה העולים שער העלייה נועד מראשיתו להיות מחנה מעבר ומיון
לעולים חדשים, ובהתאם לכך נקבעו שירותי הבריאות בו. נוסף על מערך
הבדיקות הרפואיות שהיה עיקר תפקידו של השירות, הוא נדרש לתת עזרה
ראשונה וטיפול רפואי לעולים חולים עד להחלמתם ויציאתם מן המחנה. אלא
שבהיערכות הראשונה להקמת המחנה לא נלקחו בחשבון: א. כל הצרכים הרפואיים;
ב. מספרם של החולים שיזדקקו לטיפול ממושך ובעקבות כך יידרשו להישאר
במחנה עם בני משפחתם כמה שבועות. סוגיה זו יצרה עומס רב ולחץ רב הן על
שירותי המחנה והן על העולים עצמם, שהרי מדיניות שחרור המטופלים נקבעה
מראש לשבוע ימים בלבד. גם אם מספרם של הילדים חולי הגזזת היה נמוך
ביחס לחולי הגרענת או ביחס למחלות אחרות שטופלו במחנה, הרי שהטיפול

נגד גזזת היה ממושך יותר (לעתים נמשך 6 שבועות).
לפני שנפתח בית החולים בשער העלייה לא הייתה בו מכונת רנטגן להקרנה
שטחית נגד גזזת, ואת הילדים החולים צריך היה להסיע מדי יום לחיפה למכון
הרנטגן של ד"ר איצקוביץ. כתוצאה מכך, נדרשה הנהלת המחנה להסיע את
הילדים בליווי צמוד. שליחת ילדים חולי גזזת למחנות ייעודיים לטיפול במחלה
(למשל, מחנה שנלר), בעוד משפחתם שוהה בשער העלייה לא הייתה אפשרית,
משום שכל המחנות ומרכזי הריפוי היו עמוסים ממילא. הצפיפות במחנה שנלר
הייתה גבוהה, והתור לטיפול בו היה ממושך. הרחבת הטיפול נגד גזזת ונגד
גרענת בחו"ל לפני עלייה ארצה לא היה אפשרי בעיקר בהיעדר יכולת לפקח על
איכות הטיפול של הגורמים המטפלים. יש לזכור כי ארגון הבריאות היהודי
אז"ע, שטיפל בילדים חולי גזזת בקהילות היהודיות בחו"ל, וארגון הג'וינט
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, ג, עמ' 298.מגמותגרושקה ת., "שירותי הבריאות בישראל 1950/1951", 39

שמימן חלק מפעילות זו, סירבו לאפשר לגורמי בריאות מטעם מדינת ישראל
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 התחום היחידי40להתערב בפעילותם או לפקח על איכות פעולותיהם הרפואיות.
שבו ניתן לאנשי משרד הבריאות הישראלי להתערב היה סוגיית הבדיקות
הרפואיות שלפני העלייה לארץ, אך לא בנושאי הטיפול הרפואי שכאמור היו

באחריות בלעדית של אז"ע-ג'וינט.
יש לציין כי הסוכנות היהודית שפעלה מטעם ההסתדרות הציונית העולמית,
הייתה אחראית על ארגון העלייה, על הפעלת מוסדות עלייה בקהילות בחו"ל
ועל הפעלת מחנות העולים באירופה. הסוכנות שניהלה מדיניות עצמאית משלה,
כולל חתימה על הסכמים עם ארגונים יהודיים (כגון, הג'וינט ואז"ע), סירבה
לאפשר למשרד הבריאות או לגורמים ישראליים אחרים דריסת רגל או התערבות
במדיניותה זו. אנשים מטעם משרד הבריאות הישראלי יכלו לבקר או להציע,

אך לא לפקח או לכפות.
הגעתם של מאות ילדים עולים חולי גזזת לשער העלייה עם בני משפחותיהם
חייבה אפוא פתרון אחר. דיון בנושא ארגון מרכזי של הטיפול נגד גזזת של ילדי
עולים בישראל עלה לסדר היום כבר במחצית שנת 1950 בהתכתבויות שבין
ד"ר יוסף מאיר (מנכ"ל משרד הבריאות) לבין מחלקת הקליטה של הסוכנות
היהודית. מהן ניתן ללמוד על אי שביעות רצונו של המומחה לרנטגן, פרופ'
דרוקמן מהדסה, מהטיפול הקרינתי הלא אחיד נגד גזזת שניתן במחנות העולים
בחו"ל ובמרכזי הבריאות של ארגון הבריאות היהודי אז"ע. לדעת פרופ' דרוקמן,
צריך להביא את הילדים לטיפול בארץ בפיקוחה של הדסה, כך הם יזכו לטיפול
אחיד ומיטבי, ואף אפשר יהיה לעקוב אחריהם ולמנוע הדבקה או תחלואה
חוזרת. אלא שבהיעדר אתר מרכזי מתאים עם ציוד רנטגן, לא ניתן היה להביא
את כל החולים לארץ לטיפול כהמלצת פרופ' דרוקמן. כך כתב ד"ר קורן

מהמחלקה לביקורת רפואית של משרד העלייה:

עומדת איפוא בעינה השאלה אם לא הגיוני יותר להביא לישראל את
הילדים החולים במחלות אלה ולרפאותם כאן ... ואולם התשובה היתה
תמיד שלילית, בגלל חוסר כל אפשרות לבצע טיפול כזה בממדים גדולים

41בארץ.

בדיונים נוספים בין ארגון הג'וינט לבין הסוכנות היהודית בנוגע לטיפול נגד
גזזת לא הצליחו שני הארגונים להגיע להחלטה אופרטיבית, ובפועל נשאר המצב
כשהיה וללא מדיניות טיפול אחידה. למגינת לבו של פרופ' דרוקמן, חלק
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ראו בהרחבה פרק 5 בספר זה.40
מכתב ד"ר קורן אל ד"ר מאיר, 13.7.1951, גנזך המדינה ג-41.5087/8

מהטיפול הלא אחיד או החלקי נעשה בחו"ל לפני העלייה ארצה.
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חילופי המנכ"לים במשרד הבריאות (דצמבר 1950) — כניסתו של ד"ר חיים
שיבא במקום ד"ר מאיר — שינו את המצב. ד"ר שיבא קיבל את חוות דעתו של
פרופ' דרוקמן בנוגע להעדפת הקרנות נגד גזזת בארץ על פני הקרנות בחו"ל
מסיבות שקשורות לאיכות הטיפול הרפואי. הוא תמך בהקמתו של מרכז ארצי
לטיפול בחולי הגזזת (בעיקר בילדים) כדי למנוע את עיכוב עלייתם. להערכתו,
הטיפול בארץ טוב יותר ובפיקוחה של הדסה בשונה מחוסר האחידות ומהיעדר

הפיקוח על הגורמים המטפלים בחו"ל. לדברי ד"ר שיבא:

יש להתיר עלית ילדי גזזת ללא כל טיפול בצרפת ... אנו חוזרים ומדגישים
שאנו מוכנים לדאוג לכל מקרי גזזת אשר יבואו בשני המרכזים (ראש
העין ושנלר) המופעלים על ידי הצבא. מרכז שלישי יהיה בקרוב בחיפה
ויקבל את שירותו מבי"ח הממשלתי [כיום בית החולים רמב"ם, ש. ש.].

42לכן נא לתת הוראות בהתאם.

ד"ר שיבא הוסיף דברים במכתב שכתב לד"ר אברהם שטרנברג, מנהל השירות
הרפואי לעולה:

אנו מוכנים לקבל מדי חודש 100-150 מקרים של גזזת ולטפל בהם
בארץ ... ד"ר יוספטל הסכים לכך שנרכז אותם בשער העלייה ובין אם
נעמיד את המכונות בשער העלייה או בחיפה, נטפל בהם. משפחותיהם
תחתומנה בעת העלייה שהן יודעות כי הילד החולה יופרד מן המשפחה
בבואו ארצה, המשפחה תצא למעברה או לאן שמחלקת הקליטה תשלח

43אותה. הילד יצטרף למשפחה אחר גמר הריפוי.

ד"ר שיבא נפגש לדיון בנושא זה עם יצחק רפאל, שהיה אחראי על מחלקת
העלייה של הסוכנות היהודית. בפגישה ביניהם סוכם הנושא, והתכנית יצאה

לפועל.
ההחלטה להקים מרכז ארצי לטיפול בחולי גרענת וחולי גזזת בשער העלייה
הייתה הצעד ההגיוני המתבקש מהמצב שתואר לעיל. תמיכה לכך הגיעה גם מצד
רשויות הצבא שביקשו לשחררן מניהול המחנות בראש העין ובשנלר, שבהם
טופלו ילדים חולי גזזת ומניהול מחנה הילדים שליד בסיס חיל האוויר תל נוף,

שבו טופלו ילדים חולי גרענת.
הנחת היסוד של משרד הבריאות הייתה כי ניתן יהיה לרכז בשער העלייה לא
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מכתב ד"ר שיבא אל משרד העלייה, הסוכנות היהודית המחלקה הרפואית ירושלים,42
4.11.1951, ארכיון שיבא, תל–השומר.

מכתב ד"ר שיבא אל ד"ר שטרנברג 18.12.1951, גנזך המדינה ג-43.17/180

רק את הטיפול בחולי גרענת ובחולי גזזת המגיעים אליו לקליטה, אלא להופכו
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למרכז ארצי לטיפול במחלות אלה, שאליו יישלחו הן ילדים מהיישוב הוותיק,
הן ילדי עולים מהמעברות וכל מי שיזדקק לטיפול. הנחת יסוד נוספת הייתה כי
הקמת מרכז ארצי לטיפול נגד גרענת ונגד גזזת תסייע בביעור מאורגן של שתי

המחלות הללו.
התכנית לפתיחת המחנה המיוחד לטיפול במחלות הללו נדונה גם בעיתונים
היומיים. רוח הכתבות הייתה חיובית, והובעה בהן תמיכה בהחלטה. מאידך, לא
הכול היו תמימי דעים בנוגע לשאלת הצורך והאפשרות להקים בשער העלייה

מכון מרכזי לטיפול בחולי גרענת ובחולי גזזת.
שתי מכונות רנטגן נתרמו לבית החולים בשער העלייה על ידי ארגון יוניסף,
והארגון אף הבטיח לדאוג להן לחלפים. תרומת יוניסף למבצע הטיפול ההמוני
נגד גזזת הייתה חלק ממדיניותו הכלל עולמית של הארגון לביעור מחלות
זיהומיות הפוגעות בילדים ובאמהות. במקביל לישראל, הפעיל יוניסף תכניות

45 ובסוריה.44דומות לביעור הגזזת ביוגוסלביה (סרביה)

חוזה סיוע בין יוניסף לממשלת ישראל נחתם בשלהי 1948, ובעקבותיו

הובאו לארץ מכונות הרנטגן והוכנסו לשימוש בבית החולים שער העלייה

 יוניסף סייע לא רק בנושאי הטיפול נגד גזזת אלא אף במימון הפעלתן46.ב–1952

של תחנות טיפת חלב במטרה לאתר מוקדם ככל שניתן אמהות וילדים חולים

במחלות מידבקות (שחפת, גרענת, עגבת וגזזת).
על פי דיווחי צוות הבריאות של בית החולים בשער העלייה, הילדים הגיעו
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44“The Tinea Shvarts S, Sevo G, Tasic M, Shani M and Sadetzki S, 
, Lancet Infectious Diseases,Capitis Campaign in Serbia in the 1950s”

2067090.PMID10.1016/S1473-3099(10)70107-92010, 10:571-576;  doi:
. ראו בהרחבה פרק 8 בספר זה.4

45UNICEF Archives, CF/HST/MON/1989-003

46 Agreement between the International Children’s Emergency Fund
[UNICEF] and the Provisional Government of Israel, 20 September

1948, UNICEF Archvies, NYCפניית ממשלת ישראל ליוניסף לסיוע ולהסכמה .
לתכנית הסיוע של יוניסף נעשתה לא רק מתוך צורכי השעה אלא גם מתוך אמון ברצונו
של הארגון לסייע ומתוך היכרות רבת השנים עם מייסד הארגון, ד"ר לודוויג רייכמן.
רייכמן (רופא ואפידמיולוג ממוצא יהודי, מייסדו ומנהלו של ארגון יוניסף) היה בעל
קשרים הדוקים עם ראשי ארגון הג'וינט האמריקני. לכן אך טבעי היה שעם הקמתה של
המדינה ועם בואה של העלייה ההמונית על מכלול בעיותיה הבריאותיות, ראתה ממשלת
ישראל ברייכמן וביוניסף גורמים אוהדים ומרכזיים לקבלת הסיוע. מכתב (ללא חתימה
שמית) של המחלקה למוסדות לאומיים אל שר החוץ, 22.8.1948, המתייחס לקשר עם

.F 49/2007ד"ר רייכמן ויוניסף, אצ"מ 

מדי שבוע בהסעה מרוכזת (בדרך כלל בטנדר) ממקומות מגוריהם, בקבוצות של
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עד 10 ילדים ובליווי אחות בריאות הציבור. עם בואם ׂשְעָרם נבדק במיקרוסקופ
כדי לוודא אם אכן הם חולים בגזזת, ורק לאחר מכן הוחל הטיפול בהם. בדיווחי
המחנה צוין לא אחת כי היו ילדים שהתגלו בריאים במהלך הבדיקה המקדימה
של השיער; הם הושארו במחנה בנפרד מהקבוצה שעמה הגיעו, עד שהוסדרה
הסעתם לבתיהם. לעתים הם שהו במחנה שבוע שלם מהיעדר אפשרות להסיעם.
על כך אמרה שולה צרפתי שהייתה אחות בריאות הציבור באזור אשקלון ובין

תפקידיה היה ללוות את הילדים החולים בנוסעם לשער העלייה לטיפול:

רק ילדים שמחלתם אושרה בשער העלייה ע"י רופאי המקום עברו

טיפול. לא היו טיפולים מניעתיים או של כיתות שלמות רק של ילדים

אשר מחלתם אושרה ... כל הנסיעות לשער העלייה וממנה היו בטנדרים

47של עד 10 ילדים. אף פעם לא היו נסיעות במשאיות.

ההקפדה על עריכת בדיקה מיקרוסקופית של השיער לפני טיפול הייתה הנחיה

שניתנה מטעמה של הדסה. כאמור, הפיקוח הרפואי על הטיפול נגד גזזת בשער

העלייה היה בידי בית החולים הדסה בירושלים, ובאופן אישי בידיהם של פרופ'

דוסטרובסקי ופרופ' דרוקמן, שאליהם הצטרף אחר כך גם ד"ר פרידריק ראוביצק,

 שלושתם נהגו לבקר בקביעות בבית החולים בשער העלייה;48.אף הוא מהדסה

שלחו דוחות מקצועיים למשרד הבריאות; פיקחו על עבודת הרופאים; יעצו

למשרד הבריאות בנושא זה; פיקחו על עבודת הרופאים הפרטיים, ואלה שלא

עמדו בקריטריונים שנקבעו, הוצאו מרשימת הרופאים המורשים לטפל בגזזת

מטעם משרד הבריאות.

תקנות הטיפול נגד גזזת נקבעו על ידי מחלקת העור של הדסה (פרופ'

דוסטרובסקי, ד"ר ראוביצק ופרופ' זגהר). פרופ' זגהר כתב במפורש לאחר אחד

מביקוריו בבית החולים "שהארגון והטיפול נבנו במחנה זה לפי הנסיון שנרכש

במחנות הקודמים כמו במחנה שנלר וראש העין", שני המחנות שנוהלו על ידי

הדסה.
בדף ההנחיות לטיפול נגד גזזת ששלח פרופ' זגהר לד"ר יפה (סמנכ"ל משרד
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שולה צרפתי, אשדוד, ריאיון, 47.10.10.2010

ד"ר פרידריך ראוביצק (1964-1908) יליד פראג, שם למד רפואה והתמחה בחלות48
עור ומין, עלה לארץ ישראל ב–1939, הצטרף למחלקת העור של הדסה ב–1945. בפרק

רופאיה שלזמן קצר ניהל את מחלקת העור של בית החולים איכילוב. ראו לוי נ. ולוי י., 
, זכרון יעקב 2012 (מהדורה שנייה), עמ' 380.ארץ ישראל 1948-1799

הבריאות) פורטו שלבי הטיפול:
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הדיאגנוזה של המחלה צריכה להיות מאושרת על ידי בדיקה1.
מיקרוסקופית טרם שנגשים לרפוי ואין להסתמך על האבחנה הקלינית

בלבד.
בדיקת ראשים של כל בני המשפחה.2.
רצויה בדיקה פנימית לילדים עד גיל 12 לפני הרנטגן.3.
הקרנה ברנטגן.4.
בגמר ההקרנה מריחה בוזלין יום אחר יום עד האפילציה שזה בערך5.

14-17 יום. (בזמן הזה אפשר לחפוף את הראש פעם, פעמים בשבוע
במים חמים וסבון אולם זה לא הכרחי).

את הזמן הנכון לאפילציה קובע הרופא ע"י נסיון להוציא שערה עם5א.
פינצטה. אם השערה יוצאת בקלות ניתן לעשות את האפילציה
אחריה. (יש גם לדאוג לדיסאנפקציה של הכובע וגם של כלי המטה).

אפילציה יסודית של השער ע"י תערובת מחוממת של 450 ג'6.
, לאחר הטיפול ניקוי הראשCera Albaקולופניום + 75 ג' סרה 

Pastaבבנזין ומריחה בפסטה צינצי (  Z inci.להרגעת העור (
למחרת בדיקה קפדנית ע"י הרופא ואם נחוץ צריך להוציא נקודות6א.

שחורות ושערות בודדות ע"י פינצטה.
, 10% יוד, יום יום במשך Iod ,Tinct6מתחילים בטור של מריחה, 7.

ימים, ולפני כל טור בקורת ראש של הרופא.
במקרה של טריכופיטיה 3 טורי יוד.8.
בין טור לטור מריחה בפסטה צינצי [משחת צינק] למחרת חפיפה9.

במים חמים וסבון ולפני התחלת הטור החדש בקרת ע"י הרופא.
בגמר הרפוי על הנגוע לבוא לבקרת רופא כעבור 1-2-4-4 שבועות.10.

הערה:
מקביעת הדיאגנוזה עד גמר ריפוי הראש, הנגוע צריך להיות חבוש.א.
מקביעת הדיאגנוזה עד גמר הריפוי, הנגוע אינו רשאי להיות בחברתב.

ילדים כגון ביה"ס, מעון ילדים וכדומה.
הוראות היגייניות על מניעת התפשטות המחלה נמסרות בפרוטרוטג.

למשפחה.
הבקורת נעשית במשרד הבריאות ע"י אחות מקצועית בשטח זה.
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הנחיות פרופ' זגהר לטיפול נגד גזזת, כפי שנשלחו לד"ר יפה, 27.9.1955, גנזך49
23/425. הציטוט שמר על לשון המסמך המקורי.

49במשרד הבריאות הבקורת מתבצעת בקפדנות כנ"ל.**
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תקופת הריפוי נמשכה כ–6 שבועות בקבוצות בנות 150 ילדים כל אחת; טיפול
קרינתי ניתן לילדים בני 3 ומעלה (כלל זה נקבע על ידי רופאי הדסה שפיקחו
על הטיפול); ילדים מתחת לגיל 3 טופלו על ידי מריחת הראש במשחה ועטיפתו
במטפחת נקייה (ללא הקרנות). רק לאחר הסדרת שירות מעקב וטיפול רפואי
משלים בקהילה, קוצרה השהות בשער העלייה לשבוע ימים, ואחרי כן נשלח כל
ילד לביתו וטופל במקום מגוריו על ידי אחיות בריאות הציבור שהוכשרו לכך.

בתקופה זו יכול היה הילד לחזור לבית הספר כשראשו חבוש.
כאמור לעיל, ילדים נשלחו לריפוי רק לאחר אישור של בדיקה מיקרוסקופית
של ׂשְערם שהעיד כי הם חולים בגזזת. לאחר אישור האִבחון, הילד ס�ּפַר ונשלח
לטיפול קרינתי. לאחר השלמת הריפוי נבדק הילד על ידי הרופא, ורק אז הוחלט
אם לשחררו. הקרנתם של ילדים שהוקרנו בחו"ל הושהתה, עד אשר נמסרו
פרטים מדויקים על מועדי ההקרנה הקודמים. לא אחת התלוננה לאה וייסברגר,
אשתו של יהודה וייסברגר מנהל המחנה, שהייתה האחות הראשית בו, כי היא
משהה טיפול בילדים בשל היעדר מידע על הקרנות קודמות, וביקשה כי תעודות
העלייה עם כרטיסי הבריאות יועברו עם הילדים חולי הגזזת, אחרת לא ניתן

 הכלל היה: אין מטפלים בילדים שאין עליהם מידע אם50יהיה לטפל בהם.
הוקרנו אם לאו.

נוהל זה חל על כל הילדים והנוער, בין אם משפחתם שהתה בשער העלייה

והמתינה להשלמת הטיפול בו או שכבר הועברה לאחת המעברות, ובין אם הם

היו חלק מקבוצת נוער עולה ללא משפחה ושויכה לגרעין ייעודי (קיבוץ, מושב

וכד'). בדרך כלל, העדיפו להשאיר את משפחות המטופלים במחנה עד לריפוי

בניהם, אך משרד הבריאות ראה בכך הוצאה כספית גבוהה, ולכן העדיף כי

המשפחות תופנינה למעברה או למושב, והילדים יצטרפו אליהן מאוחר יותר. לא

אחת היו דיונים קשים בנוגע לעלויות הכספיות הנלוות של הטיפול במשפחות

 לבין אנשי השירות הרפואי51הילדים בין ח. ש. הלוי (סמנכ"ל משרד הבריאות)

לעולה ועובדי מחנה הריפוי בשער העלייה. בעצם, כל צד דבק בעמדתו. מדיניות

אחידה בנושא זה לא התקבלה.
לאחר השחרור מהמחנה נערך מעקב אחרי הילדים באמצעות הרופאים המטפלים
במקומות מגוריהם. ילד ששוחרר מהמחנה קיבל מכתב הפניה לרופא המשפחה
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לאה וייסברגר אל ד"ר ספירו, ירושלים, 1953, ארכיון יד טבנקין, זמני 50.1/196-15

ח. ש. הלוי (סמנכ"ל הדסה) מונה לתפקיד סמנכ"ל משרד הבריאות עם הקמתו.51

ובו המלצות להמשך טיפול או מעקב.
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לא הכול היו מרוצים מהקמת בית חולים בשער העלייה. ד"ר ויילה מחדרה,
שעד אותה עת הופנו מטעם משרד הבריאות ילדים לטיפול במכון הרנטגן הפרטי
שלו, סבל מירידת מספר המטופלים, ולכן החל לטפל בעיקר בילדים מן המגזר
הערבי שבאזור; גם ד"ר איצקוביץ, שטיפל בילדים במכונו הפרטי בחיפה מטעם
משרד הבריאות, החל כתוצאה ממיעוט המטופלים לטפל בילדים מעכו ומהכפרים
הערביים בגליל, שלא היה בקרבתם מרכז ייעודי לטיפול נגד גזזת. ד"ר ויילה
ניסה מפעם לפעם לשכנע את משרד הבריאות לחזור ולשלוח אליו ילדים
לטיפול במקביל להקרנות שנערכו בשער העלייה, אך התשובה הייתה שלילית.

כל הפעילות הקרינתית התרכזה עתה בשער העלייה בלבד.
ב–1953 קיבל בית החולים בשער העלייה מכונת רנטגן חדשה (תרומת
יוניסף). בעקבות התרומה הועברה אחת ממכונות הרנטגן שברשותו לבית החולים
תל–השומר שברמת–גן, שהפך באותה העת מבית חולים צבאי לבית חולים
ממשלתי. הטיפול שניתן לילדים חולי גזזת בתל–השומר היה אף הוא בפיקוחם

של רופאי הדסה (קרי, פרופ' דוסטרובסקי ופרופ' דרוקמן).
גם מאות מילדי היישוב הוותיק בארץ, כולל ילדי קיבוצים שנדבקו בגזזת,
נשלחו לטיפול בשער העלייה. בדרך כלל, הם נבדקו בבתי הספר, והשיער של
אלה שנחשדו כנגועים בגזזת נשלח לבדיקה במעבדה; אם נקבע כי אכן הם
חולים בגזזת, נאמר למשפחתם כי עליהם להיות מטופלים בשער העלייה. ד"ר

 רופא עור מטעם קופת חולים הכללית ביישובי עמק יזרעאל, ציין52מירקו בריל,
כי נוסף על ילדי המעברות באזור, טופלו נגד גזזת ילדים רבים מבני היישובים

 בבדיקה של ילדים בבתי ספר באזור עפולה מצא בריל כי 4% מן53הוותיקים.
הילדים חלו בגזזת; אצל כ–40% מהם המחלה הייתה ממושכת ואצל כ–60% היו
הזיהומים חדשים. לדבריו, אמצעי הדבקת המחלה העיקריים היו מסרקים ומכונות
תספורת. לדעתו, אחרי הטיפול האמבולטורי (בשער העלייה) היו יותר מקרים
של תחלואה חוזרת, לעומת מטופלי המרפאות המקומיות שבהן טופלו החולים

באורח סדיר יותר.
על פי דוח היחידה לאפידמיולוגיה של משרד הבריאות סך כל העולים
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ד"ר בריל ניהל את אחד מבתי החולים לחולי גזזת ביוגוסלביה בעת מבצע הגזזת52
.Shvarts S., Sevo G., Tasic M., Shani M, ראו לעיל הע' 23. עוד ראו שנערך שם

Theand Sadetzki S, “The Tinea Capitis Campaign in Serbia in 1950s”, 
, 2010, 10:571-576Lancet Infectious Diseases

ד"ר מירקו בריל, "על הפטרות (מיקוזות של העור) ועל הטיפול בהן בישובי העולים53
, יא, עמ' 316-311.םדפים רפואיישל העמק", 

שטופלו בשער העלייה בהקרנות נגד גזזת (חלקם במכונו של ד"ר איצקוביץ
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בחיפה) בשנים 1954-1949 היה 2,354 עולים; מהם 1,183 עולים ממרוקו, 179
עולים מפרס, 30 עולים מטריפולי, 235 עולים מתימן ו–351 עולים מעירק; כן

 ב–1959 דווח כי טופלו בהקרנות54נמנו 167 עולים חולי גזזת ממדינות אחרות.
נגד גזזת בשער העלייה 1,346 חולים, בתל–השומר 199 חולים, ו–43 חולים
במקומות אחרים; רוב המטופלים (734) היו עולים מצפון אפריקה, 162 מפרס,
74 מעירק ו–45 מתימן; כן נרשמו עולים חולים בגזזת מטורקיה, מרומניה,

55מהודו וממדינות אחרות.

יהודה וייסברגר (מנהל בית החולים בשער העלייה) דיווח כי בשנים 1956-1952
טיפל בבית החולים בכ–5,000 ילדים. בדוח שנשלח לארגון יוניסף צוין כי בשנה
טופלו בשער העלייה 1,500 ילדים באמצעות הקרנות. עד להפסקת הטיפול

56בהקרנות (ב–1960) טופלו בשער העלייה כ–12,000 ילדים.

טיפולים בהקרנות נגד גזזת בקופת חולים כללית

קופת חולים הכללית הייתה ארגון הבריאות המרכזי במדינת ישראל בראשיתה,
וככזו קלטה חלק ניכר מהעולים וטיפלה בהם. בין השאר, היא הפעילה שני
מרכזי טיפול נגד גזזת — האחד, במרפאת זמנהוף בתל–אביב (המרכז פעל

 עם הקמת המדינה שותפה הקופה בגיבוש57מ–1934); והשני, במרפאותיה בחיפה.
התכנית הלאומית ל"ארגון המלחמה במחלות מין ועור סוציאליות", ובכלל זה

58גם המלחמה בגזזת. השתתפו בה כל גופי הבריאות הציבוריים במדינה.

במסגרת שיתוף הפעולה הארצי של כל גורמי הבריאות והוראת משרד
הבריאות מפברואר 1950 חויב כל חולה גזזת לקבל טיפול (קרינתי כמקובל)
והיה זה תנאי לחזרתו לבית הספר או לגן הלדים. במסגרת שיתוף הפעולה הזה
נשלחו גם ילדי עולים שלא היו חברים בקופת חולים כללית לטיפול במימון
משרד הבריאות למכוני הרנטגן של הקופה בתל–אביב ובחיפה. מכרטיסי הטיפול
בקרינה נגד גזזת של מרפאת זמנהוף עולה כי בשנים 1960-1947 טופלו
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ד"ר פכטהולד, ביקורת רפואית על העלייה, 1956-1948, גנזך המדינה ג-54.4247/3

נתונים סטטיסטיים של גזזת ויערת ב–1959, משרד הבריאות, היחידה לאפידמיולוגיה,55
גנזך ג-5088/9.

, נח ח, עמ' 17-16.ההרפואכהן י., "אפידמיולוגיה של גזזת בישראל", 56

מכון הרנטגן ברח' יבנה (נפתח ב–1951) ומרפאת הקופה הצמודה אליו ברח' איבן57
סינא הסמוך.

תכנית העבודה של המדור למלחמה במחלות מין ומחלות עור סוציאליות, 58,12.10.1950
.IV-138-243ארכיון תנועת העבודה והחלוץ, מכון לבון, 

במרפאה כ–4,000 ילדים, רובם לא היו חברי הקופה אלא ילדי עולים חדשים
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שטופלו בעקבות הסדר עם משרד הבריאות, בעיקר הגיעו משכונות וממעברות
שבאזור תל–אביב (כך למשל, ילדים ממעברת עמישב שליד פתח תקווה, ומשכונות

עולים בערים יפו, לוד ורמלה).
הטיפול נגד גזזת בקופת החולים לא ניתן בתנאי פנימייה, כפי שהיה בשער
העלייה, אלא המטופלים הוצרכו לבוא לביקורים יומיים במרכזי הטיפול ולהשלים
את הטיפול במרפאה בקהילה. לא אחת נגרמו קשיים שנבעו מריחוקם של
מרכזים אלה ממקום מגורי המטופלים ומהקושי להסיע אותם יומיום למרכזי
הטיפול. מאידך, עלות הטיפול הייתה נמוכה, שהרי הילדים שהו בכל ימי הטיפול

בבתיהם, והקופה או משרד הבריאות לא הוצרכו לשלם בעבור מגורים ומזון.
ילדים חולי גזזת מאזור ירושלים, שהיו חברים בקופת חולים כללית, נשלחו
לטיפול בהדסה על חשבון הקופה. פתיחתו של בית החולים בשער העלייה
אִפשרה לקופה להגיע להסדר עם משרד הבריאות, שעל פיו יישלחו

 ילדים חברי הקופה גם מיישובים המרוחקים ממרכזי הרנטגן שלאליו לטיפול
הקופה.

עם שינוי הסדרי הפעלתו של בית החולים בשער העלייה התקצרה זמן
השהות לצורכי טיפול מ–6 שבועות (זמן ההמתנה עד צמיחתו המחודשת של
השיער) לשבוע בלבד. לכן יכלה הקופה לשלוח לשער העלייה מספר גדול יותר
של ילדים חולי גזזת, כשאת הטיפול המשלים היא ביצעה במרפאותיה בקהילות

השונות.
אף שמראשית 1952 הטיפול בהקרנות נגד גזזת היה חובה ומימונו היה על
חשבון המדינה, נהג משרד הבריאות לציין בטופסי המעקב שלו אילו מבין
הילדים שטופלו נגד גזזת במרכזים השונים היו מבוטחים בקופת חולים כללית
הן לצורכי מידע ומעקב והן (כנראה) לצורכי התחשבנות כוללת שבין המדינה
לקופה על הטיפול בעולים. גם בטופסי המעקב שנשלחו לנפות משרד הבריאות
נדרשה האחות המפקחת שניהלה את הרישום לציין בנפרד כמה מהילדים שטופלו
מבוטחים בקופת חולים כללית. כך למשל, בדוח הילדים חולי הגזזת של שנת
1956 צוין כי מתוך 2,254 ילדים שטופלו בשער העלייה, 906 היו מבוטחים
בקופת חולים כללית, מהם טופלו באותה השנה 687 ילדים; בדוח לחודש
אוקטובר 1956 צוין כי מתוך 74 ילדים שטופלו על ידי משרד הבריאות, 67 היו
מבוטחים בקופת חולים כללית; בדוח לחודש פברואר 1957 צוין כי מתוך 68
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דין וחשבון חודשי על הטיפול נגד גזזת ונגד יערת (פאבוס) לחודש אוקטובר 1955;59
דין וחשבון חודשי על הטיפול נגד גזזת ונגד יערת לחודש אוקטובר 1956; דין וחשבון

חודשי על הטיפול נגד גזזת ונגד יערת לחודש פברואר 1957, גנזך ג-5088/7.

 בדוח משרד הבריאות המעריך59ילדים שטופלו, 64 מהם היו מבוטחי הקופה.
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את הוצאות הטיפול נגד גזזת ל–1956, צוין כי אחיות קופת חולים כללית ביצעו
כ–25% מכלל עבודת אחיות הגזזת, בעיקר במתן הטיפול המשלים לאחר ההקרנה

60במרפאות הקופה.

מבוטחי קופות אחרות לא צוינו, ולא נמצאו מסמכים המציינים, אם היו
הסכמים מיוחדים גם בין משרד הבריאות לקופת החולים עממית (כיום קופ"ח
מאוחדת) ולקופת חולים לאומית, שפעלו אף הן במעברות במחנות העולים.
בארכיוני קופות החולים הקטנות ישנם מסמכים רבים המעידים כי ילדים חברי
הקופות נשלחו לטיפול קרינתי לשער העלייה או לחילופין לרופאים פרטיים

שהיה להם הסכם עִמן.
אף שקופת חולים עממית (מאוחדת) וקופת חולים לאומית פעלו במחנות
העולים, חלקה של קופת חולים כללית בשירותי הבריאות בשער העלייה וביישובי
העולים היה הרחב ביותר. כתוצאה מכך, הפכה קופת חולים כללית (כמו הדסה)
לשותף חשוב בריפוי מחלת הגזזת שבבית החולים בשער העלייה, ומשרד

61הבריאות נהג להתייעץ עמה ולשתפה בקבלת ההחלטות בנושא זה.

הטיפול נגד גזזת במגזר הערבי

מחלת הגזזת הייתה אחת הבעיות השכיחות גם בקרב ילדי הציבור הערבי
 מגורים בצפיפות, היעדר שירותי62בישראל מימי המנדט וגם לאחר הקמת מדינה.

סניטציה ומחסור במים זורמים (בעיקר בכפרים), חוסר שירותי בריאות ואדישות
לגזזת ואי טיפול בה, העלו את מספר הילדים הנדבקים משנה לשנה. עם הרחבת
הטיפול נגד גזזת בקרב ילדי העולים שהגיעו ארצה בשנות ה–50, פנו משפחות
וגופים ערביים (בעיקר בצפון המדינה) בבקשה לקבל טיפול נגד גזזת ולבער
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הערכת הוצאות הטיפול נגד גזזת ב–1956, ד"ר יעקב כהן משרד הבריאות, אוגוסט60
1957, גנזך ג-5088/7.

שיתופה המלא של קופת חולים כללית בגיבוש מדיניות לטיפול נגד גזזת נעשה61
בעיקר משום שהקופה הייתה ארגון הבריאות המרכזי הגדול שפעל בישראל ושבו היו
חברים קרוב ל–70% מתושבי המדינה. הקופה הייתה גם זו שפתחה מרפאות בכל יישובי

העולים ובמעברות וטיפלה ברוב העולים החדשים.

ארנסט פליישנפלד מציין כי ב–1934 טיפל במרפאתו הפרטית בתל–אביב ב–62100
ערבים וב–20 יהודים. הוא מדגיש כי מחלת הגזזת הייתה אנדמית בקרב התושבים

Feilchenfeld E, “Erfahrungen bei Behandlung undהערבים בארץ. ראו 
nachgehender Fürsorge bei Tinea Capitis in 30 Jahren”,

, 1959, 1:16Dermatologische Wochenschriftניסיון בטיפול ובטיפול המשך" =) 
במקרים של גזזת במהלך 30 שנה")

אותה מקרב הילדים הערבים.
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 שזיהתה את התפשטות הגזזת63פניות ראשונות נעשו מטעם עיריית עכו,

בקרב ילדי בתי הספר, ולאחר מכן מגורמי חינוך ובריאות מנצרת ומכפרים

ערביים בגליל. פניות מהציבור הערבי לקבל ילדים לטיפול בשער העלייה או

במסגרות אחרות שהפעיל משרד הבריאות נדחו בשל עומס רב וחשש משילוב

ילדים ערבים עם ילדים יהודים במסגרת טיפולית אחת. משפחות ערביות מבוססות

מבחינה כלכלית שלחו את ילדיהן לטיפולים במכוני רנטגן פרטיים שפעלו

64.בעיקר בחיפה ובתל–אביב

לאור הפניות הרבות לטיפולים נגד גזזת במגזר הערבי ומתוך הבנה כי ללא

טיפול בכל ילדי ישראל המחלה לא תיעלם, החליט משרד הבריאות להקים מרכז

לטיפול בהקרנות נגד גזזת בנצרת. המרכז נפתח בשלהי 1956 ופעל עד 1960.

 רופא משרד הבריאות, ופעל בפיקוח65הוא נוהל על ידי ד"ר סימון רוזנבלוט,

מחלקת העור והרדיולוגיה של הדסה. חלק מהבדיקות לאבחון מחלת הגזזת נעשו

במעבדות הדסה בירושלים. בשנים 1960-1957 ד�וח כי 3,700 ילדים ערבים

טופלו בהקרנות נגד גזזת. זה היה המרכז היחידי בישראל שסיפק שירות

66רפואי–ציבורי לילדים ערבים חולי גזזת.

סוגיה מרכזית שעמה נדרש המרכז בנצרת להתמודד הייתה הגעתם של

הילדים לטיפול. מאחר שרוב הילדים החולים היו מיישובים חקלאיים, נקבעו

הטיפולים בהתאם לתקופות שבהן הם לא נדרשו לעזור בעבודות בשדה. כמו כן,

מאחר שלרוב הכפרים לא היו דרכי גישה סלולות וקשה היה להגיע אליהם

בחורף, הוגבל הטיפול לפרקי זמן קצובים בהתאם לעונות השנה.
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בימי המנדט הגיעה עיריית עכו לסיכום עם קופת חולים כללית, שעל פיו האחרונה63
תפעיל מערך שירותי בריאות בבתי הספר בעיר, כולל טיפול בהקרנות נגד גזזת. הקמת
המדינה וגיבוש מדיניות ארצית לטיפול נגד גזזת סיימו את ההסכם שבין העירייה לקופת
החולים, והעירייה פנתה לרשויות המדינה בתביעה להמשיך את הטיפולים נגד גזזת לכל

ילדי בתי הספר בהתאם למדיניות החדשה.

ארנסט פליישנפלד, לעיל הע' 64.63

ד"ר סימון רוזנבלוט, יליד פולין, מומחה ברפואת עור ובבריאות הציבור, למד רפואה65
בשוויץ (ציריך, 1936). הוא עבד כרופא בפולין, ניצול שואה, עלה לישראל בראשית
שנת 1957. תחילה היה רופא בריאות הציבור בעפולה, ובדצמבר 1957 מונה למנהל

המרכז הקרינתי לטיפול נגד גזזת לילדי המיעוטים בנצרת.

רוזנבלוט ס., "נסיון לחיסול הגזזת האנדמית בקרב בני המיעוטים בצפון הארץ",66
, 6, עמ' 461-449.בריאות הציבור
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הטיפול בהקרנות הופסק ב–1960, ואת מקומו תפס הגריזאופולבין (תרופה
הנלקחת דרך הפה). הטיפול בתרופה זו ניתן ליהודים ולערבים כאחד בסיוע

67.כסּפִי מארגון יוניסף

סגירת מחנות הטיפולים נגד גזזת

 הודעה על:הארץבדצמבר 1959 פרסם עיתון 

הצלחה לשיטה חדשה בטיפול בגזזת בהדסה על טיפול רפואי חדש נגד
גזזת שיחליף את הטיפול המקובל בהקרנות.

מציאת תרופה חלופית אנטי–פטרייתית (גריזאופולבין) במקום הטיפול הקרינתי
 בריאיון עם קלמן לוין, מנהל68גרמה לסגירתו של בית החולים בשער העלייה.

המדור לטיפול בעולה בחיפה, הוא ציין כי בשנות פעילותו טופלו בבית החולים
12,000 חולי גזזת, רובם ילדים. הוא הוסיף כי ב–12 שנות עבודתו במחנה
העולים היו בו יותר מ–350,000 עולים. סך מטופלי הגזזת מכלל ציבור העולים

שהיו בשער העלייה עמד על כ–3%.
בפברואר 1962 נסגר סופית גם מחנה העולים שער העלייה, שמנה 400

 נאמר כידברעובדים (כולל צוות בית החולים). בהודעה שהתפרסמה בעיתון 
מחנה שער העלייה, שנפתח על ידי הסוכנות היהודית ב–1949 ושדרכו מוינו
יותר מ–390,000 עולים, סיים את תפקידו. באותה עת החל משרד הבריאות
בהכנות נמרצות למסע ארצי לביעור הגזזת באמצעות תרופת הגריזאופולבין.

עידן חדש החל בטיפול במחלת הגזזת.
ראוי לציין כי גם במהלך שנות ה–60 עד מלחמת ששת הימים, המשיכה
הגזזת להיות בעיה מרכזית בקרב ילדי ישראל, אלא שעתה היא טופלה בקהילות
השונות באמצעים תרופתיים, כתוצאה מכך נסגרו מכוני רנטגן ציבוריים ופרטיים

69רבים שהקרינו נגד גזזת עד לאותה עת.

ממשלת ישראל בסיוע יוניסף ערכה מסע המוני לביעור הגזזת באמצעות
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67UNICEFUNICEF and Israel, 1948-1985, HIST/66/Rev/1, 315739:3, 
Archives

, 15.12.1959.הארץ", '"הצלחה לשיטה חדשה בטיפול בגזזת ב"הדסה68

למרות הפסקת הטיפול ברנטגן נגד גזזת (ב–1960), טיפול זה המשיך להיות הטיפול69
המקובל במחלות רבות נוספות. כך לדוגמה, מרפאת הרנטגן של קופ"ח הכללית בזמנהוף

המשיכה לטפל בהקרנות נגד מחלות אחרות עד לשנות ה–70.

לעיל, הערה 70.67

 שיפור ברמת70.תרופת הגריזאופולבין בקרב כל ילדי ישראל (יהודים וערבים)
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החיים, בחינוך לבריאות ובמודעות להיגיינה ביערו כמעט לחלוטין את המחלה
מקרב הילדים בישראל, אך היא לא נעלמה לחלוטין. היא מתפרצת מדי פעם
בקבוצות הסובלות מרמת חיים נמוכה או מחוסר מודעות היגיינית, אך המחלה

מטופלת בהתאם ומבלי לבודד את הילד החולה מהחברה.

סיכום

שני שלבים עיקריים היו לטיפול הקרינתי נגד גזזת בישראל. השלב הראשון היה
בשנים 1951-1948 עם בואם של גלי העולים הראשונים לישראל אחרי הקמת
המדינה ועם ההבנה של גורמי בריאות הציבור בישראל כי מחלת הגזזת היא
אחת המחלות השכיחות בקרב ילדי עולים, וכי הדרך הטובה ביותר להתמודד
אִתה היא בארגון טיפול קרינתי לילדים חולי גזזת במסגרות ייעודיות (שנלר,
ראש העין) או באמצעות הסכמים עם רופאים פרטיים. כאמור, הפיקוח וההדרכה
הרפואיים נעשו על ידי הסתדרות מדיצינית הדסה, שטיפלה בגזזת מאז ימי

המנדט.

השלב השני היה בשנים 1960-1952, שבהן הגיעה המדינה למסקנה כי

מבחינת עלות, איכות ויעילות הטיפול, עדיף לרכז את חולי הגזזת במקום אחד,

שבו יטופלו על פי פרוטוקול אחיד ובאופן מאורגן. לצורך זה הוקם בית החולים

המרכזי לטיפול בחולי גזזת בשער העלייה, שאליו נשלחו ילדים לטיפול קרינתי

מכל רחבי הארץ. מרכזי משנה לטיפול היו אלה של קופת החולים כללית והדסה

— ארגוני בריאות ציבוריים שפעלו במערך ארצי וסייעו הן בטיפול הקרינתי והן

בטיפול המשלים, וכאמור הדסה פיקחה על הטיפולים. טיפולי הקרנות אלה ניתנו

עד שנת 1960, ואת מקומם תפסה תרופת הגריזאופולבין.

מעיון במסמכי משרדי האוצר, הבריאות והסעד שבגנזך המדינה, מדיווחי

הדסה, מתיקי שער העלייה בארכיון הציוני המרכזי, וממסמכי קופת חולים

כללית ניתן ללמוד על מספרם של הילדים שטופלו נגד גזזת בתקופה זו: בשער

העלייה טופלו כ–12,000 ילדים; במרפאת זמנהוף של קופת חולים כללית טופלו

כ–4,200 ילדים ועוד כמה מאות ילדים במכון הרנטגני של הקופה בחיפה; במכון

הקרינתי בנצרת; ואצל רופאים פרטיים טופלו 4,500 ילדים ערבים; הדסה

תל–אביב,טיפלה במוסדותיה בכ–3,800 ילדים (שנלר, הדסה ירושלים, הדסה 

ראש העין); בבית החולים תל–השומר (בית חולים של משרד הבריאות) טופלו
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1,500 ילדים; רופאים פרטיים טיפלו בכ–1,000 ילדים. סך הכול טופלו בישראל
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 הערכת מספרם של מטופלי הגזזת71בין 27,000-26,000 ילדים יהודים וערבים.

בישראל בתקופה זו היא בעלת חשיבות רבה לאור הפולמוסים הציבוריים

שהתעוררו בנושא זה בשנים הבאות.
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, 159(10), עמ'ההרפואבר עוז א., "מאחורי 'המאה אלף' של פרשת הגזזת", 71
.641-637



שפרה שורץ, איה בר עוז, אלי שחר, שרי לוי, סיגל סמכי–סבג, ולריה דרורי, איתי בבלי

נספח

מספר מוקרני הגזזת בשער העלייה (1960-1952)

הערות% מכללסך כלמספר מוקרנים יוצאישנה
המוקרניםהמוקרניםצפון אפריקה

195223629580

195335072548

19545971,33445

לא כולל דצמבר1,717NAלא ידוע1955

195618402,80066

2,160NAלא ידוע1957

1,742NAלא ידוע1958

19597341,34655

196027042963

402712,548NAסה"כ

נתונים סטטיסטיים של גזזת ויערת ב–1959, משרד הבריאות, היחידה לאפידמיולוגיה,
גנזך ג-5088/9.
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פרק אחד עשר

מחקרי הגזזת בישראל פרק א' (1995-1965) — סוף
מעשה במחשבה תחילה

*סיגל סדצקי

רקע

מאז שנת 1965 ועד היום מבוצע בישראל מחקר מקיף שבוחן את ההשפעות
1הבריאותיות של חשיפת אזור הראש והצוואר לקרינה מייננת בתקופת הילדות.

המחקר מתבסס על אוכלוסייה שנחשפה בשנות ה–50 להקרנות כטיפול נגד
 מחקר כוללני זה התחיל והעמיק בבחינת הסיכון לפתח סרטן2,3מחלת הגזזת.

בקרב המוקרנים, אך עם השנים התרחב לבחינת תוצאי בריאות נוספים, וביניהם
תמותה, בעיות הורמונליות ופוריות, פיתוח קטרקט מוקדם, השפעה על דור
הצאצאים, התפתחות סכיזופרניה, בעיות זיכרון וחרדה, בעיות שִניים וחניכיים,
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פרופ' סיגל סדצקי היא רופאה מומחית בבריאות הציבור, מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה*
של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר, המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא. בהתאם לחוק פיצוי
נפגעי גזזת התשנ"ד, מונתה ב–2001 על ידי מנכ"ל משרד הבריאות לחוקרת לאומית
אחראית לחקר הגזזת במכון לחקר הגזזת ע"ש פרופ' ברוך מודן. מ–2013 היא משמשת
גם ראש מרכז הידע תנודע שמטרתו להפיץ ידע לציבור והדרכה לשימוש מושכל בקרינה
בלתי מייננת. פרופ' סדצקי משמשת יועצת למשרד הבריאות ולמשרדי ממשלה נוספים

בנושאים מתחום מומחיותה.

קרינה מייננת מורכבת מחלקיקים או מגלים אלקטרומגנטיים בעלי אנרגיה הגבוהה1
מספיק כדי לנתק אלקטרון מהאטום או מהמולקולה שאליו הוא קשור, ועל ידי זה ליינן

. השפעת הקרינהx וקרני a ,b ,gאותם. קרינה מייננת כוללת את סוגי החלקיקים: 
המייננת על רקמות חיות תלויה בכמות האנרגיה הנספגת בהן.

מטרתו של המחקר הייתה לבחון את ההשלכות הבריאותיות של חשיפה לקרינה2
מיינת ולא את תוצאות הטיפול במחלת הגזזת. זאת בהנחה שאין קשר בין מחלת הגזזת
עצמה לבין התופעות הבריאותיות שנחקרו. באותה מידה ניתן היה לבסס את המחקר על

עוקבת אנשים שטופלו בהקרנות מסיבות אחרות.

) — זיהום של הקרקפת, הנגרם על ידי פטרייה מסוג טריקופיטוןTinea Capitis(גזזת 3
ומיקרוספורום, ומאופיין באזורים קשקשיים, שלתוכם חדרו כמה שערות יבשות ושבירות.

עוד ראו פרק 2.

הופעת מחלות כרוניות של מערכת הלב וכלי הדם ומחלות נוספות; וכן מחקרים
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גנטיים העוסקים בזיהוי גנים המעורבים ברגישות לקרינה. בנוסף, נבחנות
אינטראקציות בין קרינה לבין גורמי סיכון גנטיים וסביבתיים אחרים (כגון,

עישון) (ראו פרק 12).
מחקרי הגזזת בישראל מתבססים על אוכלוסיית מחקר גדולה ומבוצעים תוך
שימוש במקורות מידע אמינים (כגון, רשומות תחלואה לאומיות, ראיונות אישיים
ודגימות חומר ביולוגי לבדיקות דנ"א). המחקר מבוצע בשיטות עדכניות, כפי
שמקובל במחקרי קרינה מובילים. מחקר הגזזת הישראלי כולל הערכת מינון
קרינה אישית שבוצעה בעבור 13,158 נבדקים בהסתמך על רשומות מקוריות
של ההקרנה. לכן הגדרת החשיפה מתוֶקֶפת, והסיכון לתחלואה המוערך במחקרים
אלו מכיל מידע כמותי המבוטא בעודף סיכון ליחידת קרינה. המחקרים מבוצעים

 והן כמחקרי מקרה-ביקורת4הן בתבנית מחקר מעקב (פרוספקטיבי)
 אוכלוסיות ההשוואה במחקרי הגזזת (נבדקים שלא היו חשופים5(רטרוספקטיבי).

או ביקורות שלא פיתחו תחלואה) מזווגת היטב מבחינת מאפיינים סוציו–דמוגרפים
לקבוצת החשופים או החולים בהתאמה.

תוצאות מחקרי הגזזת בישראל מיושמות בחקיקה (ראו פרקים 15-13)
ובגיבוש הנחיות רפואיות הולמות למוקרנים (ראו פרק 13). לפיכך המחקר
וישומו הם דוגמה מאלפת לאפידמיולוגיה על כל שלביה, מהנחת ההשערות
המדעיות, דרך ביצוע המחקר על כל שלביו ופרטיו ועד לקביעת מדיניות
בריאות לציבור המוקרנים וקביעת הנחיות קליניות לאנשים שנחשפו לקרינה.
מעבר לנקודת המבט הישראלית, מצטרפות ותורמות תוצאות מחקרי הגזזת
לצבירת הידע המתגבש בעולם לגבי נזקי קרינה מייננת, ולמענה על שאלות
פרטניות בנוגע להשלכות הבריאותיות של קרינה לפי מינון וגיל החשיפה, מין
החשוף, התקופה שעברה מאז החשיפה ועד התפתחות המחלה, וגורמים נוספים.

בפרקים 13-12 יתוארו מחקרי הגזזת הישראליים ועיקר תרומתם המדעית
לקידום הבנת נזקי קרינה באדם. בפרק 13 יתואר יישום המחקרים לקביעת

מדיניות בריאות.
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מחקר מעקב (פרוספקטיבי) — מחקר שבו בוחנים את שיעור התפתחות מחלה ומשווים4
אותה בין קבוצות אנשים (עוקבה) החשופים לגורם סיכון (לדוגמה, קבוצת מוקרנים או
קבוצת מעשנים) לבין קבוצת אנשים שאינם חשופים (לדוגמה, אנשים שלא נחשפו

לקרינה או שלא עישנו).

מחקר מקרה-ביקורת (רטרוספקטיבי) — מחקר שבו בוחנים את שיעור החשיפה5
לגורם הנבדק (לדוגמה, חשיפה לקרינה או לעישון) בקבוצת אנשים שפיתחו מחלה
מסוימת (למשל, סרטן מוח) ובקבוצת אנשים ללא המחלה הנדונה ומעריכים את הסיכון

(המבוטא ביחס צולב) לחלות במחלה בהקשר לחשיפה.
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העוסקים במלאכה

במהלך 15 השנים האחרונות מתבצעים מחקרי הגזזת בראשותה של כותבת פרק

זה ובאחריותה, פרופסור סיגל סדצקי. המחקר הוא פרי עבודת צוות, שבו עסקו

במהלך השנים חוקרים רבים, חלקם ותיקים ומיומנים בתחום זה. מביניהם

ניכרת תרומתה המשמעותית של הגב' אנג'לה שטרית לעיבוד הנתונים, לפיתוח

הקובץ ולייסוד המחקרים; ד"ר אברהם וורנר, שהחל לשמש פיסיקאי רפואי

במחלקה האונקולוגית בשיבא ב–1964, תרם בצורה משמעותית לביצוע הערכת

מינון הקרינה שאליה נחשפו המטופלים. במהלך השנים השתתפו במחקרי הגזזת

מדענים רבים נוספים, שתרמו את חלקם בעבודות תֶזה לתארים שני ושלישי.

צוות תומך חשוב נוסף שבלעדיו לא ניתן היה לבצע עבודה מדעית חשובה זו,

כלל אנשי מקצוע רבים ומגוונים לרבות אחיות; מראיינים/ות ורכזי עבודת

שדה, שעסקו בגיוס הנבדקים למחקר ובאיסוף הנתונים; מקדדים/ות וקלדנים/יות,

שעסקו בניקוי הנתונים ובהשלמתם; אנשי מִחשוב וסטטיסטיקאים, שעסקו בניתוח

הנתונים, וצוות תומך של מזכירות.

האב והמייסד של "מחקרי הגזזת" (כפי שמוכרים לציבור הרחב), או בשמם

המדויק יותר "מחקרי ההשפעות הבריאותיות של החשיפה לקרינה מייננת שניתנה

כטיפול במחלת הגזזת בשנות החמישים", היה פרופ' ברוך מודן ז"ל. הוא היה

רופא וחוקר משכמו ומעלה, ממייסדי מקצוע האפידמיולוגיה בישראל ומבכיריו.

במרבית חייו האקדמיים והמקצועיים (בשנים 2000-1966) כיהן כמנהל המכון

לאפידמיולוגיה קלינית במרכז הרפואי ע"ש שיבא (תל–השומר) והפך אותו לשם

דבר במחקר, בייעוץ, בהוראה ובהדרכה בתחום האפידמיולוגיה. במהלך קריירה

אקדמית מפוארת זו פרסם פרופ' מודן יותר מ–330 מאמרים מקוריים בכתבי עת

מהשורה הראשונה בתחום הסרטן והשפעות מאוחרות של קרינה, כמו גם

בתחומי הערכת שירותי בריאות, מחלות קרדיו–וסקולריות, מדיניות בריאות

וזקנה.

בשנים 1984-1977 כיהן פרופ' מודן כמשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ואחר

כך כמנכ"ל המשרד. במסגרת תפקידו יזם ב–1982 את חובת הדיווח על מחלות
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רישום הסרטן הלאומי לישראל פועל החל מ–1960 וכולל כיום דיווח על כל מקרי6
התחלואה הממאירה בישראל ועל מקרים של מניגיומות (גידולים שפירים לרוב, של

קרומי המוח).

 תקנה זו נועדה להבטיח6הסרטן לרישום הסרטן הלאומי בפקודת בריאות העם.
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דיווח מלא ועדכני על חולי סרטן חדשים ומאפשרת לאמוד את הסיכון לפתח

7סרטן בקרב אוכלוסיות שונות בישראל, לרבות בקרב מוקרני הגזזת.

פרופ' מודן נולד בפולין ב–1932 ועלה ארצה עם משפחתו ב–1940. את
לימודי הרפואה סיים ב–1958 באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים 1961-

1964Johns Hopkins הוא שהה בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת 
), שנושאה היה הקשרDr.P.H((ארצות הברית) לשם כתיבת עבודת הדוקטורט 

בין טיפול (בקרינה) למחלת הפוליציטמיה–ורה להתפתחות לויקמיה. בעקבות כך
8החל להתעניין בנושא השפעות חשיפה לקרינה מייננת על התפתחות סרטן.

American Journal ofב–1980 פרסם פרופ' מודן בכתב העת 
Epidemiology10 סרטן.9 מאמר בנושא תפקיד מחקרי הגירה בהבנת אתיולוגיית

בפתיח למאמר תיאר מודן את התחלת מחקרי הגזזת (ואולי את תחילתו של
מקצוע האפידמיולוגיה בישראל בכלל) כדלקמן:

הגעתי לראשונה להופקינס עקב "מחקר הגירה". ניתוח חובבני של

הודעות פטירה בישראל שהתבצע עבור השנים 1958-1950, שבוצע

 שלי, הדגים עלייה בשיעור לויקמיה בקבוצת הגילMDבמסגרת תזת ה-

14-0 שנה, בקרב ילידי אסיה ואפריקה. בחיפוש אחר הסבר אפשרי,

הועלתה האפשרות של השפעת חשיפה קודמת לקרינה, שניתנה כטיפול

במחלת הגזזת, שהייתה נפוצה באוכלוסייה זו. הראיתי את הנתונים

 תגובתו כי מדובר בתצפית אפידמיולוגית מעניינת11לאברהם לילנפלד.

הייתה מפתיעה עבורי, כיוון, שלא הבנתי מדוע השתמש במונח
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קובץ התקנות 4335, י"ח בניסן התשמ"ב, 11.4.1982. תקנות בריאות העם (דיווח7
ומידע מיוחד על מחלת הסרטן), התשמ"ב-1982, ירושלים, עמ' 834-833.

8 “Polycythemia Vera and Leukemia – The,Modan B & Lilienfeld AM
, 1965, 44:305-344MedicineRole of Radiation Treatment”, 

אתיולוגיה — חקר הסיבות/הגורמים; סיבתיות.9

10Modan B, “Role of Migrant Studies in Understanding the Etiology of
, 1980 Am J Epidemiolcancer”,

אברהם לילנפלד (1984-1920) היה מומחה לחקר הסרטן וחלוץ מתודולוגיות11
אפידמיולוגיות בחקר מחלות כרוניות. ב–1950 הצטרף לבית הספר האוניברסיטאי גו'ן
הופקינס בפקולטה להיגיינה ובריאות הציבור. ב–1952 הוא קיבל דרגת פרופסור חבר

לאפידמיולוגיה, וב–1970 התמנה לפרופסור וליו"ר המחלקה לאפידמיולוגיה.

מקצוע האפידמיולוגיה עסק בתחילתו בעיקר בחקר מחלות זיהומיות, ולכן התפתחה12
תפיסה שלפיה מזוהה המילה אפידמיולוגיה עם חקר מחלות זיהומיות.

 תגובתו12אפידמיולוגיה עבור לויקמיה — שלא נחשבה כמחלה זיהומית.
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של לילנפלד לתהייתי זו הייתה: "בוא ותיווכח", וכאן אני נמצא 19 שנים

מאוחר יותר.

כשחזר מודן ארצה המשיך להתעניין בתולדות בריאותיות של קרינה מייננת,
כאשר האוכלוסייה הנחקרת הייתה האנשים שטופלו בהקרנה למיגור מחלת
הגזזת בישראל. הרעיון המחקרי שביקש מודן להוציא אל הפועל היה השוואת

 סרטן בקרב המוקרנים בהשוואה לאוכלוסייה שלא הוקרנה.13שיעורי היארעות
לשם כך החל לאסוף את הרשומות הטיפוליות של מוקרני הגזזת, לזהות את
המטופלים ולאתר קבוצות השוואה מתאימות. כך הורכבה עוקבת הגזזת ("קובץ

מודן"), שהיוותה את תחילתם של מחקרי הגזזת הישראליים.
חוקרת בולטת שתרמה רבות למחקרי הגזזת בין השנים 1986-1974 הייתה

 ב–1980 קיבלה איליין את התואר דוקטור14ד"ר איליין רון ז"ל (2010-1943).
מבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל–אביב בנושא גורמי סיכון לסרטן והשפעות

15בריאותיות מאוחרות אחרות בילדים, שטופלו בקרינה למחלת הגזזת.

מחקר הגזזת הישראלי: הערכת סיכון לתחלואה במתודולוגיית מחקר
עוקבה — "קובץ מודן"

אוכלוסיית המחקר1. 

ב–1965 החל פרופ' ברוך מודן ז"ל לבצע מחקר שמטרתו הייתה להגדיר את
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שיעור היארעות — מושג זה מבטא את מספר המקרים החדשים של מחלה מסוימת,13
שהתפתחו בתקופת זמן מוגדרת באוכלוסייה נתונה. מספר זה מבטא את הסיכון לפרט

לפתח את המחלה האמורה.

ד"ר רון הייתה אפידמיולוגית מובילה בתחום הקשר בין קרינה מייננת לסרטן בכלל,14
והשפעותיה על בלוטת התריס בפרט. לאחר שחזרה לארצות הברית, עבדה במחלקה

), שם כיהנה כראש המחלקה ביןNCI(לאפידמיולוגיה של קרינה במכון הלאומי לסרטן 
השנים 2002-1997. ד"ר רון הובילה ונטלה חלק במספר רב של מחקרי קרינה חשובים
ברחבי העולם, וביניהם מעקב אחר חולים שטופלו ביוד 131 עקב פעילות–יתר של
בלוטת התריס; מעקב אחר ילדים שטופלו בארצות הברית בקרינה נגד מחלות שפירות
של הראש והצוואר; מעקב אחר אנשים שנחשפו ליוד 131 עקב ניסויים גרעיניים
שהתבצעו בנבאדה; מעקב אחר תוצאות החשיפה עקב תאונת הגרעין בצ'רנוביל; ומעקב
אחר ניצולי הפצצה האטומית בהירושימה ונגסאקי (יפן). מחקרים אלה היו בסיס להמלצות
בנושא הגנה מפני קרינה במינון נמוך של עובדים ושל האוכלוסייה הכללית, כפי שגובשו
באמצע שנות ה–90. ד"ר רון כתבה יותר מ–200 מאמרים מדעיים ונטלה חלק בוועדות

לאומיות ובינלאומיות רבות, שעסקו בהערכת ההשפעות הבריאותיות של קרינה.

15Benign and Malignant Thyroid Neoplasms Following ScalpRon E, 
 (PhD thesis), Tel Aviv University 1980:262Irradiation in Childhood

ההשפעה האפשרית של קרינה מייננת שניתנה למטופלי מחלת הגזזת על הסיכון
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 (רובם עולים חדשים מארצות16להתפתחות סרטן. לדבריו, מתוך כ–20,000 יהודים
צפון אפריקה: מרוקו, תוניס, אלג'יר ולוב; ומאסיה: רובם מאירן, עירק, ותימן),
שטופלו באמצעות קרינה מייננת בישראל, אותרו בארכיוני המוסדות הרפואיים
שבהם בוצע הטיפול 16,473 תיקי טיפול מקוריים. הרישום בתיקים כלל את
שמו הפרטי של המטופל, את שם המשפחה, את שם האב, את מין המטופל, את

שנת הלידה, את ארץ הלידה ואת שנת העלייה לארץ.
פרטי ההקרנה שניתנה כטיפול לגזזת כללו את התאריך שבו התבצע הטיפול,
את השדה המוקרן (בטיפול זה חולק הראש ל–5 או 3 שדות הקרנה), את חלק
הגוף שהוקרן, את המרחק בין מקור הקרינה לעור המטופל באזור המוקרן

)TSD = Tube Skin Distanceאת סוג המסנן, את דרגת ההקרנה בשפופרות ,(
 את המנה השטחית (הנמדדת על גבי העור בראד), את מספר הראד17הרנטגן,

 ואת סך זמן ההקרנה בדקות (ראו דוגמה לגיליון טיפול מקורי בנספח18בדקה
19א').

 זיהוי האנשים בוצע על20מאחר שהרשומות לא כללו מספרי תעודת זהות,
ידי חיפוש פָרטֵי המטופל במרשם התושבים על פי שמו/ה, תאריך וארץ לידתו/ה
ושם האב. לאחר שאותר אדם (אחד ויחיד) העונה לפרטים הדמוגרפים שצוינו,
נרשם מספר תעודת הזהות שלו/ה, והוא נחשב "מזוהה" ודאי שהוקרן בטיפולים
נגד גזזת. כלל האנשים המזוהים נרשמו במאגר נתונים שכלל את הפרטים
הדמוגרפיים של המוקרנים שאותרו, ועבור כל אחד מהם תועדו מספר הטיפולים
(קורסים) שעבר, תאריך הטיפול הראשון ומקום הטיפול, כפי שהיו רשומים

בתיק הטיפול המקורי.
כמובן, שיטת איתור זו לא אפשרה זיהוי מלא של כלל המטופלים, כיוון
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מסּפָר זה המצוטט ממאמריו של מודן (כמו גם משיחות אישיות עמו) הוא הערכה שלו16
למספר היהודים שטופלו בקרינה נגד מחלת הגזזת בישראל בשנות ה–50. להערכות
מאוחרות יותר של מספר המטופלים ראו פרק 10. בנוסף, טופלו באותה תקופה בישראל

גם ערבים, אך אוכלוסייה זו לא נכללה במחקרי הגזזת.

 (קילו וולט)kVדרגת ההקרנה בשפפורת הרנטגן נקבעת על פי מדדים של מתח — 17
 (מילי אמפר).mAוזרם — 

מספר ראד בדקה מבטא את עָצמת הקרינה שנמדדת בדרך כלל ביחידות של חשיפה18
(גריי או ראד) לדקה או לשעה, תלוי במקור. להגדרת ראד ראו להלן הערה 29.

חישוב המנה השטחית מבוצע על ידי הכפלת מספר הראד בדקה במספר הדקות19
שארכה ההקרנה.

במדינת ישראל מקבל כל אזרח תושב מספר ייחודי בן 9 ספרות המשמש לזיהוי20
בלעדי של אדם זה בכל הרישומים הרשמיים של המדינה.

שלעתים פרטי הזיהוי שהיו בידי החוקרים התאימו ליותר מאדם אחד. לדוגמה,
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קיים יותר מאדם אחד המתאים לפרטים הבאים: כהן אברהם בנו של כהן יעקב,
שנולד במרוקו ב–1950. כיוון שבמקרה כזה לא ניתן לקבוע מזוהה אחד ודאי,
מטופלים כאלו הושמטו מהקובץ. לפיכך שמות משפחה נפוצים (כמו כהן ולוי)
הוצאו מהרשומה מראש, ולא נעשה כל ניסיון לזהותם באופן פרטני. מסיבה זו
של קושי ודאי לזהות מטופל על פי שם, שם האב, מקום ושנת לידה, לא נכללו

מטופלים ערבים בקובץ.
בנוסף, על מנת ליצור קובץ מחקר אחיד לא נכללו בו אנשים שגילם בעת
קבלת הטיפול היה מעל 15 שנה (בדרך כלל, מחלת הגזזת חולפת באופן עצמוני
בגילאים מבוגרים, ראו פרק 1), ילידי אירופה (שהיו מיעוט המטופלים) ואנשים
שהוקרנו לפני שנת 1949. החלטה זו נבעה משיקולים מדעיים, שכן יצירת
תת–קבוצות המכילות כמות קטנה של נבדקים (לדוגמה, מעט מוקרנים מבוגרים)

אינה מאפשרת ניתוח נתונים בעָצמה סטטיסטית מספקת.
לקריטריוני ההכללה שנקבעו למחקר ענו 12,386 אנשים, שמתוכם אותרו
במרשם תושבים 88%. קובץ המחקר הסופי (הקרוי "קובץ מודן") מכיל היום
רשימות שמיות של 10,834 אנשים, שטופלו באמצעות קרינה מייננת (תרשים

7.1+ גיל ההקרנה הממוצע של אוכלוסיית המוקרנים שבקובץ היה 1213.1).
שנים; מרבית הילדים בקובץ (54%) היו בני 9-5 בעת הטיפול; 23% היו בגיל
15-10 שנים ו–23% היו בני 4-0 שנים. ראוי לציין כי קיים ויכוח באשר
לשימוש בקרינה עבור תינוקות רכים. ואכן ב"קובץ מודן" נמצאו רק 4 פעוטות
שהוקרנו מתחת לגיל שנה, ו–3.8% שטופלו בגיל 2-1 שנים, 19.35% הוקרנו
בהיותם בני 5-4. היחס בין בנים לבנות היה דומה (49% ו–51% בהתאמה).
מרבית אוכלוסיית המוקרנים הייתה ילידי צפון אפריקה (59%), 20% היו ילידי
אסיה ו–21% היו ילידי ישראל (רובם נולדו להורים עולים חדשים מצפון

אפריקה ואסיה).
לכל אדם בקבוצה זו (שהיה חשוף לטיפול בקרינה) נעשה ניסיון להתאים
שני אנשים משתי קבוצות השוואה (של אנשים שלא נחשפו לטיפול בקרינה)
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21Modan B, Baidatz D, Mart H, Steintiz R and Levin SG,
 1974, 1:277-279;Lancet“Radiation-Induced Head and Neck Tumors“, 

Modan B, Ron E, Alfandari E, Boice J Jr and Katz L, “Mortality and
Morbidity following Scalp Irradiation in Childhood – Low Dose

, 1-5; Sadetzki S, Chetrit A,Tel Aviv University Medical SchoolEffects”, 
Freedman L, Stovall M, Modan B and Novikov I, “Long-Term
Follow-Up for Brain Tumor Development Following Childhood

, 2005,Radiat ResExposure to Ionizing Radiation for Tinea Capitis”, 
163:424-432.

כדלקמן (תרשים 1):
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ביקורת אוכלוסייה המורכבת מ–10,834 אנשים מהאוכלוסייה הכללית, שלאא.
טופלו בקרינה מייננת, המזווגים באופן אישי לקבוצת המקרים על פי מין,

 שנתיים), ארץ לידה ותקופת עלייה. חשוב לציין כי בעוד שרמת+גיל (
הוודאות לגבי עובדת הקרנתם של החשופים גבוהה, העובדה שאדם אותר
במרשם תושבים ולא נמצא ברשימת המוקרנים אינה משמשת הוכחה תקפה
לכך שלא הוקרן. אפשר שאדם זה הוקרן במסגרת הטיפולים שניתנו בחו"ל
או אפילו הוקרן בארץ, אך לא אותר בזיהוי ודאי, ולכן שמו איננו מופיע
ב"קובץ מודן" כחשוף. כלומר, ב"קובץ מודן" קיימת מידה מסוימת של סיווג
שגוי (של אנשים שהוקרנו, אך רשומים כשייכים לקבוצת ההשוואה). לנושא
זה השלכות הן מבחינת ועדת המומחים (ראו פרקים 14-13) והן מבחינה

מחקרית (ראו פרק 12).
ביקורת משפחה — קבוצת אחאים (אחים ואחיות של המוקרנים) שלא טופלוב.

 5 שנים) עם עדיפות לאח/ות+בקרינה מייננת, המזווגים למוקרנים לפי גיל (
מאותו מין כמו החשוף/פה. מאחר שמדובר במחלה מידבקת שגרמה לעתים
קרובות להדבקת מספר אנשים במשפחה, רק ל–50.4% מקבוצת החשופים

נמצאו אחאים מתאימים. סך הכול כללה קבוצה זו 5,392 אנשים.

2000 נמצאו במכון הרנטגן של קופת חולים הכללית שברחוב זמנהוףשנת ב

בתל–אביב (באזור שהיה סגור ולא נגיש במשך שנים) ארגזים ובהם כרטיסיות

מקוריות של טיפולים בהקרנה נגד גזזת ומחלות אחרות. חומר זה הועבר למרכז

הארצי לנפגעי גזזת על ידי היועץ המשפטי של קופת חולים הכללית (כיום,

כללית שירותי בריאות). ממצאי ארכיון זה העלו כי בין השנים 1970-1944

הוקרנו במרפאת זמנהוף 38,795 מטופלים בשל מגוון רחב של מחלות עור

וביניהן חטטת (אקנה), שלבקת (הרפס זוסטר), גרדות, דלקות עור שונות ועוד.

 בין השנים 222003-2001רק 4,188 ממטופלים אלו הוקרנו עקב מחלת הגזזת.

מתוך רשומות אלו הובאו 2,425 מזוהים ודאיים, שטופלו בהקרנה נגד גזזת,

ופרטיהם הוספו ל"קובץ מודן המורחב". תהליך הזיהוי בוצע באותו אופן שבו

זוהו המטופלים המקוריים הנמצאים ב"קובץ מודן", תוך שימוש באותם שיקולי

הכללה והוצאה (תרשים 1).
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, 2016, 155,הרפואהעוד ראו א. בר עוז, "מאחורי 'המאה אלף' של פרשת הגזזת",  22
עמ' 641-637.
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מתודולוגיית המחקר2. 

תבנית המחקר שביקש פרופ' מודן לבצע מכונה מחקר עוקבה (פרוספקטיבי).
בשיטת מחקר זו מתבצע מעקב אחר קבוצה הכוללת אנשים שנחשפו לגורם
הנחקר, ואנשים שלא נחשפו לגורם זה (קבוצת ההשוואה). תוצאות המחקר
נקבעות על ידי השוואת שיעור ההיארעות של התוצא הבריאותי שבשאלת
המחקר (לדוגמה, סרטן) בין שתי הקבוצות. אם לא נמצא הבדל בשיעור התוצא
(לדוגמה, סרטן) בין שתי הקבוצות, המסקנה היא כי גורם החשיפה הנחקר
(לדוגמה, קרינה) אינו מהווה גורם סיכון לתוצא. אם שיעור התוצא יימצא נמוך
יותר בקבוצת החשופים לעומת הלא חשופים, המסקנה היא כי החשיפה מהווה
גורם מגן בפני התוצא. כאשר שיעור התוצא גבוה יותר בקבוצת החשופים,

המסקנה היא כי החשיפה מהווה גורם סיכון לתוצא הנחקר (תרשים 1).
הערכת שיעור התוצא העיקרי והראשון במחקר זה (התפתחות סרטן) התבססה
על רישום הסרטן הלאומי בישראל, שכאמור הופעל ועודכן במקרי סרטן חדשים
החל מ–1960. בבדיקות תקופתיות הבוחנות את איכות הנתונים, נמצא כי מלאות
דיווח רישום הסרטן עבור גידולים סולידיים בישראל קרובה ל–95%. מכאן
שניתן לומר כי במחקר הגזזת המידע על התפתחות סרטן מלא ולא קיימת
23תת–הערכה של מקרי סרטן, שאובחנו בקבוצות המחקר ואינם ידועים לחוקרים.

מידע לגבי אוכלוסיית החולים בסרטן הושג באמצעות הצלבת "קובץ מודן" עם
רישום הסרטן, תוך שימוש במספר תעודת זהות ובפרטים דמוגרפיים נוספים
(שמות, מין ושנת לידה) לאימות הזיהוי. הצלבה זו ובחינת הגידולים בוצעה
באופן עיוור לגבי מצב ההקרנה של הנבדק, כך שהחוקר לא היה מודע לשיוכו
של האדם שאובחן בסרטן לקבוצת החשופים או לאחת מקבוצות ההשוואה.
בהצלבה הראשונה שהייתה מעודכנת עד ל–1 בינואר 1973, בוצעה השלמת
מידע מהודעות פטירה של השנים הקודמות להקמתו של רישום הסרטן (1949-
1959). עדכון זה אפשר תוספת מקרים של "סרטנים קשים בלבד", שמהם
נפטרו חולים לפני הקמתו של רישום הסרטן הלאומי. בנוסף, עודכן מצב החִיות

24על ידי הצלבת הקובץ עם מרשם תושבים.
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23Fishler Y, Keinan-Boker L and Ifrah A (Eds), “The Israel National
IsraelCancer Registry – Completeness and Timeliness of the Data”, 

, Israel Ministry of Health, Publication # 365,Center for Disease Control
February 2017, Israel [Hebrew]

24Modan B, Baidatz D, Mart H, Steintiz R and Levin SG,
, 1974, 1:277-279Lancet“Radiation-Induced Head and Neck Tumors”, 
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הערכת מינון הקרינה3. 

אחד מיתרונותיו הבולטים של מחקר הגזזת הוא העובדה שהנתונים מכילים
הערכת מינון הקרינה הממוצעת של אוכלוסיית המחקר כולה, והערכת מינון

אישית לכל אדם ולכל איבר.
ב–1968 ואחר כך ב–1971 פורסמו המאמרים הראשונים של קבוצת מחקר
הגזזת הישראלי. בהם תיארו וורנר ומודן את הפרטים הטכניים של הטיפול
בהקרנה, שקיבלו מטופלי הגזזת ואת הערכת מינון הקרינה שנספגה באיברים

25שונים באזור ההקרנה, בעיקר במוח, בגולגולת ובבלוטת התריס.

רוב הטיפולים של הרשומים ב"קובץ מודן" ניתנו מיד או בסמוך להגירה
ארצה בכמה מרכזים (שער העלייה בחיפה, תל–השומר במרכז הארץ, הדסה
בירושלים ומרכזים נוספים). הליך הטיפול היה בהתאם לטכניקה של אדמסון-

 ובוצע באופן כמעט זהה בארבעת המרכזים.Adamson-Kienbock(26(קיינבוק 
לאחר גזיזת השיער לאורך של כחצי ס"מ, חולק הראש ל–5 שדות, שכל אחד
מהם טופל באחד מ–5 ימי טיפול עוקבים. ההקרנה בוצעה באמצעות מכונה

75-100kv(להקרנת פני השטח, שבה חדיר?ת הקרינה אינה גבוהה באופן יחסי 
Superficial X-ray Machineהחשיפה באוויר במרחק של 30-25 ס"מ .(

)FSD = eFocal Skin Distanc28 לשדה, תלוי בגיל.27) נעה בין 400-350 רנטגן

לאחר ההקרנה חבשו הילדים כובע או תחבושות סטריליות במשך 21-18 יום.
לאחר מכן, בוצעה מריטה (אפילציה) מוחלטת של השֵֹער על ידי שעווה, והשֵֹער
התחיל לצמוח שוב כ–6 שבועות לאחר מכן. הליך זה מתאר את הטיפול שעברו
רוב הילדים, כ–10% מהם נקראו ליותר ממחזור טיפולי אחד (ועד 4 טיפולים),
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25Werner A, Modan B and Davidoff D, “Doses to Brain, Skull and
,Phys Med BiolThyroid, following X-ray Therapy for Tinea Capitis”, 

1968, 13:247-258; Werner A & Modan B, “A Direct Method of
Measuring Total Radiation Dose to the Brain Using the Fricke

-143/12:435-443IAEA-SMDosimeter”, 
26, 1909, 1:1379LancetAdamson HG, 
 הנפלטים משפופרת רנטגן בטווח אנרגיותxצילום רנטגן שגרתי עושה שימוש בקרני 27

 יכולהx). קרינת keV) ועד 120 קילו אלקטרון וולט (eVשל 120 אלקטרון וולט (
לחדור לעצמים, ולכן שימושית מאוד למטרות אבחנה. יחידת רנטגן היא כמות הקרינה

המייננת באוויר.

28Werner A & Modan B, “A Direct Method of Measuring Total
Radiation Dose to the Brain Using the Fricke Dosimeter”,

-143/12:435-443IAEA-SM.(25/7/2011) פרופ' א. וורנר, התקשרות טלפונית ;

29Modan B, Baidatz D, Mart H, Steintiz R and Levin SG,
, 1974, 1:277-279;Lancet“Radiation-Induced Head and Neck Tumors”, 

29כפי שתואר.
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הערכת מינון הקרינה בוצעה על ידי שימוש בפַנטום (דמי) ובמכונת ההקרנה
המקורית ששימשה לטיפול, תוך חיקוי תנאי הטיפול המקורי. הפַנטום נבנה
מגולגולת שהייתה בגודל ראש ילד (היקף של כ–50 ס"מ), שכוסתה בחומר דמוי
רקמה. התוצאות הראו כי השכבה העליונה של המוח ספגה מינון של 139-121

 בעוד שהמינון שנספג בשכבות העמוקות יותר (עומק 2.5 ס"מ) היה נמוך30ראד,
בכ–8%-20% (121-95 ראד), ובעומק (באזור ההיפופיזה) נספגו 66-48 ראד.
החלק האחורי של הגולגולת ספג יותר קרינה מהחלק הקדמי, והצד השמאלי של

31המוח ספג יותר קרינה מהצד הימני.

)cGyהערכות ממוצע מינון הקרינה שנספגה באיברים השונים (בראד או 
78.2 לבלוטת הרוק,+9.4 לבלוטת התריס, 152.0+24.4 למוח, 4.1+היו: 51.6

67.5+50.8 לסך מוח העצם, 422.3+16.2 למוח העצם שבגולגולת, 139.3+26.4
1.73 לשד. השִניים ספגו בין 40-20 ראד, כשהמינון הגבוה ביותר+לעין, ו–0.7

נספג בשִניים האחוריות. המינון הממוצע לעור הקרקפת היה 6.1, ו–6.8 ראד
 מינוני קרינה אלו הם32לאלו שקיבלו טיפול בודד ולכל המטופלים בהתאמה.

חלק מהנתונים המתועדים כיום בקובץ מחקר הגזזת, והם מבוססים על ההערכות
שביצע ד"ר וורנר בשנות ה–60 ועל החישובים האישיים הממוצעים שערכה

) הן בשנות ה–80 והן בסוף שנותDr. Marilyn Stovall(ד"ר מרילין סטובל 
האלפיים (עבור "קובץ זמנהוף"). להלן פירוט אופן חישוב נתוני הקרינה, כפי

33שתוארו על ידה:

תרומה משמעותית לחישוב נתוני הקרינה, התקבלה, החל מ–1987, על
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Werner A, Modan B and Davidoff D, “Doses to Brain, Skull and
Phys Med Biol,Thyroid, following X-ray Therapy for Tinea Capitis”, 

1968, 13:247-258
) היא יחידת אנרגיה הנספגת ברקמותRAD = Radiation Absorbed Dose(ראד 30

, יחידת רנטגן אחת שוות ערך ל–g0.94 או xחיות מקרינה מייננת. במקרה של קרני 
). 100 ראד הםGy-Gray(ראד. הראד הוחלף כיחידה מדעית מקובלת על ידי הגריי 

שווי ערך ל–1 גריי.

31Werner A, Modan B and Davidoff D, “Doses to Brain, Skull and
,Phys Med BiolThyroid, following X-ray Therapy for Tinea Capitis”, 

1968, 13:247-258
32Ron E, Modan B, Preston D, Alfandary E, Stovall M and Boice JD Jr,

,Radit Res“Radiation-Induced Skin Carcinomas of the Head and Neck”, 
1991, 125:318-325

33Stovall Marilyn, Correspondence dated November 2001

 באוניברסיטת טקסס. הערכתM. D. Andersonידי צוות ממרכז המחקר 
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34הדוזימטריה התבססה על נתונים שפורסמו על ידי מספר חוקרים.

מדידות קרינה אלו חושבו באמצעות פנטום שדימה ראש ילד, תוך
שימוש בכיסוי ראש (למניעת פיזור הקרינה), במגיני פנים וחיקוי שיטת

Adamson-Kienbock.להקרנת חמישה שדות טיפול 
בנוסף, ערכנו מדידות בשימוש בפנטום מים, תוך שימוש במכשיר

 ועובי מחצית של 1.1 מ"מkVp 70רנטגן מתוצרת פיליפס במתח של 
אלומיניום (קרן שטחית, שלא חודרת לעומק).

המדידות בשימוש בפנטום המים נועדו לאישוש הערכת הקרינה
הראשונית של בלוטת התריס ולהרחבת הערכת הקרינה לגילאים ואיברים
אחרים, כגון השד והשִניים. כמו כן, בוצעה הערכה לגבי חוסר הוודאות
בהערכת הקרינה, שכללה את גיל החולה וגודלו, כיול המכונה, אפשרות

35של תזוזת הנבדק במהלך הטיפול ?וריאציות במאפייני המכונה.

בהזדמנות זו, בוצעה הערכה של מינון אישי לכל איבר. הערכה זו לא
התבססה על דוחות פרטי ההקרנה לחולים ספציפיים, אלא על סיכום
מאפייני הטיפול הסטנדרטי שהתקבלו מכל מרכז, ומספר דוחות לדוגמה
שהתקבלו מזמנהוף. ההנחה הייתה כי הטיפול בכל מרכז היה סטנדרטי
(כל החולים קיבלו אותה החשיפה לכל שדה), וכך חישוב המינון לאיברים
השונים לכל חולה בוצע בהתבסס על המאפיינים שצוינו, ומספר מחזורי

הטיפול שכל חולה קיבל.

שאלת מידת הדיוק בהערכת מינון הקרינה שבו השתמשו במחקרי הגזזת, מהותית
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34Schultz RJ & Albert RE, “Dose to Organs of the Head From the
, 1968, 17; LeeArch Environ HealthX-ray Treatment of Tinea Capitis”, 
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, BRH/DBE, 70-4, 1970; Modan B, RonEducation, and Welfare, Health
E and Werner A, “Thyroid Cancer Following Scalp Irradiation”,

, 1977, 123; Harley NH, Kolber AB, Shore RE, Albert RE,Radiology
Altman SM and Pasternack BS, “The Skin Dose and Response for the
Head and Neck in Patients Irradiated with X-ray for Tinea Capitis”,

, CONF-83010, 1983Epidemiology Applied to Health Physics
35Lubin JH, Schafer DW, Ron E, Stovall M and Carroll RJ, “A

Reanalysis of Thyroid Neoplasms in the Israeli Tinea Capitis Study
, 2004,Radiation ResearchAccounting for Dose Uncertainties”, 

161:359-368

לקביעת אומדן הסיכון לפתח סרטן ליחידת קרינה, כפי שבוצעו במחקרים
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 החשש לחוסר דיוק בהערכת המינון התעורר36המאוחרים יותר (ראו פרק 12).
עקב מחשבה על מצבים אפשריים, כמו תזוזה של הילדים תוך כדי הטיפול או
סטייה מההמלצות הטיפוליות המקובלות. אפשרות זו של חוסר דיוק בהערכת

Schaferמינון החשיפה על תוצאות מחקרי הגזזת נבדקו, בין היתר, על ידי 
 שסיכמו כי השפעתן האפשרית של טעויות מדידה כאלו על חישובי37וחבריו,

הסיכון ועל הערכת עקומת המנה-תגובה זניחה.

מחקרי מודן ותוצאותיהם4. 

 הערכת הסיכון לפתח גידולים באזור ההקרנהא.

התוצאות הראשונות של מחקרי הגזזת פורסמו ב–1974 על ידי מודן וחבריו

 כבר בפרסום זה ניכרו שיעוריםThe Lancet.38בכתב העת המדעי המכובד 

גבוהים של גידולי ראש וצוואר בקבוצת המוקרנים לעומת קבוצות ההשוואה

(אוכלוסייה ואחאים לא מוקרנים). תוצאה זו התקבלה על סמך 27 מקרים (של

גידולים באזור הראש והצוואר בלבד), שהתפתחו בקרב קבוצת המוקרנים, ו–8

שאובחנו בקרב קבוצת ההשוואה (6 בביקורות האוכלוסייה ו–2 בביקורות

האחאים). שיעורי היארעות גבוהים בקבוצת החשופים (מוקרנים) לעומת קבוצות

ההשוואה (לא חשופים) נצפו עבור גידולי מוח (8 מקרים בקרב המוקרנים ו–2

בקרב קבוצות ההשוואה), גידולי בלוטת התריס (התירואיד, המגן) (15 מקרים,

מהם 12 בקרב המוקרנים) וגידולי בלוטות הרוק (4 מקרים, כולם בקרב המוקרנים).

בדיון למאמר זה כתבו המחברים כי:

נתונים אלו מהווים את ההוכחה הראשונה לתפקיד קרינה מייננת בהתהוות
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36Sadetzki S, Chetrit A, Freedman L, Stovall M, Modan B and Novikov
I, “Long-term Follow-Up for Brain Tumor Development Following

RadiatChildhood Exposure to Ionizing Radiation for Tinea Capitis”, 
 2005, 163:424-432; Sadetzki S, Chetrit A, Lubina A, Stovall M andRes,

Novikov I, “Risk of Thyroid Cancer Following Childhood Exposure to
, 2006,J Clin Endocrin MetabolIonizing Radiation for Tinea Capitis”, 

91:4798-4804
37Schafer DW, Lubin JH, Ron E, Stovall M and Carroll RJ, “Thyroid

Cancer Following Scalp Irradiation: A Reanalysis Accounting for
, 2001, 57: 689-697BiometricsUncertainty in Dosimetry”, 

38Modan B, Baidatz D, Mart H, Steintiz R and Levin SG,
, 1974, 1:277-279Lancet“Radiation-Induced Head and Neck Tumors”, 

גידולי מוח באדם.
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במהלך השנים פורסמו מאמרים נוספים, שבהם הורחבה תקופת המעקב, וניתן
39מידע על הסיכון לאתרי סרטן ספציפיים (ראו פרק 12).

גידולי בלוטת התריס

בתקופת המחקר הראשונה היו גידולי בלוטת התריס מרבית הגידולים שנצפו
באוכלוסיית המחקר (15 גידולים מתוך 35), כאשר הסיכון לפתח גידולים אלה
בקרב המוקרנים היה גבוה פי 6 לעומת קבוצות ההשוואה. לפיכך החליט פרופ'
מודן להעמיק את המחקר בנושא זה. לשם כך הוחלט לבצע הצלבה של קובץ
המחקר עם רשומות הניתוחים בכל בתי החולים בישראל, וכך לאתר מקרי סרטן
נוספים וגידולים שפירים (אדנומות) של בלוטת התריס, שייתכן שלא דווחו
לרישום. מתוצאות מחקר זה עלה כי החשיפה לקרינה העלתה את הסיכון לא רק

40לפיתוח גידולים ממאירים של בלוטת התריס אלא גם לפיתוח גידולים שפירים.

מאחר שגידולים בבלוטת התריס מציגים מגוון רחב מבחינת סוג התא שנפגע
ומבחינת מידת הפגיעה (סיווג היסטולוגי), בוצע תת–מחקר שמטרתו לבחון את
תוקף האבחנה ההיסטולוגית של הגידולים, כפי שהוגדרו במחקר (בהתבסס על
נתוני רישום הסרטן הלאומי). לשם כך בוצעה בדיקה חוזרת של 59 מתוך 68
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“Long-Term Follow-Up for Brain Tumor Development Following

RadiatChildhood Exposure to Ionizing Radiation for Tinea Capitis” 
 2005, 163:424-432; Sadetzki S, Chetrit A, Lubina A, Stovall M andRes,

Novikov I, “Risk of Thyroid Cancer Following Childhood Exposure to
, 2006,J Clin Endocrin MetabolIonizing Radiation for Tinea Capitis”, 

91:4798-4804
40Ron E & Modan B, “Benign and Malignant Thyroid Neoplasms after

, 1980, 65:7-11JNCIChildhood Irradiation for Tinea Capitis”, 

חולים (מוקרנים ולא מוקרנים). הממצאים הצביעו על 90% הסכמה בין האבחנה
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המקורית לזו שהוערכה במחקר. 4 מתוך 27 מקרים שאובחנו לראשונה כממאירים,
סווגו מחדש כשפירים (שיעור אבחנה שגויה של 14.8%). מאחר שחוסר ההסכמה
היה דומה בין קבוצת המוקרנים לקבוצת ההשוואה, תוצאת המחקר כפי שהובעה

42 לא הושפעה באופן משמעותי מטעויות אלה.41על ידי הסיכון היחסי

רמת הסיכון לפתח סרטן בלוטת התריס בקרב המטופלים עודכנה על ידי רון
 ומאוחר יותר (ב–2006) על ידי סדצקי וחבריה.43וחבריה בפרסום מ–1989;

במחקר המעודכן ביותר שנערך בנושא זה נבחנה השפעתה של קרינה במינון
), על הסיכון לפתח סרטן בבלוטת4.5-49.5cGy(נמוך שנספגה בבלוטת התריס 

התריס בהתבסס על 159 גידולים (תוספת של 100 גידולים מאז ניתוח הנתונים
הקודם ושל 144 גידולים מניתוח הנתונים הראשון). ניתוח נתונים זה בוצע
לאחר תקופה של עד 54 שנים מזמן החשיפה (תוספת של 16 שנות מעקב מאז

ERR/Gy: Excess(ניתוח הנתונים הקודם). עודף הסיכון היחסי ליחידת קרינה 
Relative Risk per Gray 20.2–95%() עבור כלל הקבוצה הגיע ל CI:

 נמצא כי הסיכון עלה עם העלייה בעָצמת הקרינה והיה גבוה יותר,44).11.8-32.3
ככל שהחשיפה התרחשה בגיל צעיר יותר. העלייה בסיכון החלה 19-10 שנים
לאחר הטיפול בהקרנה, הגיעה לשיא 30-20 שנה לאחר החשיפה וירדה במעט
40 שנה לאחר החשיפה (אם כי נשארה גבוהה באופן מובהק גם בפרק זמן זה).

 יש לציין45עודף הסיכון נצפה גם עבור סרטן מסוג פפילָרי וגם מסוג פוליקולרי.
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) — מוגדר כיחס שיעורי היארעות המחלהRR = Relative Riskסיכון יחסי (41
בקבוצת החשופים לעומת קבוצת ההשוואה. כאשר ערך הסיכון היחסי גבוה (באופן
מובהק) מ–1, הגורם הנחקר מהווה גורם סיכון למחלה הנחקרת; כאשר הסיכון היחסי
נמוך (באופן מובהק) מ–1, הגורם מהווה גורם מגן בפני המחלה הנחקרת; ואילו כאשר

ערך הסיכון היחסי שווה ל–1 (בקירוב), גורם הסיכון אינו משפיע על הסיכון לחלות.

42Ron E, Griffel B, Liban E and Modan B, “Histopathologic
,CancerReproducibility of Thyoid Disease in an Epidemiologi Study”, 

1986, 57:1056-1059
43Ron E, Modan B, Preston D, Alfandary E, Stovall M and Boice JD Jr,

“Thyroid Neoplasia following Low-Dose Radiation in Childhood”,
, 1989, 120:516-531Radiat Res

) הוא מדד מקובל להערכת המובהקותCI  =Confidence Interval( רווח בר–סמך44
הססטיסטית ומידת הדיוק של ערך הסיכון שהתקבל במחקר. הוא מציין את טווח הערכים
שביניהם, קרוב לוודאי, מצוי הערך האמיתי של הפרמטר הנבדק (בדרגת הוודאות

המצוינת) ומבטא את מידת האקראיות שבנתונים.

45Sadetzki S, Chetrit A, Lubina A, Stovall M and Novikov I, “Risk of
thyroid cancer following childhood exposure to ionizing radiation for

, 2006, 91:4798-4804J Clin Endocrin MetabolTinea Capitis”, 

כי הערכת הסיכון שנמצאה במחקר זה הייתה גבוהה פי 18-2 בהשוואה לזו
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שהוערכה במחקרים מקבילים (אם כי נמצאה בטווח הרווח בר–סמך שהופק
46] שנערך בנושא).Pooled Analysis[מניתוח–על 

ממצאים אלה הטרידו את החוקרים והעלו את השאלה האם יש צורך לנקוט
פעולה כלשהי במטרה לאתר את אוכלוסיית המוקרנים ולהביאם לביצוע גילוי
מוקדם של גידולים, שאפשר שהתפתחו בבלוטת התריס. שאלת הצורך בייסוד

) לגילוי מוקדם של גידולים אלה באוכלוסיית מטופליScreening(תכניות סקירה 
הגזזת עלתה לדיון כמה פעמים במהלך השנים. סוגיה מורכבת זו נדונה גם
ברחבי העולם בהקשר של חשיפה לקרינה בנסיבות שונות, וביניהן אסונות
הכורים הגרעיניים בצ'רנוביל ב–26 באפריל 1986 ובפוקושימה ב–11 במרץ

2011 (ראו פרק 13).

גידולי מוח

New England Journalלקראת סוף שנות ה–80 התפרסם בכתב העת היוקרתי 

of Medicineהמאמר הראשון ממחקרי הגזזת הישראלי שדן באופן פרטני 

47בסיכון לפתח גידולי מוח בעקבות החשיפה לקרינה שניתנה כטיפול בגזזת.

בהסתמך על 60 גידולי מוח שאובחנו במהלך 30 שנה, נמצא כי הסיכון לפתח

גידולים של מערכת העצבים באזור הראש והצוואר בקרב המוקרנים היה גבוה

) לעומת קבוצות ההשוואה. עודף הסיכון נצפה בייחודCI: 4.8-14.8 95%(פי 8.4 

עבור מנינגיומה (לָרוב גידולים שפירים של קרומי המוח), עבורן נצפה סיכון

); גליומה (בדרך כלל, גידול ממאיר שלCI: 3.5-25.7 95%) של RR) 9.5(יחסי 

);CI: 0.8-8.6 95%() של RR 2.6(רקמת המוח), עבורו נצפה סיכון יחסי 

) ו"גידוליםCI: 9.4-116.6 95%(גידולים של מעטפת העצבים (סיכון יחסי 33.1) 

). נתונים אלהCI: 1.5-23.5 95%(אחרים של מערכת העצבים" (סיכון יחסי 6.0) 

 כאשר הסיכון היחסי התקרב ל–20 במנת48הצביעו על קיום קשר מנה-תגובה,
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46Ron E, Lubin JH, Shore RE, Mabuchi K, Modan B, Pottern LM,
Schneider AB, Tucker MA and Boice JD Jr, “Thyroid cancer after
exposure to external radiation: A pooled analysis of seven studies”,

, 1995, 141:259-277Radiat Res
47Ron E, Modan B, Boice JD Jr., Alfandary E, Stovall M, Chetrit A and

Katz L, “Tumors of the Brain and Nervous System after Radiotherapy in
, 1988, 319:1033-1039New Engl J MedChildhood”, 

משמעות קשר מנה-תגובה היא שעם עלייה ב"מנת" החשיפה (למשל לקרינה), נצפית48
גם עלייה בתגובה (למשל, בסיכון להתפתחות גידול במוח).

 (שנחשב1-2Gyהנתונים הצביעו על כך שמינון קרינה של . 2.5Gyקרינה של 
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מינון קרינה בינוני), מעלה באופן משמעותי את הסיכון לפתח גידולים במערכת

העצבים.
תופעת הטיפול בהקרנה נגד גזזת בשנות ה–50 בישראל והשפעתה האפשרית
על התפתחות מנינגיומות, דווחה גם על ידי קבוצת רופאים מהמחלקה

 כבר ב–1972 תיארו בלר49הנוירוכירורגית, מהמרכז הרפואי הדסה שבירושלים.
וחבריו את המאפיינים הקליניים של סדרת מקרים המונה 16 חולים, שאובחנו
עם מנינגיומה מוחית ונחשפו בעברם לקרינה מייננת בשל טיפול נגד גזזת. הזמן
שחלף מאז ההקרנה ועד האבחנה נע בין 45-22 שנים. במאמר זה ציינו החוקרים

). הםTreatment of Choice(כי קרינה מייננת נחשבה לטיפול הבחירה בגזזת 
 וחבריו מ–1969, שבו תוארו 5 מקרים שלMunkסקרו את מאמרם של 

 בדיון המאמר ציינו בלר50מנינגיומות שהתפתחו לאחר טיפול בהקרנה נגד גזזת.
 רקמת קרומי המוח51 וחבריו מ–Davidoff,1938וחבריו כי על פי דיווחם של 

מגיבה לנזק שנוצר על ידי הקרינה בדרגות שונות של תגובה דלקתית. המחברים
) שלMisregeneration( שלפיה שיקום לקוי Zülch,52אימצו את ההיפותזה של 

הרקמה לאחר טראומה או דלקת יכול להיות סיבה אפשרית להתפתחות הגידול.
 וחבריוFabrikantלגבי השפעת מינון הקרינה, ציינו המחברים את דעתם של 

 כי לגבי היווצרות סרטן, סוג הנזק הרקמתי ומידתו חשובים יותר53(מ–1964),
ממנת הקרינה. כיום ידוע שהתפתחות הגידול לאחר חשיפה לקרינה מתרחשת
בעיקר עקב נזק לחומר התורשתי שבתא (דנ"א), שאם אינו מתוקן ולא מתרחשת

השמדת התא הפגוע, עלול הדבר לאתחל תהליך סרטני.
בלר וחבריו העריכו בכ–15,000 את כמות האנשים שטופלו נגד גזזת בישראל
בין השנים 1951-1948. הם ציינו כי לא ניתן להשיג את תיקי ההקרנה המקוריים
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49Beller AJ, Feinsod M and Sahar A, “The Possible Relationship
between Small Dose Irradiation to the Scalp and Intracranial

, 1972, 4:135-143NeurochirurgiaMeningiomas”, 
50Munk J, Peyser E and Gruszkiewicz J, “Radiation Induced

, 1969, 20:90-94Clin RadiolIntracranial Meningiomas”, 
51Davidoff LM, Dyke CG, Elsberg Ch.A and Tarlov I, “The Effect of

, 1938,RadiolRadiation Applied Directly to the Brain and Spinal Cord”, 
31:451-463

52, NY:Brain Tumors – Their Biology and PathologyZulch KI, 
Springer 1957

53Fabrikant JJ, Dickson RJ and Fetter BF, “Mechanisms of Radiation
, 1964, 13:459-477Brit J CancerCarcinogenesis at the Clinical Level”, 

ולהעריך את מידת הקרינה האישית. בסיכום המאמר העריכו המחברים כי אם
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אכן קיים קשר בין חשיפה לקרינה לבין התפתחות מנינגיומות, יש לצפות לכמות
רבה של גידולים מסוג זה, שיתפתחו באוכלוסיית המוקרנים בעתיד.

ב–1983 פרסמה קבוצת חוקרים זו, בראשותו של פרופ' סופר השוואה בין

סדרת מקרים של 42 מנינגיומות מושרות קרינה לבין 84 מנינגיומות שהתפתחו

 סדרה זו היוותה את כל המנינגיומות שהתפתחו בעקבות54ללא קשר לקרינה.

הקרנה כטיפול נגד גזזת, ואובחנו בבית החולים האוניברסיטאי הדסה בין השנים

1981-1952. ניתוח נתונים זה הראה שאף שברמה הפרטנית לא ניתן להבדיל

בין גידול מושרה קרינה לגידול "ספונטני", ניכרו הבדלים בין הקבוצות במיקום

ובאגרסיביות הגידול.

ב–1984 פרסמה קבוצה נוספת של נוירוכירורגים בישראל תיאור קליני

והיסטופתולוגי של 201 מנינגיומות תוך–מוחיות, שנותחו בתקופה שבין 1978-

 43 חולים מקבוצה זו דיווחו על198255 בבית החולים בילינסון שבמרכז הארץ.

טיפול בקרינה מייננת לאזור הראש בעברם; רובם עקב גזזת. גם ממצאי מחקר

זה הצביעו על הבדלים בין קבוצת הגידולים מושרי הקרינה לבין הקבוצה

"הספונטנית".

יש להבהיר כי יש הבדל משמעותי בין המחקר האפידמיולוגי ההשוואתי

שביצע מודן (ב–1974), שבו בשיטות אנליטיות הדגים עלייה בסיכון לפתח

מנינגיומה בעקבות קרינה, לבין המחקרים התיאוריים שעליהם דיווחו בלר

וחבריו (ב–1972). המחקר התיאורי היה תצפית קלינית ראשונית וחשובה שבה

הועלו השערות שחייבו אישוש עובדתי וכמותני, כפי שהתבצע במחקר

האפידמיולוגי. הרחבת המחקר בנושא השפעת הקרינה על התפתחות גידולי מוח

בכלל ומנינגיומות בפרט בוצעה בתקופה מאוחרת יותר (על ידי סדצקי וחבריה,

ראו פרק 12). בכל מקרה, חשוב להדגיש כי בשנות ה–80 של המאה ה–20 ועד

התקיים ויכוח מדעי בשאלה האם רקמותלעשור הראשון של שנות האלפיים 

.תהמוח וקרומי המוח רגישים לנזקי הקרינה המייננ
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54Soffer D, Pittaluga S, Feiner M and Beller AJ, “Intracranial
JMeningiomas Following Low-Dose Irradiation to the Head”, 

, 1983, 59:1048-1053Neurosurg
55Rubinstein AB, Shalit MN, Cohen ML, Zandbank U and Reichenthal

JE, “Radiation-Induced Cerebral Meningioma: A Recognizable Entity”, 
, 1984, 61:966-971Neurosurg
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סרטן השד

נושא סבוך ומעניין שמסקנותיו נבחנו ונדונו כמה פעמים במהלך השנים, הוא
) יכולה הייתה16mGy(האפשרות כי הקרינה המזערית שנספגה באזור השד 

לגרום לעודף סרטן שד בקרב הנשים שטופלו בילדותן. התמודדות ראשונה עם
 הממצאיםThe Lancet.56נושא זה פורסמה בסוף שנות ה–80 בעיתון היוקרתי 

באותה תקופה הצביעו על עלייה בסיכון לפתח סרטן שד בשנים 1986-1982
בקרב נשים, שנחשפו לקרינה עקב הטיפול נגד גזזת בהיותן בנות 9-5 שנים

)RR>12; 95%CI: 3.16-46.7.(
לתוצאות אלה התייחסו מודן וחבריו בספקנות, והדגישו כי יש להתייחס
אליהן בעירבון מוגבל ולוודא שהן לא נגרמו באופן מקרי בלבד. בעניין זה
הועלתה ההשערה כי לקבוצת ההשוואה היו, משום מה (באופן מקרי), שיעורי
סרטן שד נמוכים במיוחד בקבוצת הגיל שזווגה לילדות שהוקרנו בגיל 9-5
שנים (0 מקרים בקבוצת ההשוואה לעומת 10 שאובחנו בקבוצת גיל זו בקרב
המוקרנות). לכן בחלוקת שיעורי היארעות סרטן השד של קבוצת המוקרנות

) גבוה באופן מובהק. הסבר זה שוללRR(בקבוצת ההשוואה התקבל סיכון יחסי 
הימצאות עודף אמִתי של סרטן שד שהתפתח בקרב המוקרנות, ותומך בהשערה
שמדובר בממצא שווא (ארטיפקט) ולא בקשר אמִתי. השערה נוספת שהעלו
החוקרים הייתה כי הממצאים יכולים היו להיגרם עקב אי דיוק בהערכת מינון

הקרינה שנספגה באזור החזה.
במקביל, ציינו החוקרים כמה השערות שיכולות להסביר את הממצא באופן
ביולוגי, למרות מינוני הקרינה הנמוכים, אם אכן מדובר בתוצאה אמִתית. הסברים
אלו כללו את הטיעון כי רקמת השד ידועה ברגישותה לקרינה (אם כי ההוכחות
הקיימות מצביעות על קשר במינונים גבוהים יותר), כי ייתכן שרקמת השד
הצעירה (סביב תחילת ההתבגרות המינית) רגישה במיוחד לקרינה, או לחילופין

), יכולה להשפיע על48-66mGy( שבמוח 57שהקרינה שנספגה באזור ההיפופיזה
שיעורי סרטן השד עקב פגיעה בציר האנדוקריני (השפעה על הפרשת הורמונים,
לרבות פרולקטין והפרעות בביוץ ובמחזור הווסת). החוקרים המליצו על המשך
מעקב בעניין זה לצורך ביסוס הנתונים ואימותם. גם בנושא זה בוצעו מחקרי
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56Modan B, Chetrit A, Alfandary E and Katz L, “Increased Risk of
, 1989, 1:629-631LancetBreast Cancer after Low-Dose Irradiation”, 

היפופיזה — בלוטת יֹותֶֶרת הַּמֹוחַ ממוקמת בבסיס הגולגולת באוכף הטורקי. תפקידה57
בעיקר בהפרשת הורמונים וביניהם הורמון הגדילה (הפרולקטין) המעודד את השד לייצר

 או תירוטרופין המעורר את בלוטת התריס לייצר את הורמון התירוקסין.TSH-חלב ו

המשך בתקופות מאוחרות יותר (ראו פרק 12). יש לציין כי בנושא זה התקיימו
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דיונים רבים במשרד הבריאות, ואף שעודף הסיכון לפתח סרטן שד בקרב
מוקרנות אושש גם בניתוחי נתונים חוזרים, מחלה זו אינה מזכה קבלת פיצוי על

פי חוק הגזזת (ראו פרק 13)

גידולי עור

גידולי עור מושרי קרינה הם תופעה ידועה שנצפתה הן בחיות מעבדה והן
במחקרים בבני אדם. עם זאת, לא כל מחקרי הקרינה הדגימו את הקשר בין
קרינה מייננת לבין התפתחות גידולי עור, ויש שטענו כי הקשר נצפה רק

). לפיכך מחקר הגזזת היה הזדמנותCaucasians(באוכלוסייה בהירת עור 
לבחינת השפעת קרינה על אוכלוסייה בעלת גוון עור מצבע ביניים (בין בהיר

לכהה).
לבחינת סוגיה זו סקרו החוקרים את רשומות המחלקות הפתולוגיות בכל בתי
החולים בארץ (22 באותה תקופה) במטרה לתור אחר תשובות של ביופסיות

 וממאירים באזור58שבוצעו בשנים 1980-1950 ואובחנו כגידולי עור שפירים
הראש והצוואר. הגידולים הממאירים חולקו לשתי קבוצות: מלנומה וגידולים

 במחקר נסרקו יותר משני מיליוני דוחות,Non Melanoma.(59(שאינם מלנומה 
ש–59,000 מהם נמצאו מתאימים לביצוע הצלבה עם אוכלוסיית המחקר (על פי

60גיל ומוצא, שיכולים להתאים לאוכלוסייה הרשומה ב"קובץ מודן").

אבחנה של גידולי עור (ממאירים ושפירים) נמצאה אצל 58 אנשים מקבוצת

המוקרנים, 16 אנשים מקבוצת השוואת האוכלוסייה ו–6 מקבוצת האחאים.

מלנומה אובחנה רק אצל שני אנשים מקבוצת החשופים ואצל אדם אחד מקבוצות

ההשוואה. עודף הסיכון לפתח סרטן ממאיר זה עקב החשיפה לקרינה לא היה

). לעומת זאת, הסיכון לפתח סרטן שאינוRR=3, 95% CI: 0.3-33.1(מובהק 

מלנומה והסיכון לפתח גידולי עור שפירים היו גבוהים באופן מובהק בקבוצת

;RR=3.5 ו-RR=4.2, 95% CI: 2.3-7.6(המוקרנים לעומת קבוצות ההשוואה 
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Benign Sweat Glands Adenomas, Basalגידולים אלו כללו את האבחנות 58
Cell Benign Tumors, Dermatofibroma, Benign Nevi and Skin

Cylindromas
,Epithelial Cell Cancer, Squamous Sell Carcinomaגידולים אלה כללו 59

Basal Cell Carcinoma
60Ron E, Modan B, Preston D, Alfandary E, Stovall M and Boice JD Jr,

,Radit Res“Radiation-induced skin carcinomas of the head and neck”, 
1991, 125:318-325

95% CI: 1.4-9.1.(עבור סוגי הגידולים שצוינו בהתאמה ,
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Basal Cell Carcinomaרוב הגידולים הממאירים שאינם מלנומה היו מסוג 

(98% [41 מתוך 42] ו–87% [13 מתוך 15] בקבוצת המוקרנים והלא מוקרנים

בהתאמה). עבור גידולים אלו בוצע ניתוח נתונים מעמיק לבחינת השפעת גורמים

שונים על הסיכון. התוצאות הראו כי עקומת מנה-תגובה לינארית התאימה

). הסיכון ליחידת קרינה עלה באופן מובהק עם הירידהp<0.001לתיאור הסיכון (

בגיל בעת החשיפה והיה דומה בין המינים ובקבוצות האתניות השונות.

אחת מחָזקות מחקר זה היא השיטה הייחודית והמקיפה שבה השתמשו

 אינם מדווחים ברישומיBCCהחוקרים לאיתור הגידולים. מאחר שגידולים מסוג 

הסרטן, מחקר בנושא זה צריך להסתמך על דיווח עצמי, המועד לתת–דיווח או

לעודף דיווח מצד המרואיינים. במחקר זה, לעומת זאת, נסרקו נתוני הביופסיות

עצמן בכל המכונים הפתולוגים בארץ. לפיכך המחקר הזה (המכיל מידע מלא

מת?ָקף ונטול הטיות על גידולי עור ממאירים ושפירים) היה הזדמנות ייחודית

להשלמת הידע בנושא הקשר בין חשיפה לקרינה מייננת בילדות לבין התפתחות

גידולי עור מסוגים שונים. מגבלת המחקר היא בכך שתקופת המעקב המיוצגת

בו מוגבלת ומגיעה עד שנת 1980 בלבד.

כיום גם בישראל לא ניתן יהיה לבצע מחקר מסוג זה בהתחשב בכמות הרבה

של מעבדות פתולוגיות המבצעות בדיקות אלו, ובמספר הגורמים שאליהם יהיה

צורך לפנות על מנת להשיג את האישורים האתיים הדרושים לביצועו. לפיכך

לא ניתן לתקף תוצאות אלו במחקר חוזר ולא ניתן להעריך את השפעת הקרינה

 ארוכה.61 במוקרני הגזזת המבוגרים לאחר תקופת חביוןBCCעל גידולים מסוג 

ככלל, ידוע כי שיעורי סרטן העור שונים בקבוצות אתניות שונות וכי

בישראל יהודים ממוצא צפון אפריקני וממוצא אסייתי מאופיינים

 יחסית של מחלה זו. בניסיון לתהות על הסיבותבשיעורים נמוכים

 לפיתוח סרטן עור בעקבות חשיפה לקרינה בקרב אנשיםהפרטניות שהביאו
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תקופת חביון — פרק הזמן שעובר מאז החשיפה (לדוגמה, לקרינה) ועד התפתחות61
התוצא הבריאותי (למשל, גידול עור)

), הקרוי גם רטרוספקטיבי — מחקר בוCase-Control Sudy(מחקר מקרה-ביקורת 62
האוכלוסייה הנבדקת מורכבת ממקרים (אנשים שפיתחו את התוצא הבריאותי הנבדק)
וביקורות (אנשים ללא התוצא הבריאותי הנבדק, המייצגים את האוכלוסייה ממנה התפתחו
המקרים). במחקר זה, מעריכים החוקרים את שיעור גורמי הסיכון הנבדקים בקרב שתי

הקבוצות.

62מסוימים מקבוצת מטופלי הגזזת (ולא באחרים), בוצע מחקר מקרה-ביקורת
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 נבחנו בו המאפינים הפיזיים וההתנהגותיים שהיו עשויים להשפיע על63מקנן.

64פיתוח המחלה.

) עדBCCאוכלוסיית המחקר כללה 38 מקרים שפיתחו סרטן עור (מסוג 
ינואר 1987 ו–76 ביקורות שנחשפו לקרינה אך לא אובחנו כחולים בסרטן

 (כמות65)Host(העור. נתונים לגבי משתנים בלתי תלויים הקשורים במאכסן 
 [אולטרה סגולה]UVחשיפה לשמש בזמן הפנאי ובעבודה, שימוש במגיני קרינת 

כגון לבוש ומסנני קרינה, רגישות לחשיפה לשמש וכו') נאספו באמצעות שאלון
אישי. בנוסף, התבצעה בדיקה פיזיקלית על ידי שני דרמטולוגים, שבה הוגדר

), הימצאות נגעים עורייםScottoצבע העור (בשימוש בשיטה מקובלת — סקלת 
והימצאות נזקי קרינה עוריים (התקרחויות שנוצרו כתוצאה מההקרנה

). הבדיקה נערכה בבית הנבדק, והרופאים היוRadiation Dermatitis-ו
 לגבי היות הנבדק עם או ללא סרטן עור.66"עיוורים"

בניתוח רב משתני נמצא כי שני גורמים ראשיים השפיעו על הסיכון לפתח
סרטן העור: א. מינון קרינה גבוה יותר, כפי שהתבטא על ידי נזקי קרינה עוריים
בשכיחות גבוהה יותר במוקרנים; ב. שכיחות גבוהה יותר של חשיפה לשמש

(שיזוף).
חשוב לציין כי למרות האמור לעיל נמנים גידולי עור ממאירים מכל סוג
(לרבות מלנומה שכאמור לא נמצאה קשורה להקרנה) עם המחלות המזכות

קבלת פיצוי על פי חוק הגזזת (ראו פרק 13).

גידולי בלוטות הרוק

אתר סרטן נוסף שנבדק באופן ספציפי ועבורו נקבע קשר ברור לקרינה, הוא
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מחקר מקרה-ביקורת מקנן — מחקר מסוג מקרה-ביקורת שבו קבוצות המחקר,63
מקרים החולים במחלה הנחקרת (סרטן עור), וביקורות החופשיים ממחלה זו, מאותרות

מעוקבה קיימת.

64Modan B, Alfandary E, Shapiro D, Lusky A, Chetrit A,
Shewach-Millet M and Movshovitz M, “Factors Affecting the

, 1993,Radiat ResDevelopment of Skin Cancer after Scalp Irradiatio”, 
134:125-128

מאכסן — אורגניזם (במקרה זה, אדם) החשוף לפיתוח המחלה או חולה בה.65

מחקר שבו הבודקים "עיוורים" (אינם מודעים) לשיוך הנבדקים לקבוצות המחקר66
השונות (עם או בלי התוצא הבריאותי), נקרא מחקר סמוי. חוסר הידיעה המוקדמת לגבי

השיוך לקבוצות המחקר מונע הטייה מצד הבודקים.

67Modan B, Chetrit A, Alfandary E, Tamir A, Lusky A, Wolf M and

 במחקר ייעודי שהתייחס לגידולים אלה נמצא כי הקרינה הייתה67בלוטות הרוק.
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קשורה לשיעורים הגבוהים פי 4.5 של סרטן ממאיר בבלוטות הרוק ופי 2.6
לגידולים שפירים של בלוטות הרוק בקרב המוקרנים, לעומת קבוצות ההשוואה.

במחקר זה נמצא יחס מנה-תגובה ברור לשני סוגי הגידולים.

סרטנים המטולוגיים

סיכום נפרד המתייחס לגידולים המטולוגיים לא פורסם במחקרי הגזזת לפחות
עד שנת 2017. אולם ניתוח נתונים המבטא את הסיכון לפתח גידולים אלו
בתקופות שונות נכלל בפרסומים שונים שהתמקדו בגידולים אחרים וצוינו לעיל.
בניתוח נתונים מעודכן ל–1981, שבו הושוו שיעורי היארעות לויקימיה
בקרב קבוצת המוקרנים לאלו של שתי קבוצות ההשוואה (אוכלוסייה ואחאים

 ואילו בעדכון הנתוניםCI: 1.30-5.29,(68 95%(יחד), נמצא סיכון יחסי של 2.6 
לשנת 2002 ירד הסיכון היחסי ל–1.34 ולא היה מובהק מבחינה סטטיסטית

)95% CI: 0.78-2.29(טרם פורסם). מעניין לציין כי הקשר בין הטיפול בהקרנה (
:RR=0.91; 95% CIלבין לימפומה לא הוכח במחקרי הגזזת מעולם (עד 1981: 

). גם בעניין זה קייםRR=0.78; 95% CI: 0.55-1.11, ובעדכון ל–2002: 0.52-1.59
פער בין ממצאי המחקר המדעיים לבין האמור בחוק הגזזת (ראו פרק 13).

ממצאים כלליים הקשורים בהתפתחות סרטן

במהלך השנים בוצעו הערכות סיכון נוספות שבהן הורחבה תקופת המעקב,
ונדונה השפעת גורמים פרטניים (כגון מין, גיל בעת ההקרנה ומוצא) על הסיכון
להתפתחות סרטן. בפירוש התוצאות של מחקרים אלו הועלו השערות שונות,
שיכולות היו להסביר את הממצאים ולמעשה היו בסיס לבחינה מדעית נוספת

במחקרים מאוחרים יותר.
 נמצאו שיעורים גבוהים במיוחד של גידולי בלוטת69בעדכון שפורסם ב–1984

התריס בקרב המוקרנים מקבוצת ילידי צפון אפריקה, ובייחוד בקרב ילידי
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Shpilberg O, “Increased Risk of Salivary Gland Tumors after Low-Dose
, 1998, 108:1095-1097The LaryngoscopeIrradiation”, 

68Modan B, Chetrit A, Alfandary E and Katz L, “Increased Risk of
, 1989, 1:629-631LancetBreast Cancer after Low-Dose Irradiation”, 

69Ron E & Modan B, “Thyroid and Other Neoplasms Following
Childhood Scalp Irradiation”, in: Boice JD Jr & Fraumeni JF Jr (Eds),
Radiaition Carcinogenesis: Epidemiology and Biological Significance.

New York: Raven Press 1984:139-151

מרוקו ותוניס (בהשוואה לשיעורים שנצפו בקרב ילידי ישראל ואסיה). שתי
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השערות הועלו על ידי החוקרים כהסברים אפשריים לממצא זה. האפשרות
הראשונה הייתה כי ייתכן שקבוצה זו ספגה מינוני קרינה גבוהים יותר מאלו
שהוערכו על ידי החוקרים. בהקשר זה מוזכר לראשונה על ידי רון ומודן כי
הטיפול בקרינה היה שכיח גם במרוקו, ולפיכך אפשר שחלק מתת–אוכלוסייה זו
טופל קודם בארץ המוצא לפני עלייתה ארצה. אם השערה זו נכונה, הרי שמינון
הקרינה הרשום עבור מטופלים אלו ב"קובץ מודן" (שכולל רק את הטיפול
הנוסף שקיבלו בישראל) הוא תת–הערכה למנת ההקרנה האמִתית והכוללת
שקיבלו. בהקשר זה עלתה המחשבה כי ייתכן שגם חלק מהאנשים בקבוצת
ההשוואה נחשפו לקרינה, בעוד שהחוקרים סבורים כי מדובר באוכלוסייה שלא

70נחשפה לגורם זה.

ההשערה השנייה שבה דנו החוקרים בהקשר זה של עודף סיכון לפתח סרטן
שנמצא לכאורה בקרב יוצאי צפון אפריקה, היא אפשרות של עלילות–יתר גנטית

)Genetic Susceptibilityלאתחול סרטן, שאפשר שקיימת בקרב אוכלוסייה (
ממוצא מסוים. החוקרים ציינו כי ייתכן שבקרב תת–אוכלוסייה זו קיימת

 =ATM(רגישות–יתר לקרינה הנגרמת כתוצאה מנַשאות מוטציה בגן ספציפי 
Ataxia Telangiectasia Mutation שהוא גן מדכא סרטן ,()Tumor

Suppressor Gene(7172 ומהווה שחקן מפתח בבקרה על חלוקת התא, אפופטוזיס

ותגובה לנזקי דנ"א, כמו תיקון שברים דו–גדיליים המאפיינים נזקי קרינה.
,Ataxia Telangiectasia בגן זה גורמת למחלה הקשה 73מוטציה הומוזיגוטית

), אטקסיה צרברלית,Neurodegeneration(המאופיינת בין היתר בניוון ניורולוגי 
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תת–הערכה של מינוני הקרינה בקרב החשופים ו/או סיווג שגוי של פרטים מקבוצת70
ההשוואה כלא חשופים, בעוד שבמציאות טופלו גם הם בהקרנה, יגרמו לירידה בערך
הסיכון היחסי המתאר את השפעת הקרינה. לכן אפשרויות אלו אינן פוסלות את ממצאי
המחקר כפי שהתקבלו. במקרה כזה הסיכון האמיתי של הקשר בין קרינה לבין התוצא
שנבדק גדול מזה שהוערך במחקר. כלומר, במקרה זה תוצאת המחקר תהיה תת–הערכה

של הסיכון האמיתי, ולא הערכת–יתר.

גן מדכא סרטן (או אנטי אונקוגן) — זהו גן שמגן על התא מפני התפתחות התהליך71
הסרטני. כאשר גן זה פגום נגרם איבוד או ירידה בתפקוד החלבון המקודד, והתא יכול
להתקדם בתהליך הסרטני. זהו תהליך שמתרחש בדרך כלל בשילוב עם שינויים גנטיים

נוספים.

אפופטוזיס — מוות תאי שנגרם על ידי הפעלת מספר רב של חלבונים ואנזימים72
בעקבות נזק או פגם בדנ"א שבתא.

מוטציה הומוזיגוטית — נוכחות של מוטציה זהה בשני אלֵלים של גן ספציפי.73

74Lavin MF, “Ataxia-Telangiectasia: From a Rare Disorder to a
., 2008,Nat Rev Mol Cell BiolParadigm for Cell Signalling and Cancer”, 

l., 2008, 9(12)Nat Rev Mol Cell Bio9:759-69. Review. Erratum in: 

74ברגישות לקרינה מייננת ובסיכון מוגבר לפתח גידולים בעקבות חשיפה אליה.
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ידוע כי בקרב יוצאי מרוקו (שהם חלק ניכר מהאוכלוסייה שטופלה בקרינה נגד
גזזת) נצפים שיעורים גבוהים יחסית של נַשאות מוטציה ושל

הכללית. הוערך כי כ–1.2% מאוכלוסייה זו הםהמחלה בהשוואה לאוכלוסייה 
 לפיכך סברו החוקרים כי77 בגן זה.76 מייסדלמוטציית אב 75הטרוזיגוטים
 בין רגישות לקרינה ועלילות לפיתוח סרטן בקרב הטרוזיגוטים78אינטראקציה

 יכולה להיות אחראית לעודף הסיכון לפתח סרטן בקרב יוצאי צפוןATMלגן 
אפריקה באוכלוסיית מטופלי הגזזת. החוקרים ציינו כי הם ספקניים באשר

להשערה זו.
ממצא נוסף של חשד לרגישות גבוהה יותר לפתח סרטן בקרב נשים הוביל
את החוקרים להשערה כי ייתכן שמנת הקרינה של 66-48 ראד שנספגה בבלוטת
79ההיפופיזה, יכולה לגרום לשינויים הורמונליים שיעודדו התפתחות גידולי מוח.

החוקרים ציינו את הקושי הקיים ברוב המחקרים באבחנה בין גידולי מוח
שפירים ובין גידולים ממאירים, והדגישו את חשיבותו של ניתוח נתונים מדויק
בעניין זה. אמנם הממצא של עודף סיכון בקרב נשים לא אושש במחקרים
מאוחרים יותר, אך בדיון המעמיק שהוזכר קבעו החוקרים את חשיבותם של

) ואת השפעתם האפשרית עלHost(גורמים שונים המאפיינים את המאכסן 
הסיכון שבחשיפה לקרינה. בהתאם לכך, הציעו החוקרים כי יש להמשיך לאסוף
נתונים על תפקודים הורמונליים, על מחלות נלוות ועל מחלות מורשות באוכלוסיית
המחקר. בשלב זה הוצע לבצע סקר שיכלול שליחת שאלונים (בדואר) לכ–10%
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הטרוזיגוטיות — נשאות של שני אלֵלים שונים באותו הלוקוס (אתר כרומוזומלי).75

) — מוטציה שהתרחשה אצל אב קדמוןFounder Mutation(מוטציית אב מייסד 76
של אוכלוסיה הומוגנית (קבוצה אתנית מסויימת) ועוברת הלאה לצאצאים של אותה
אוכלוסיה. אם המוטציה אינה קטלנית היא עלולה להיות שכיחה יחסית באותה אוכלוסייה.

77Gilad S, Bar-Shira A, Harnik R, Shkedy D, Ziv Y, Khosravi R,
Brown K, Vanagaite L, Xu G, Frydman M, Lavin MF, Hill D, Tagle DA
and Shiloh Y, “Ataxia-Telangiectasia: Founder Effect among North

, 1996, 5:2033-2037Hum. Molec. Genet.African Jews”, 
אינטראקציה — הבדלים בהשפעה הנמדדת של גורם מסוים ברמות שונות של גורם78

אחר. אינטראקציה קיימת כאשר היארעות המחלה בנוכחות שני גורמי סיכון או יותר,
שונה מההיארעות הצפויה מההשפעות של כל אחד מהם בנפרד. ההשפעה של כל משתנה

.Main Effectבנפרד על המשתנה התלוי נקראת 

79Ron E & Modan B, “Thyroid and Other Neoplasms Following
Childhood Scalp Irradiation”, in: Boice JD Jr & Fraumeni JF Jr (Eds),
Radiaition Carcinogenesis: Epidemiology and Biological Significance.

New York: Raven Press 1984:139-151

מהאוכלוסייה על מנת להרחיב את איסוף הנתונים למחקר זה.
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בחינת הסיכון לפתח תוצאי בריאות אחרים (תמותה, תפקודים מנטליים, פיתוחב.
קטרקט מוקדם ובעיות הורמונליות)

הערכת תפקודי המוח, השפעות קוגנטיביות ותפקודים מנטליים

sVER =) Visualב–1980 פורסם מאמר שנבחנו בו תפקודי המוח באמצעות 
Evoked Responsesבדיקה זו בוחנת בעיקר תגובה קורטיָקלית לגירוי ראייתי .(

 בחיות מעבדהVER באותה תקופה הודגמה ירידה באמפליטודת ה-80ישיר.
ובחולים שטופלו בקרינה מייננת עקב גידולי מוח (וקיבלו מנות גבוהות של

קרינה).
במחקר השתתפו 44 מוקרנים ו–57 ביקורות לא מוקרנות דומות בגיל (טווח
35-20 שנה) ובמוצא. תוצאות המחקר הדגימו הבדלים מובהקים בממוצע

 בין קבוצות המחקר. החוקרים סיכמו כי הבדלים אלה יכולים לשקףVERה-
תגובה מאוחרת לנזק למערכת העצבים המרכזית, שנגרם על ידי חשיפתו של
מוח לא בשל לקרינה. נראה היה שההמיספרה השמאלית נפגעה יותר, עובדה

 לצדxהמתאימה לכך שהילדים קיבלו בממוצע מנות גבוהות יותר של קרינת 
השמאלי של המוח, כפי שהודגם בסימולציה שנבחנה על ידי מודל הפַנטום (ראו
"מחקר הגזזת הישראלי: הערכת סיכון לתחלואה במתודולוגיית מחקר עוקבה —
"קובץ מודן", סעיף 3: "הערכת מינון קרינה"). ההבדלים העיקריים שנצפו היו
בתגובה הסאּב–קורטיקלית, תוצאות שיכולות להצביע גם על פגיעה במערכת
הראייה. החוקרים ציינו כי הנבדקים לא היו מודעים לכך שתוצאות המחקר
יכולות היו להיות קשורות לטיפול בהקרנה שקיבלו בעברם, כי כל הנבדקים היו
בריאים ולא נטלו תרופות וכי למיטב ידיעתם, מחלת הגזזת אינה מזיקה לרקמת

) אפילו במקרים חמורים.Neurotoxicity(המוח 
) (אא"ג:EEG )Electroencephalogramבמחקר נוסף שבו נבחנו תפקודי 

"רשמת מוח חשמלית") ב–44 מוקרנים וב–59 אנשים שלא נחשפו לקרינה,
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80Yaar I, Ron E, Modan M, Peretz H and Modan B, “Long-term
Cerebral Effects of Small Doses of X-Irradiation in Childhood as

, 1980,Ann NeurolManifested in Adult Visual Evoked Responses”, 
8:261-268

81Yaar I, Ron E, Modan B, Rinott Y, Yaar M and Modan M,
“Long-Lasting Cerebral Functional Changes following Moderate Dose
X-Radiation Treatment to the Scalp in Childhood: An

Journal of Neurol,Electroencephalographic Power, Spectral Study”, 
, 1982, 45:166-169Neurosurg, and Psychiatry

b.81-הודגמו הבדלים בין הקבוצות, בייחוד בהתפלגות גלי ה
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בתחילת שנות ה–80 (20 שנה לאחר החשיפה) ניסו רון, מודן וחבריהם
להעריך את השפעות הקרינה על מערכת העצבים המרכזית, תוך בחינת מספר

 בעוד שלא כל התוצאות הדגימו מובהקות סטטיסטית, נצפה82מדדים מנטליים.
דפוס עקבי שבו קבוצת המוקרנים הראתה יותר סימנים הקשורים לפגיעה
מוחית מאשר קבוצות ההשוואה. הילדים החשופים הראו ציונים נמוכים יותר

 ובמבחנים פסיכולוגיים.IQ והישגים נמוכים יותר במבחני 83במבחני הסקר
בין השנים 1970-1966 ניגשו למבחן הסקר 38% מקבוצת המוקרנים בהשוואה

).p<0.005(ל–46% ו–44% בקבוצות ביקורת האחאים והאוכלוסייה בהתאמה 
ממוצע הציונים במבחן היה 59.4, 61.2, ו–61.0 בקבוצות האמורות בהתאמה.
גם ההערכות שנתנו המורים לתלמידיהם התאימו למדרג זה. מעניין לציין כי
לילדים שטופלו מספר פעמים בקרינה היה ממוצע ציונים נמוך במקצת בהשוואה

לאלו שקיבלו טיפול בודד, אם כי הבדל זה לא היה בעל מובהקות סטטיסטית.
ללא קשר להקרנה, לילדים שנולדו בישראל היו ציונים גבוהים מאלה
שקיבלו ילידי חו"ל; לילדים שהיגרו בגיל מוקדם (5-1 שנים) היו ציונים
גבוהים מאלה שעלו בגיל מאוחר יותר (8-6 שנים); ולבנים היו ציונים גבוהים
בהשוואה לבנות. החוקרים ציינו כי ממצאים אלה מצביעים על כך שההסתגלות

של מהגרים למערכת החינוך הישראלית היא איטית יחסית.
כמדד ישיר לתפקודים מנטליים, בוצעה בין קבוצות המחקר השוואה של

 שנמדדו עם הגיוס לצבא. בהשוואת הציון הנדרש לקבלה לקצונהIQציוני ה-
נמצא כי שכיחות המועמדים לגיוס העומדים במדדים הנדרשים לקצונה, הייתה
נמוכה יותר בקבוצת החשופים (מוקרנים), לעומת קבוצות האחאים וביקורת

 בהתאמה). בנוסף, נבחנו שני מבחניםp<0.001 ו-p<0.005(האוכלוסייה המזווגות 
פסיכולוגיים, שבהם השתמשו בצבא לניבוי הצלחה של פוטנציאל מנהיגות. גם
במבחנים אלו הראתה קבוצת המוקרנים תוצאות נמוכות יותר, אם כי לא באופן
מובהק. כמו כן, נמצא כי בקבוצת המוקרנים יותר אנשים נדחו מלהתקבל לצבא

מסיבות פסיכולוגיות.
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82Ron E, Modan B, Floro S, Harkedar I and Gurewitz R, “Mental
Am JFunction following Scalp Irradiation During Childhood”, 

, 1982, 116:149-160Epidemiol
"מבחני הסקר" נערכו לכל התלמידים בכיתה ח' בישראל, בשלהי שנות ה–83.60

מבחנים אלה בדקו, בין השאר, את כישוריהם הקוגניטיביים ושימשו למיון התלמידים בין
נתיבים בתיכון. "מבחני הסקר" היו קריטריון מרכזי לגובה המענק למימון תשלום שכר

), ולכן היו מבחנים גורליים להמשך דרכוHigh Stakes Tests(הלימוד המדורג בתיכון 
של התלמיד.
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קבוצת החשופים השלימה פחות שנות לימוד, הראתה סיכון גבוה יותר
למחלות מסוימות שנדרשו לאשפוז פסיכיאטרי, וכן היה רושם כי שיעור הלוקים

בפיגור שכלי בקבוצה זו גבוה יותר.
בעת ביצוע מחקר זה 351 אנשים מעוקבת מודן אושפזו לפחות פעם בבתי
חולים פסיכיאטריים (151 מוקרנים, 137 ביקורות אוכלוסייה ו–63 ביקורות
אחאים). גיל האשפוז הממוצע בקבוצות אלה היה 19.5, 20.2 ו–20.5 שנים
בהתאמה. נתונים אלה הראו כי הסיכוי לאשפוז פסיכיאטרי היה גבוה ב–10%
וב–20% בקבוצת המוקרנים לעומת ביקורת האוכלוסייה והאחאים בהתאמה.
קטגוריות התחלואה שבהן נצפה עודף אשפוז, היו אפילפסיה, אשפוז להסתכלות
ולפיגור שכלי. הקשר לקרינה התחזק כשנבחנה הקבוצה שקיבלה שטופלה יותר

מפעם אחת.
216 אנשים (0.8%) מהקובץ תועדו כבעלי פיגור שכלי (בהשוואה ל–1%-3%
בספרות העולמית באותו זמן). מתוכם 94 מקבוצת המוקרנים, 64 מביקורות
האוכלוסייה ו–58 מביקורות האחאים. פיגור משפחתי נצפה ב–4 זוגות מוקרנים

ואחאים.
תוצאות אלו הביאו את החוקרים להסיק כי אף שכל ממצאי המחקר אינם
מספיקים לקביעה כוללת לגבי קיום קשר סיבתי בין קרינה לבין פגיעה מנטלית,
העובדה כי מגוון רחב של מדדים, אובייקטיביים וסובייקטיביים הדגימו באופן
עקבי סימנים להפרעות בתפקוד המנטלי בקרב המוקרנים בהשוואה לקבוצות
הביקורת, מצביעה על כך שהקרינה למוח המתפתח עלולה לגרום לנזק למערכת
העצבים המרכזית. אין ספק כי ממצאים אלו מורים על צורך בהמשך בדיקת
השפעת החשיפה המוקדמת לקרינה על תופעות קוגניטיביות שונות (ומאוחרות)
באוכלוסיית מחקר הגזזת, לרבות הפרעות פסיכולוגיות כגון דכאון וחרדה,
פגיעה בזכרון, פיתוח אלצהיימר או דמנציה סנילית מוקדמת, תחלואה פסיכיאטרית
ועוד. מחקר שבחן באופן ספציפי את הקשר האפשרי בין החשיפה לקרינה לבין
התפתחות סכיזופרניה, בוצע בתקופה מאוחרת יותר (ראו פרק 12, בחינת

הסיכון על תוצאי בריאות אחרים, התפתחות סכיזופרניה).

הערכת תמותה

לאחר תקופת מעקב ממוצעת בת 26 שנה, כשגילם הממוצע של נפגעי הגזזת
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84Ron E, Modan B and Boice JD, “Mortality after Radiotherapy for
, 1988, 127:713-725Am J EpidemiolRingworm of the Scalp”, 

84היה 33 שנה בלבד, בוצע מחקר שבו הוערכה השפעת הקרינה על תמותה.
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המחקר נעשה על ידי הצלבת תעודות הזהות הרשומות בקובץ מודן עם נתוני
מרשם התושבים הישראלי. יש לציין כי במחקר אחר שבוצע בערך באותה

),Lost to Follow-Up(תקופה, בוצעה הערכה של אחוז ה"נשירה" מהמעקב 
עקב ירידה מהארץ (על ידי שימוש בנתוני מרשם האוכלוסין שבו נכללים גם
נתוני יציאה מהארץ). על פי הערכה זו (מעודכן ל–1982), נמצא כי כ–5%

85מאוכלוסיית המחקר היגרו מהארץ ללא הבדל מובהק בין קבוצות המחקר.

 נסרקו 609 מקרי מוות שאירעו בשנים 1982-1950 (מתוכם,86במעקב התמותה
סיבת מוות פרטנית תועדה עבור 569 מקרים). גיל המוות הממוצע היה 23 שנים
בקבוצת המוקרנים, ו–27 שנים ו–25 שנים בקבוצת האוכלוסייה והאחאים
בהתאמה (טווח 43-6 שנים). פרק הזמן שעבר מאז ההקרנה ועד המוות, נע בין
2 ל–28 שנים ללא הבדל משמעותי בין קבוצות המחקר (ממוצע הזמן בין
החשיפה לקרינה ועד לתמותה היה 16.3 שנים עבור המוקרנים, 18.9 עבור

ביקורות האוכלוסייה ו–16.7 שנים עבור ביקורות האחאים).
בהשוואת שיעורי התמותה בקרב המוקרנים לשיעורי התמותה של האוכלוסייה
הכללית בישראל נמצא עודף של 30% (יחס שיעורי תמותה מתוקנן לגיל, מין

 יש לציין כי שיעורי התמותה של שתיSMR=1.3; 95% CI: 1.1-1.4.(87ומוצא 
קבוצות ההשוואה שבקובץ (ביקורות אוכלוסייה ואחאים) לא היו שונות באופן
מובהק משיעורי התמותה של האוכלוסייה הכללית בישראל. בהתאם לכך, נמצאה
עלייה בסיכון לתמותה בשיעור של 30% ובשיעור של 10% בהשוואה בין

קבוצת המוקרנים לבין קבוצת ביקורת האוכלוסייה והאחאים בהתאמה.
עודף התמותה נגרם בעיקר על ידי מוות ממחלות סרטן (גידולים של אזור
הראש והצוואר ולויקמיה) ומסיבות לא ידועות. סך הכול, 40% מכלל התמותה
ממחלות סרטן בקרב המוקרנים נתרמה על ידי הקרינה (70% לגידולי הראש
והצוואר ו–57% ללויקמיה). שיעורי התמותה ממחלות סרטן אחרות מאלה שצוינו
היו דומים בין קבוצת המוקרנים לקבוצות ההשוואה. ללא קשר להקרנה, 50%
מסיבות התמותה היו עקב סיבות חיצוניות, בעיקר תאונות דרכים (16%),
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85Ron E, Modan B, Preston D, Alfandary E, Stovall M and Boice JD Jr,
,Radit Res“Radiation-induced skin carcinomas of the head and neck”, 

1991, 125:318-325
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87SMR) Standardized Mortality Ratioיחס בין שיעור פטירה נצפה באוכלוסייה — (

הנבדקת לשיעור פטירה צפוי המחושב על פי אוכלוסיית תקן.

תאונות אחרות, כגון טביעה, שֵרפה או נפילות (11%), או מאורעות הקשורים
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לשירות הצבאי (21%). התמותה בקרב גברים הייתה גבוהה פי שניים מאשר
בקרב נשים. ההבדל בשיעורי התמותה בין המינים היה בולט במיוחד במוות
עקב סיבות חיצוניות, כששיעורי התמותה מסיבה זו היו גבוהים פי ארבעה
בקרב הגברים לעומת הנשים, בעוד שהיחס בין זכרים לנקבות בתמותה ממחלות

היה רק פי 1.2.
החוקרים ציינו כי הערכת ההשפעה האמִתית של קרינה על תמותה צריכה
להתבצע במועד מאוחר יותר, עם התבגרות האוכלוסייה. בהתחשב בממצאים
אלו אין ספק שיש לשוב ולהעריך את הסיכון לעודף תמותה; ואם היא קיימת,
יש להעריך את סיבותיה בקרב המוקרנים, עם התבגרות אוכלוסיית המחקר

שהגיעה לגיל שבו שיעורי התמותה הטבעית עולים.

בעיות הורמונליות וירידה בפריון

בעיות הורמונליות ופגיעה בפוריות ידועות כתופעות נלוות של קרינה מייננת
 לשחלות. אך ההשלכות4-10Gy לאשכים ו-0.75-6.0Gyבמינונים גבוהים יחסית של 

 ושל קרינה במינון בינוני–גבוה למוח (ולכן88של קרינה במינון זניח לגונדות
השפעה על הציר האנדוקריני היפופיזה-היפותלמוס-גונדות) בגיל הילדות אינן

ברורות.
לפיכך הוחלט במחקרי הגזזת לבצע מחקר שיעריך את השפעתה של חשיפת
המוח לקרינה מיינת בילדות על מידת הפוריות ועל מצבם ההורמונלי הן של
גברים והן של נשים. אוכלוסיית היעד למחקר זה כללה 3,215 מוקרנים שלהם
קיים בקובץ אח/אחות מאותו מין של המוקרן/ת (בנוסף לביקורת האוכלוסייה
מאותו מין, שמזווגת כאמור לכל המוקרנים). בהתאם לכך, בשנים 1990-1987
רואיינו 7,660 אנשים משלוש קבוצות המחקר (1,266 נשים ו–1,339 גברים
מוקרנים ומספר דומה של ביקורות מתאימות לא מוקרנות [אחאים וביקורות

אוכלוסייה]). מדגם זה מהווה 80% מאוכלוסיית המטרה.
איסוף הנתונים למחקר רב היקף זה בוצע באמצעות ראיונות אישיים, שכללו
פרטים דמוגרפיים (לרבות מצב משפחתי וגיל נישואין ראשונים), נתוני תעסוקה,
מידע לגבי מצב בריאותי בהווה ובעבר (לרבות אישפוזים), הרגלי עישון ונתונים
אנתרופומטרים (גובה ומשקל). בעיות פוריות ומצב הורמונלי הוערכו על ידי
איסוף פרטים שכללו גיל בעת וסת ראשונה וסדירות המחזור בקרב הנשים,
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גונדות — האיברים שבהם מיוצרים תאי הרבייה; אשכים אצל זכרים ושחלות אצל88
נקבות.

ובמקביל גיל בעת התחלת גילוח בקרב הגברים, והיסטוריה מיילדותית מפורטת
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של המרואיינות או של נשות המרואיינים (מספר הריונות, לידות, והפלות, גיל
לידה ראשונה, בעיות וטיפולי פוריות אם היו ושימוש באמצעי מניעה).

39.2 שנים).+גיל המוקרנים בעת הריאיון נע בין 30 ל–52 שנים (ממוצע 4.1
שיעור הרווקים היה נמוך מ–5% וממוצע שנות לימוד של כלל המרואינים היה
10 שנים. ניתוח הנתונים נערך בשימוש במודל רגרסיה לוגיסטית מותנית

Univariate & Multivariate Conditional Logistic(חד–משתני ורב–משתני 
Regression Modelsבמודל זה הוערך הסיכון לפתח הפרעות הורמונליות .(

עבור כל מאורעות החיים שנבדקו על פי הופעתם בציר הזמן (לדוגמה, גיל וסת
ראשונה נכנס למודל לפני גיל לידה ראשונה). ניתוח זה בוצע בנפרד בקרב

נשים וגברים ותוך השוואת קבוצת המוקרנים לקבוצת האחאים והאוכלוסייה.
הממצאים המפורטים של מחקר זה הוכנו אך טרם פורסמו. ניתן לומר כי סך
הכול לא נצפו הבדלים בשכיחות מרבית מאפייני המחקר בין קבוצת המוקרנים
לקבוצות ההשוואה. הסיכון היחסי היה קרוב מאוד ל–1, ורווח הסמך ברוב
המקרים היה צר מאוד, מה שמרמז על העדר קשר בין חשיפה לקרינה מייננת
לבין התפתחות התופעות הבריאותיות שנחקרו. יוצאי דופן היו אלה שגילם בעת
הנישואין הראשונים היה גבוה באופן מובהק בקרב מוקרנות לעומת קבוצות
ההשוואה, ומספר לידות חי שהיה גבוה יותר בקרב נשות הגברים מוקרנים

לעומת קבוצות ההשוואה שלהם.

קטרקט

נזק לעדשת העין (לרבות עכירות העדשה) הוא תופעת לוואי ידועה של חשיפה
לקרינה מייננת. בסוף שנות ה–90 בוצעו בדיקות עיניים מקיפות (שכללו צילום
העדשה הקורטיָקלית, נוקלָרית וסבקפסולָרית אחורית במנורת סדק) ל–81 מוקרנים
מתוך "קובץ מודן" לאיתור קטרקט מוקדם. הבדיקות התבצעו על ידי מומחית
עיניים (פרופ' ארנה גייר) בבית חולים במרכז הארץ. גיל המוקרנים בעת

50.2), כאשר שליש מהנבדקים+הבדיקה נע בין 45 ל–57 שנים (ממוצע 2.8
קיבלו יותר מטיפול הקרנה אחד. הערכת מינון הקרינה שנספגה בעיניים הייתה

)28.6cGy+61.2עכירות העין סווגה ל–3 רמות (0 — ללא עכירות, 1 — עכירות .(
מוקדמת ו–2 — עכירות ברורה), וקטרקט הוגדר כציון השווה או גבוה ל–1.

שיעור הקטרקט בקבוצה זו היה 29.6% (20.3% קורטיָקלי, 14.3% סבקפסולָרי
אחורי ו–6.3% נוקלָרי). בעוד ששיעור הקטרקט (מכל סוג) לא היה שונה בין
גברים לנשים, נמצא קשר שלילי עם רמת השכלה. שיעור הקטרקט הקורטיָקלי
היה גבוה יותר בקרב נבדקים שדיווחו על סוכרת לעומת לא סוכרתיים (57%

351

).p=0.01לעומת 17%, 



סיגל סדצקי

בעוד שהגיל בעת ההקרנה לא נמצא קשור להתפתחות קטרקט מכל סוג,
נצפה קשר ישיר בין מינון הקרינה לבין הופעת קטרקט קורטיָקלי (תוספת של

 במינון הקרינה, בתיקנון לסוכרת השכלה2%1cGy בסיכון עבור כל עליה ב-
ומין הנבדק). ממצאים אלה (שהם בהתאמה למדווח בספרות המדעית) מרמזים
על שכיחות גבוהה יותר של קטרקט קורטיָקלי באוכלוסייה צעירה יחסית בעקבות

חשיפה מוקדמת לקרינה מייננת.
עבודה זו לא פורסמה עקב מספר המשתתפים הקטן יחסית ובמיוחד עקב
חוסר ההיענות בגיוס קבוצת השוואה מקרב הלא מוקרנים, שרובם סירבו להגיע

למרכז הרפואי שבו נערך המחקר ולבצע את בדיקות העיניים.

סיכום

פרק זה הציג את הרעיון, את היָזמה, את הביצוע ואת התוצאות של מחקרי
הגזזת המוקדמים כפי שפעלו על ידי מייסדם, פרופ' ברוך מודן ז"ל, וחבריו.
מיזם מחקרי זה החל כהתענינות מדעית בסוגיה חשובה ועדכנית לשנות ה–60 —
הוכחות אפידמיולוגיות בנוגע להשפעות ארוכות הטווח של חשיפה לקרינה
מייננת, שהייתה בשימוש רווח על ידי האדם במחצית הראשונה של המאה ה–20

על בריאות האדם.

קרינה מייננת ממקור טבעי (קרינה קוסמית, קרינת שמש, ואטומים רדיו

אקטיביים שונים המצויים באדמה ובסלעים כגון אשלגן, אורניום ותוריום ובייחוד

 עלxגז הראדון) מלווה את האדם מאז ומעולם. במאה ה–20, מאז גילוי קרני ה-

ידי וילהלם קונראד רנטגן ב–1895, ואחריה גילוי הרדיו–אקטיביות על ידי הנרי

באקארל ב–1896, התווספו מקורות קרינה מעשה ידי אדם לצרכים שונים

לרבות מלחמה, תעשייה ורפואה, כשפלח הקרינה הרפואית הולך וגדל.
קיום קשרבשנות המחקר שתוארו בפרק זה גובשה ההכרה הברורה לגבי 

 מבחינה זו,סיבתי בין חשיפה לקרינה מייננת לבין התפתחות מחלות גידוליות.
הצטרפו מחקרי הגזזת לסדרת מחקרים עולמיים שפעלו בשנים אלה להבנת נזקי
קרינה מייננת. מחקרים אלה התחילו מתצפיות ותיאורי מקרים והתרחבו למחקרים
אנליטיים שכללו את מחקרי המעקב אחר ניצולי פצצת האטום שהוטלה ב–1945
על הירושימה ונגסאקי (שבחנו רמות קרינה בינוניות ונמוכות), ומחקרים שבוצעו
עקב נשורת ותאונות גרעיניות, כגון באיי מרשל ובצ'רנוביל. חלק נכבד מהמחקרים
עסק באוכלוסיות שנחשפו לקרינה רפואית לרבות קרינה אבחנתית (רמות קרינה
נמוכות) וקרינה טיפולית שכללה גם טיפול במחלות שפירות (רמות קרינה
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בינוניות) וגם במחלות ממאירות (רמות קרינה גבוהות). מחקרים נוספים כללו
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אוכלוסיות עובדים בחשיפה תעסוקתית ובחשיפה סביבתית ממקורות טבעיים,
בייחוד חשיפה לראדון עקב סביבת מגורים (רמות קרינה נמוכות וכרוניות).

מחקרי מעבדה לבדיקת השפעת קרינה על התהוות שאתות נערכו בעיקר
בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, וביססו מנגנונים ביולוגיים המסבירים
את הנזק המסרטן. כך הובן תפקידה של קרינה מייננת כמאתחלת סרטן עקב
פגיעה בחומר הגנטי בתא, למשל באמצעות שבירת הקשרים בשרשרות ה–דנ"א,

 נזק כזה יכול להוביל89או באופן עקיף באמצעות יצירת רדיקלים חופשיים.
למות התא או להיווצרות מוטציות או שינויים גנטיים, שאם לא יתוקנו עלולים

לגרום להתהוות גידולים ברקמה החשופה.
תרומתם של מחקרי הגזזת לצבירת הידע בנושא זה משמעותית ומוערכת.
יתרה מכך, ניתן לדעתי לומר כי מחקרים אלו היו פורצי דרך בכמה תחומים
וביניהם הכרת חשיבותה של הקרינה המייננת בהתפתחות גידולי מוח, (נושא
שהיה שנוי במחלוקת שנים רבות), והכרת השפעת מינון קרינה נמוך על גידולי
בלוטת התריס (איבר שרגישותו לקרינה במינונים גבוהים יותר הוכרה מוקדם

יחסית).
כפי שצוין לעיל, מחקרי הגזזת החלו כפעילות מחקרית, אולם כבר בשלב
מוקדם יחסית העלו החוקרים סוגיות בריאותיות ואתיות נוספות הקשורות
לאוכלוסיית המטופלים. תחילה התמקדו שאלות אלו בתחום הרפואה בלבד
(הצורך בפעילות כלשהיא בזמן הווה לגילוי מוקדם של תחלואה שעלולה להיווצר
כתוצאה מהטיפול בהקרנה). בהמשך, עלו שאלות חברתיות וחוקיות סבוכות
שנדונו בהרחבה בפרקים 16-13. שאלות אלו תרמו לחקיקת החוק לנפגעי גזזת
התשנ"ד וחייבו במסגרתו את המשך והרחבת המחקר המדעי בנושא כפי שיתואר

בפרקים 13-12.
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פרק שנים עשר

הרחבת מחקרי הגזזת בישראל (2017-1995): מקביעת
סיכון לאפידמיולוגיה גנטית — "קובצי סדצקי"

*סיגל סדצקי

רקע

מאז הצגתה של קרינה מייננת (מעשה ידי אדם) פורסמו תוך זמן קצר דיווחים
ראשונים לגבי נזקים מידיים מחשיפה זו, כגון נזק עורי בקרב עובדי קרינה.
מקרה המוות הראשון הקשור לסרטן עור מושרה קרינה דווח ב–1904, וב–1911

 בשנות ה–40 של המאה1תואר המקרה הראשון של לויקמיה מושרית קרינה.
הקודמת הראו תוצאות מחקר שהעריך שיעורי וסיבות תמותה בקרב רופאים,
עודף לוקמיה וסרטנים אחרים (המיוחסים לחשיפה לקרינה מייננת) בקרב רדיולוגים

 בשנות ה–50 טענה ד"ר2ודרמטולוגים (רופאי עור), בהשוואה לרופאים אחרים.
אליס סטיוארט שחשיפה לקרינה (גם במינונים נמוכים) יכולה לאתחל תהליך

 עדויות ראשוניות אלה גובו במחצית השנייה3סרטני בעוברים ובילדים צעירים.
של המאה ה–20 בתוצאות מחקרים אפידמיולוגיים, שהוכיחו את הקשר הסיבתי

בין חשיפה לקרינה מייננת לבין התפתחות סרטן.
במקביל להצטברות הידע בנוגע להשלכות ארוכות הטווח של קרינה מייננת
על בריאות האדם, החלו גופים מדעיים ומקצועיים שונים ליזום הנחיות ותקנות

The(להגנה מפני נזקי קרינה. ב–1913 סיפקה האגודה הגרמנית לרנטגן 
German Roentgen Societyקווים מנחים לצמצום החשיפה לקרינה בקרב (

עובדי רפואה. מספר שנים מאוחר יותר המליצה הוועדה הבריטית להגנה מפני
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על המחברת ראו פרק 11.*

1Finsh SC, “Radiation-Induced Leukemia: Lessons from History”,
, 2007, 20:109-118Best Pract Res Clin Haematol

2Dublin LI & Spiegelman M, “Mortality of Medical Specialists,
, 1948, 137:1519-1524J Am Med Assoc1938-1942”, 

3Stewart A, Webb J, Giles D and Hewitt D, “Malignant Disease in
, 1956, 271:447LancetChildhood and Diagnostic Irradiation in Utero”, 

)The British X-ray and Radium Protection Committee( ורדיום xקרינת 
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להגביל את משך העבודה המקסימלי לעובדי קרינה. ב–1928 הוקמה הוועדה
ICRP = The International Commission on(הבינלאומית להגנה מפני קרינה 

Radiological Protectionבהתאם לתפיסת הוועדה, נקבעו מספר מונחים .(
,)Tolerance Dose( מנה נסבלתשיסייעו בפעולות להגנה מפני קרינה, וביניהם 

Effective( מנה אפקטיביתושקובעת את הסף העליון של החשיפה לעובדים, 
Dose.4), שמביאה בחשבון את סך השפעת הקרינה על איברים שונים בגוף

) הציגה הוועדה הבינלאומיתx-ב–1977 (כ–80 שנה לאחר גילוי קרני ה
As Low As Reasonably( ALARA-) את עקרון הICRP(להגנה מפני קרינה 

Achievableשקבע כי יש להתייחס לקרינה מייננת כגורם מזיק בכל רמה ,(
5שהיא (ללא הגדרת סף), ולכן יש לצמצם במידת האפשר את החשיפה אליה.

עיקרון זה כולל:
הצדקה — אין לבצע פעולה הגורמת לחשיפה לקרינה בבני אדם, אלא אם1.

התועלת שבפעולה זו עולה על הנזק.
אופטימיזציה — יש לוודא שהחשיפה תישמר ברמה הנמוכה ביותר שאפשר,2.

תוך התחשבות בגורמים כלכליים וחברתיים.
 לפרט לא תעלה על הגבול המותר6הגבלת מינון — המנה האקוויוולנטית3.

בנסיבות הספציפיות.

 גברה הפעילות לתקינה ולצמצום החשיפה (למשל,ALARA-בהתאם לעקרון ה
על ידי התאמת מכשור פולט קרינה לעיקרון זה), ובמקביל חלה הפסקה כמעט
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4Committee for Review and Evaluation of Medical Use Program of
the Nuclear Registry Commission and Institute of Medicine. History of
radiation regulation in medicine (Appendix G) and Risk of ionizing
radiation in medicine (Chapter 4). In: Gottfried KLD, Penn G (Eds),

. Nationaladiation in Medicine: A Need for Regulatory ReformR
Academy Press: Washington, DC 1996, 112:249-251

5US Department of Energy. Applying the ALARA process for
radiation protection of the public and environmental compliance with 10
CRF part 834 and DOE 5400.5 ALARA program requirements

/homer.ornl.gov/oepa/guidance/aea/alara-vl.pdf, accessed 211997. http:/
September 2008

מנה אקוויוולנטית — כמות האנרגיה הנספגת ליחידת מסה, המתייחסת לכמות ולסוג6
הקרינה הנבלעת ולנזק הביולוגי, כתלות ברגישות הרקמות השונות. היא נמדדת ביחידות

).sivert) Sv או remשל 

7Sadetzki S & Mandelzweig L, “Childhood Exposure to External
British JournalIonising Radiation and Solid Cancer Risk (Minireview)”, 

, 2009, 100:1021-1025of Cancer

7מוחלטת של השימוש בקרינה לטיפול במחלות שפירות.
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אולם למרות ובמקביל לאמור לעיל, במחצית השנייה של המאה ה–20 חלה
עלייה משמעותית בשימוש בקרינה מייננת כמקור אנרגיה ולצרכים רפואיים.
בשנים אלו ועד היום, חלה עלייה תלולה בחשיפת הציבור לקרינה מייננת, עקב
שימוש בקרינה במינון נמוך ובינוני למטרות אבחנתיות, ובמינון גבוה לטיפול

, שכןALARA-במחלות ממאירות. התנהלות זו תאמה בתחילה את עיקרון ה
 בחישובזניחה, ולכן נחשבה מזעריקרינה אבחנתית ס�וְגה כבעלת מינון 

 שאליה נחשף האדם בעולם המערבי. אולם תפיסה זו השתנתהסך הקרינה
 =CT( לשימוש של טכנולוגיית הטומוגרפיה הממוחשבת עם כניסתה

Computerized Tomography.(
 המאפשרת שילוב מספר רב של הדמיות המבוצעות בקרניCT-טכנולוגיית ה

xהומצאה בשנות ה–70 המוקדמות. המצאה חשובה זו, שזיכתה ב–1979 את ,
ממציאיה בפרס נובל לרפואה, הפכה לכלי חשוב בהדמיה רפואית, המשמש

) באבחון מספר רב של מחלות. עם השניםGold Standardקריטריון זהב (
 השימוש בטכנולוגיה8 גם למטרות סריקה וגילוי מוקדם.CT-הורחב השימוש ב

זו, שיתרונותיה ככלי אבחנתי אינם מוטלים בספק, שינה את ממדי חשיפת
 נעה בין 1 ל–CT24הציבור לקרינה רפואית. כמות הקרינה המעורבת בביצוע 

mSv 0.01–לפרוצדורה (בהשוואה לכ mSvבצילום חזה סטנדרטי). בעוד 
שהשימוש בכלי אבחנתי זה מהווה רק 5%-10% מכלל ההדמיות, אחראית

9טכנולוגיה זו ל–40%-67% מכלל הקרינה הרפואית.

לנוכח השימושים החדשים והרבים בקרינה מייננת, ולמרות הידע הרב שנצבר
התחזק הצורך בהמשך המחקר המדעי להשלמת הידע בהקשרבמחקרים שתוארו, 

. בהתאם לחוק לפיצוי נפגעי הגזזת,לנזקי קרינה, לקראת האלף החדש ובתחילתו
תשנ"ד-1994 (ראו פרקים 13 ו–14), וכמענה לצורכי המדע החדשים (בחינת
השפעת קרינה במינון נמוך), הורחבו מחקרי הגזזת לבחינה מדוקדקת של
סוגיות מדעיות פרטניות, כגון הערכת נזקי הקרינה בתלות במאפייני הנבדק.
התשובות לסוגיות אלה בעלות משמעות לא רק בעבור נפגעי הגזזת אלא גם
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8Petrik V, Apok V, Britton JA, Bell BA and Papadopoulos MC,
“Godfrey Hounsfield and the Dawn of Computed Tomography”,

, 2006, 58:780-787Neurosurgery
9Hart D & Wall BF, “UK Population Dose from Medical X-Ray

, 2004, 50:285-291; Semelka RC, ArmaoEur J RadiolExaminations” 
DM, Elias J and Walter H, “Imaging Strategies to Reduce the Risk of
Radiation in CT Studies, Including Selective Substitution with MRI

, 2007, 25:900-909J Magn Reson Imaging[Review]”, 

בעבור חלק ניכר מהאוכלוסייה הכללית בישראל ובעולם.
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לגבי מינון קרינה גבוה שניתן לטיפול נגד סרטן ובעקבות העלייה המשמעותית
במספר שורדי הסרטן, עלה הצורך בבדיקת השפעת אופן מתן הקרינה הטיפולית.
בעניין זה עלתה השאלה האם הסיכון לפיתוח סרטן משני בהמשך החיים עקב
חשיפה בודדת, זהה לסיכון שמתקבל מצבירת אותו מינון במספר חשיפות
(פרקציונציה). לשאלה זו משמעות גם לגבי השפעתן האפשרית של בדיקות
אבחנתיות מרובות המבוצעות במהלך החיים. כך למשל, עולה השאלה האם על

 לפתחCTמנת לאמוד את הסיכון של חולה כרוני, שעובר מספר רב של בדיקות 
 את מינון הקרינה של כלל הבדיקות שעבר או שלכל בדיקהלסכוםסרטן יש 

הסתברות בלתי תלויה לאתחל את התהליך הסרטני.
שאלות נוספות שדרשו הבהרה ושלהן משמעות ישירה למוקרני הגזזת,
כוללות את השפעת הקרינה על סרטנים נדירים (כגון, גידולי מוח), שכאמור

 ארוכות ועם10נותרה פתוחה (ראו פרק 11); השפעתה לאחר תקופות חביון
התבגרות האוכלוסייה; וכן השפעת החשיפה בקבוצות גיל שונות. כיוון מחקרי
חדשני וחשוב במיוחד, שעלה עם התפתחות שיטות מחקר מולקולריות והנו
אתגר מדעי בעל השלכות יישומיות מרחיקות לכת, הוא איתור רגישות אישית–גנטית
לקרינה וזיהויה. בנוסף, בשנים האחרונות עלה העניין בנושא חקר ההשלכות
המאוחרות של קרינה מייננת במינון נמוך על התפתחות מחלות כרוניות שאינן

סרטן.
בפרק זה יתוארו השלבים, הביצוע והתוצאות של מחקרי הגזזת המאוחרים
שהיו המשך למחקרים הראשונים שתוארו בפרק 11. מחקרים אלו מתבצעים
בהתאם לסעיף 7א לחוק לנפגעי גזזת התשנ"ד-1994 והֵחל משנת 2001 במסגרת
"המכון הלאומי לחקר הגזזת ע"ש ברוך מודן" באחריותה של כותבת פרק זה
(פרופ' סיגל סדצקי), שמונתה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות לשמש חוקרת
לאומית אחראית למחקרי הגזזת. עם הקמת מכון המחקר הורחבו מחקרי הגזזת
בישראל, והוכנה תכנית עבודה, הכוללת מחקר הדרגתי העוסק בסוגיות מדעיות

) בריאותי שנחקר,Outcome(מורכבות בתחומי בריאות שונים. בעבור כל תוצא 
מוערך אומדן הסיכון לתחלואה ברמת הפרט ומבוצע אפיון תתי האוכלוסיות
הנמצאות בסיכון לפיתוח התחלואה הנדונה. לתוצאות המחקרים עשויות להיות
השלכות מעשיות הן בעדכון רשימת המחלות המזכות בפיצוי במסגרת החוק והן
בהיותן בסיס להתוויית הנחיות למעקב וטיפול באוכלוסיית המוקרנים כמתחייב
בחוק. בהתאם לכך, נדונו תוצאות מחקרים אלו על ידי צוותים רב תחומיים
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תקופת חביון — משך הזמן שעובר מהחשיפה ועד להתפתחות המחלה.10

(בהתאם לנושא המחקר) לשקילת הצורך לנקוט פעולה כשלהי לרווחתם
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הבריאותית של המוקרנים (ראו פרק 13). מכון המחקר עוסק באופן פעיל
בנושאים אלו, ובכך הוא ממלא את דרישות החוק.

כאמור, במהלך 30 השנה הראשונות של מחקרי הגזזת עסקו מודן ושות'
בבחינת הסיכון לפיתוח סרטן (בעיקר) ומספר תוצאים נוספים, תוך שימוש

ובהתבסס על "קובץ מודן". ב–1995, עם 11בתבנית מחקר מעקב (פרוספקטיבי)
הצטרפות מחברת פרק זה לצוות חוקרי הגזזת, הורחב המחקר להיבטים נוספים,
תוך שימוש בשיטות מחקר משלימות. להלן פירוט המחקרים שבוצעו בתקופת

מחקר זו (כ–5 שנים לפני הקמת המכון ובשנים שמאז).

א. הערכת הסיכון לפיתוח גידולים באזור ההקרנה

גידולי מוח

: הערכת השפעת החשיפה לקרינה על דפוס היארעות13 איאטרגונית12מגפה1.
מחלה בכלל האוכלוסייה בישראל

השאלה המחקרית הראשונה שהועלתה בשלב זה הייתה האם ייתכן שהטיפול
בקרינה שניתן בשנות ה–50 לְפֶלַח מסוים של האוכלוסייה בישראל, השפיע על

 ההשערה הייתה כי בהתחשב14דפוס התחלואה במחלות מסוימות במדינת ישראל.
בסיכון הגבוה שגרם הטיפול לפיתוח גידולים של קרומי המוח (מנינגיומות)
(ראו פרק 11), ובמספר הגבוה של האנשים שנחשפו לטיפול בקרינה, בכוחה
של חשיפה זו היה לשנות את דפוס המחלה בתתי אוכלוסיות בישראל. בהתאם
לכך, הועלתה ההשערה כי בתת אוכלוסייה המכילה מספר רב יותר של אנשים
שהוקרנו יימצאו שיעורי מחלה (מנינגיומה) גבוהים יותר מאשר אלו הנצפים

בקרב תת אוכלוסייה שמכילה מספר קטן של מוקרנים.
15מאחר שנצפו הבדלים ניכרים בשכיחות מחלת הגזזת בין מוצאים שונים,
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מחקר מעקב — מחקר שבו בוחנים שיעור התפתחות מחלה ומשווים אותה בין11
קבוצות אנשים (עוקבה) החשופים לגורם סיכון (לדוגמה, קבוצת מוקרנים או מעשנים)

לבין קבוצת אנשים שאינם חשופים (לדוגמה, אנשים שלא הוקרנו או שאינם מעשנים).

מגפה (אפידמיה) — שיעור היארעות רב מהצפוי של מקרי מחלה מסוימת לאוכלוסייה12
נתונה באזור גיאוגרפי ובזמן נתון.

איאטרוגני — תופעת לוואי בריאותית הנגרמת כתוצאה מפעילות בעלי המקצוע13
הרפואי (רופאים, אחיות, מקדמי בריאות וכדומה).

14Sadetzki S, Modan B, Chetrit A and Freedman L, “An Iatrogenic
, 2000, 151:266-272Am J EpidemiolEpidemic of Benign Meningioma”, 

כאמור, בשנות ה–50 בישראל המחלה רווחה מאוד בקרב עולים יוצאי צפון אפריקה,15
שכיחותה הייתה בינונית בקרב יוצאי המזרח התיכון ונדירה יותר בקרב יוצאי אירופה-

אמריקה.

הוחלט להשתמש במוצא (ארץ לידה) כסמן של מידת החשיפה לטיפול בקרינה.
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בנוסף, כיוון שהטיפול בקרינה ניתן בשנות ה–50 בעיקר לילדים בגיל 15-1
שנה, הוחלט להשתמש גם בשנת הלידה כסמן להקרנה.

בהתאם לכך, אנשים שנולדו בין השנים 1954-1940 (במילים אחרות, ילדים
שהוקרנו בין השנים 1960-1946) והיו ילידי צפון אפריקה, סווגו כקבוצה שבה

; אנשים שנולדו באותן שנים והיו ילידי המזרחאחוז גבוה של מוקרניםנמצא 
; ואילו אנשים שנולדו מוקדם יותראחוז בינוני של מוקרניםהתיכון, נחשבו בעלי 

.החופשיים מהקרנ(1939-1930) והיו ילידי אירופה או אמריקה, הוגדרו 
ניתוח הנתונים אימת את השערת המחקר והראה כי בעוד ששיעורי התחלואה

16במנינגיומה של בני כל המוצאים שהוזכרו היו דומים אצל כל עוקבות הלידה

)Birth Cohorts (שכללו אנשים שנולדוחופשיות מחשיפה לקרינהכ) שסומנו 
החל מ–1910 ועד סוף שנות ה–30), החל משנות ה–40 חל שינוי דרמטי בדפוס
התחלואה לפי מוצא. ניתוח עוקבות הלידה מתקופה זו הראה עלייה דרמטית
בשיעורי התחלואה של אנשים ממוצא צפון אפריקני, שנולדו בין השנים 1940-
1954 (ובשנים שבהן טופלו בקרינה היו ילדים). עלייה זו (שיעורים הגבוהים פי
4 מאלו שנצפו בעוקבות הלידה הקודמות של אותו מוצא) נצפתה החל משנות
ה–1980 (עת הגיעו הילדים לגילאי 40+). דפוס דומה, אך מתון יותר, נצפה
בקרב אנשים שמוצאם מהמזרח התיכון (שיעורי התחלואה עלו פי 1.95), בעוד
שבקרב אנשים ממוצא אירופאי או אמריקני לא נצפה שינוי בקצב עליית

התחלואה בין עוקבות הלידה (תרשים 1).
מחקר זה הדגים את חשיבותה של האפידמיולוגיה התיאורית בניטור תחלואה
ברמת האוכלוסייה. הוא הראה כי טיפול במחלה שפירה (גזזת), שניתן בייחוד
לפלח מסוים של האוכלוסייה המאופיין על ידי מוצא ועל ידי חשיפה לגורם בעל

 ולהשפיעמגפה איאטרוגניתהשפעה בריאותית משמעותית (קרינה), עלול לגרום ל
על דפוס התחלואה באוכלוסייה זו.

הערכת הסיכון לפרט2. 

באותה תקופה ובהמשך למחקר דלעיל, בוצעו מספר מחקרים שמטרתם להרחיב
ולהעמיק את הידע בנושא הקשר שבין חשיפה לקרינה מייננת לבין התפתחות
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עוקבת לידה — במחקר זה נבחנת התפתחות תופעות בריאותיות בקרב אנשים שנולדו16
באותה תקופה תוך תִקנון לגיל הופעת המחלה הנדונה. הסיבה לניתוח נתונים שכזה
נעוצה בעובדה שהיארעות מחלות קשורה גם בתקופת הלידה של אנשים ולא רק בגיל
שלהם. כך לדוגמה, הסיכון לפתח סרטן (או הסיכון לתמותה) בגבר בן 40 שונה אצל

גברים שנולדו ב–1930 ואצל גברים שנולדו ב–1970.

גידולי מוח ממאירים ושפירים. יצוין כי למרות שנות המחקר הרבות שבהן ניסו
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חוקרים להבין את הסיבות להיווצרותם של גידולים אלה שמשמעותם הקלינית
חמורה, רוב גורמי הסיכון המעורבים בהתפתחות גידולי מוח עדיין עלומים.
למעשה, עד היום מוכחת באופן סיבתי רק השפעתם של שני גורמי סיכון
הגורמים לגידול זה — תורשתיים–גנטיים וקרינה מייננת. נהוג לחשוב כי שני
גורמים אלו אחראים להתפתחות של חלק קטן בלבד מהמקרים, ולכן ניתן לומר

כי הסיבות להתפתחותם של מרבית גידולי המוח בעולם עדיין אינן ידועות.
המחקרים שבוצעו על ניצולי הפצצה האטומית שהוטלה על הירושימה ואחר
כך על נגאסקי (אוגוסט 1945), היו ועודם האורים והתומים במחקרי הקרינה,
ובשל כך נחשבים מקור אמין להשוואה בין הערכות סיכון המתקבלות ממחקרים
שונים. בעוד שכבר בשנות ה–50 דווח כי הניצולים סובלים מעודף תחלואה
בלוקמיה (סרטן הדם), וכבר בתחילת שנות ה–60 דווח על השפעת הקרינה על

 הדיווח על קשר אפשרי בין חשיפה לקרינה לבין17התפתחות גידולים סולידיים,
התפתחות גידולי מוח היה מאוחר יחסית.

 כי לא קיימת עלייה בסיכון לפתח גידול זה בקרבKishikawa18ב–1982 טען 
הניצולים בנגאסקי. רק ב–1994 דווח לראשונה על עלייה בשיעור מקרי מנינגיומה

 ורק ב–1997 דווח על19בנגאסקי שנמצאו בקשר הפוך למרחק ממרכז הפיצוץ,
 ראשונים (בעלי מובהקות גבולית),כמותיים ממצאים 20ממצאים דומים בהירושימה.

המדגימים עלייה בסיכון לפתח מנינגיומה וגליומה בקרב ניצולי הפצצה האטומית
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17Harada T & Ishida MI, “Neoplasms among A-Bomb Survivors in
Hiroshima: First Report of the Research Committee on Tumor Statistics,

J Natl CancerHiroshima City Medical Association, Hiroshima, Japan”, 
, 1960, 25:1253-1264; Thompson DE, Mabuchi K, Ron E et al.,Inst.

“Cancer Incidence in Atomic Bomb Survivors. Part II: Solid Tumors,
, 1994, 137: S17-S67; Preston DL, Kusumi S,Radiat Res1958-1987”, 

Tomonaga M et al., “Cancer Incidence in Atomic Bomb Survivors. Part
RadiatIII. Leukemia, Lymphoma and Multiple Myeloma, 1950-1987”, 

, 1994; 137:S68-S97Res
18Kishikawa M, Yushita Y, Toda T et al., “Pathological Study of Brain

 1982,Hiroshima IgakuTumors of the A-Bomb Survivors in Nagasaki”, 
35:428-430 (in Japanese)

19Shibata S, Sadamori N, Mine M and Sekine I, “Intracranial
, 1994,LancetMeningiomas among Nagasaki Atomic Bomb Survivors”, 

344:1770
20Shintani T, Hayakawa N and Kamada N, “High incidence of

, 1997, 349:1369LancetMeningioma in Survivors of Hiroshima”, 
21Preston DL, Ron E, Yonehara S, Kobuke T, Fujii H, Kishikawa M,

 בהתאם לכך, במשך שנים רבות לא נחשבה רקמת המוח21דווחו רק ב–2002.
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רגישה לקרינה, מה שלדעת מחברת פרק זה גרם בין היתר לקלות שבה ביצעו
 מוח בילדים בהנחה שאין נזק עתידי בביצוע הבדיקות.CTבדיקות 

ידע מדעי מעצם טבעו מתהווה בתהליך הדרגתי ובדרך כלל אטי. לאיחור
בקביעת הקשר שבין חשיפה לקרינה לבין התפתחות גידולי מוח ובכימותו
סיבות מתודולוגיות שניתנות להסבר. חשיפה (משמעותית) לקרינה מייננת היא

 בין גורם זה לבין התפתחות22מאורע נדיר יחסית. לכן למרות הקשר החזק
מחלות סרטן, אחראית סיבה זו רק לנתח קטן מכלל הגידולים. מסיבה זו תבנית
המחקר האידאלית לבחינת הקשר בין קרינה לבין גידולים היא מחקר עוקבה

המתאים לבחינת חשיפות נדירות (כגון, קרינה מייננת). ואמנם, 23(פרוספקטיבי),
רוב הידע לגבי השפעות קרינה מייננת התגלה במחקרי עוקבה שבהם עקבו
החוקרים אחר אוכלוסייה שנחשפה לקרינה בנסיבות ובמינונים שונים. מחקרים
אלה השוו את שיעור התפתחות הסרטן בקרב אוכלוסייה זו בהשוואה לקבוצת
השוואה של אוכלוסייה דומה שלא נחשפה לקרינה. כך, רוב הידע על תולדות
בריאותיות של קרינה הצטבר ממחקרים, כגון מעקב אחר ניצולי הפצצה האטומית,
אוכלוסיות שנחשפו בעקבות תאונות גרעיניות (כגון, אסון צ'רנוביל ופוקושימה),
חולים שטופלו בקרינה נגד מחלות שפירות (כגון, גזזת, דלקות שקדים, פצעי
בגרות, דלקות שד לאחר הנקה), וכמובן מעקב אחר מטופלים שהוקרנו במינון

גבוה לצורך ריפוי מחלות ממאירות.

עם זאת, אחד החסרונות הבולטים של מחקר עוקבה (פרוספקטיבי) הוא

שבתבנית מחקר זו נדרש מְִדּגָם גדול (ולפעמים ענקי) על מנת שיכיל מספר

מספק של אנשים שיפתחו את התוצא הבריאותי הנחקר. יש להביא בחשבון כי

רוב המחלות הן נדירות יחסית, ולכן במרבית אוכלוסיות המעקב (גם אם הן

גדולות) כמות האנשים שיפתחו את התוצא הנחקר תהיה מוגבלת. כמובן, בעיה

זו מחריפה, ככל שמדובר בתוצא נדיר, כך במקרה של גידולי מוח שהם בישראל
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Tokunaga M, Tokuoka S and Mabuchi K, “Tumors of the Nervous
System and Pituitary Gland Associated with Atomic Bomb Radiation

., 2002, 94:1555-1563J. Natl. Cancer InstExposure”, 
קשר חזק — קשר המתבטא בסיכון יחסי גבוה.22

מחקר שבו בוחנים את שיעור התפתחות מחלה ומשווים אותה בין קבוצות אנשים23
(עוקבה) החשופים לגורם סיכון (לדוגמה, קבוצת מוקרנים או מעשנים) לבין קבוצת

אנשים שאינם חשופים (לדוגמה, אנשים שלא הוקרנו או שאינם מעשנים).

24Israel National Cancer Registry: http://www.old.health.gov.il/pages/
default.asp?maincat=22&catid=196&pageid=4929

 מחקרים העוסקים בגידולי מוח24רק כ–2% מכלל הגידולים אצל בני אדם.
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מאופיינים במגבלות ובקשיים נוספים. רובם כוללים בליל של גידולים ללא

הפרדה בין סוגים היסטולוגיים שונים, ולעתים אינם מבחינים בין גידולים

ממאירים ובין גידולים שפירים. הטרוגניות זו עלולה למסך את תוצאות המחקר.

בנוסף, משך הזמן הארוך שעובר מאז החשיפה ועד התפתחות הגידולים, מקשה

על בחינת הקשר בין החשיפה לבין התפתחות הגידול. בשל כך מספר המחקרים

שהצליחו לעסוק בנושא זה, להוכיח ולכמת את הקשר בין החשיפה לקרינה לבין

התפתחות גידולי מוח, מועט ביותר. מחקר הגזזת הישראלי הוא אחד ממחקרים

25ספורים אלו.

בהתחשב באמור לעיל, פורסמו ב–2005 תוצאות מעקב ארוך ומעמיק שבחן
וכימת את הקשר בין חשיפה לקרינה מייננת בילדות לבין התפתחות גידולי מוח
שפירים וממאירים בקרב אוכלוסיית הגזזת, תוך שנבחנת השפעתם של גורמים

הגיל בעת פיתוח המחלה או 26שונים, כגון גיל ההקרנה, המינון, תקופת החביון,
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25Preston DL, Ron E, Yonehara S, Kobuke T, Fujii H,
KishikawaKarlsson P, Holmberg E, Lundell M, Mattsson A, Holm L-E
and Wallgren A, “Intracranial Tumors after Exposure to Ionizing
Radiation during Infancy: A Pooled Analysis of Two Swedish Cohorts

, 1998,Radiat Resof 28,008 Infants with Skin Hemangioma”, 
150:357-364; M, Tokunaga M, Tokuoka S and Mabuchi K, “Tumors of
the Nervous System and Pituitary Gland Associated with Atomic Bomb

., 2002, 94:1555-1563;J. Natl. Cancer InstRadiation Exposure”, 
Sadetzki S, Chetrit A, Freedman L, Stovall M, Modan B and Novikov I,
“Long-Term Follow-Up for Brain Tumor Development following

RadiatChildhood Exposure to Ionizing Radiation for Tinea Capitis”, 
, 2005, 163:424-432; Neglia JP, Robison LL, Stovall M, Yiu Y,Res

Packer RJ, Hammond S, Yasui Y, Kasper CE, Mertens AC, Donaldson
SS, Meadows AT and Inskip PD, “New Primary Neoplasms of the
Central Nervous System in Survivors of Childhood Cancer: A Report

, 2006,J Natl Cancer Instfrom the Childhood Cancer Survivor Study”, 
98:1528-1537; Taylor AJ, Little MP, Winter DL, Sugden E, Wllison
DW, Stiller CA, Stovall M, Frobisher C, Lancashire ER, Reulen RC and
Hawkins MM, “Population-Based Risks of CNS Tumors in Survivors of
Childhhod Cancer: The British Childhood Cancer Survivor Study”,

, 2010, 28:5287-5293Journal of Clinical Oncology
) — משך הזמן שעובר מאז החשיפה לגורם מסויםLatency Period(תקופת חביון 26

ועד להתפתחות המחלה.

27Sadetzki S, Chetrit A, Freedman L, Stovall M, Modan B and Novikov
I, “Long-Term Follow-Up for Brain Tumor Development following

RadiatChildhood Exposure to Ionizing Radiation for Tinea Capitis”, 
, 2005, 163:424-432Res

 הניתוח הסטטיסטי בוצע כניתוח הישרדות27בתום המעקב, המין והמוצא האתני.
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ERR( להערכת עודף הסיכון היחסי והמוחלט 28באמצעות רגרסיה פואסונית
29

EAR-ו
31) להתפתחות המחלה.30

 ותמך בקשר שבין32מחקר כמותני זה אישש את תוצאות המחקר הקודם
חשיפה לקרינה בילדות ובין התפתחות גידולי מוח שפירים וממאירים. שיעור

10 שנות אדם היה גבוה באופן משמעותי בעבור שני הגידולים4ההיארעות ל–
בקרב קבוצת המוקרנים, בהשוואה לקבוצות ההשוואה שכללו אנשים שלא

10 שנות אדם היה 1.57 בקרב4נחשפו לקרינה. שיעור פיתוח מנינגיומה ל–
המוקרנים בהשוואה ל–0.22 בקרב קבוצת ההשוואה (פי 7). שיעור היארעות
גידולי המוח הממאירים היה 0.73 בקרב המוקרנים ו–0.19 בקרב הלא

 במודל סטטיסטי מתוקנן לגיל הנבדקים בעת סיום המחקר,מוקרנים (פי 4).
) ב–4.63 וב–ERR/Gy1.98(למינם ולמוצאם הוערך עודף הסיכון ליחידת קרינה 

)95% CI=2.43-9.12ו–0.73-4.69) בעבור מנינגיומות שפירות וגידולי מוח 
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רגרסיה פואסונית — מתאימה לניתוח נתונים במודל הבוחן ספירת אירועים המתרחשים28
לאורך זמן.

29ERR )Excess Relative Riskעודף סיכון יחסי — ההפרש בין שיעורי — (
ההיארעות בקרב החשופים לאלו של הלא חשופים, מחולק בשיעור ההיארעות בקרב

הלא חשופים. ערך זה הוא ֵקרוב של ערך הסיכון היחסי פחות 1.

30EAR )Excess Absolute Riskעודף סיכון מוחלט — ההפרש בין הסיכון — (
המוחלט בקרב החשופים לבין הסיכון המוחלט בקרב הלא חשופים. סיכון מוחלט מבטא,
למשל, את היחס בין מספר המקרים החדשים לבין מספר מצטבר של שנות אדם בקבוצת

האוכלוסייה הנחקרת.

במחקר בוצע מעקב אחר 1,069,450 ו–1,069,043 שנות אדם כדי להעריך את31
הסיכון לגידולי מוח ממאירים ולמנינגיומות שפירות בהתאמה. בשנות מעקב אלו 81
אנשים (67 בקרב המוקרנים ו–14 בקרב קבוצות ההשוואה) פיתחו מנינגיומה ו–44
אנשים (31 בקרב המוקרנים ו–13 בקרב קבוצות ההשוואה) פיתחו גידולי מוח ממאירים

). חציון1.38Gy (חציון 6Gy  (ברובם גליומה). מקסימום המינון שנספג במוח היה
תקופת המעקב (ערך המשתנה שמחצית האוכלוסייה נמצאת מתחתיו ומחציתה מעליו)
אחר עוקבת המחקר בעת ניתוח נתונים זה היה 40 שנה (טווח 48-1 שנים), והוא כלל

הוספה של 16 שנים מהמעקב הקודם (24).

32Ron E, Modan B, Boice JD Jr., Alfandary E, Stovall M, Chetrit A and
Katz L, “Tumors of the Brain and Nervous System after Radiotherapy in

, 1988, 319:1033-1039New Engl L MedChildhood”, 
הסיכון לפיתוח שני הגידולים הללו היה קשור באופן חיובי ומובהק עם מינון הקרינה33

(כלומר, ככל שעלה מינון הקרינה, כך עלה גם הסיכון לפתח את הגידול). נראה היה כי
מודל לינארי תיאר בצורה נאותה את עקומת המנה-תגובה. בעוד שבעבור שני הגידולים
הסיכון היה יציב ולא הראה תלות במין ובמוצא, נצפה הבדל בין הגידולים בהקשר
להשפעת גיל החשיפה על הסיכון. בדומה לרוב הגידולים, בעבור גידולי מוח ממאירים
נצפה קשר הפוך בין גיל ההקרנה לבין הסיכון. דהיינו, הסיכון היה גבוה ביותר אצל

33ממאירים בהתאמה.
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מחקר זה סיפק הוכחות נוספות לכך שרקמות תאי המוח וקרומי המוח בעלות
רגישות גבוהה להטמרה סרטנית בעקבות חשיפה לקרינה מייננת. התוצאות
תמכו בקיום הבדלים בתגובת שני סוגי הגידולים שנבדקו והדגישו את הצורך

34בבחינת הסיכון על פי משתנים ספציפיים.

ממצאי המחקר מצטרפים לתוצאות מחקרים דומים שבוצעו על ידי קבוצות
מחקר אחרות. השוואת התוצאות בין מחקרים שונים מאפשרת תיקוף תוצאות

דומות ועקביות ומעלה ספקות ושאלות בנוגע לתוצאות שונות או סותרות.

ההערכה הכמותית של הסיכון, כפי שהתקבלה ממחקר זה, מתאימה לזו

 הללו עקבו בשבדיה אחר כ–3528,000 ושות' ב–Karlsson.1998שדווחה על ידי 

אנשים, שנחשפו בינקות (גיל ממוצע בעת הטיפול הראשון 6 חודשים) למינון

 מחקרם36 כטיפול במחלה שפירה אחרת — המנגיומה.0.07Gyקרינה ממוצע של 

הסתמך על 20 מקרי מנינגיומה, על 35 מקרי גליומה ועל 31 גידולים תוך

גולגולתיים אחרים. עקב המספר הנמוך של האנשים שפיתחו את התוצא הנחקר,

ניתוח הנתונים בוצע תוך איחוד הגידולים השונים. הערכת הסיכון ליחידת

), שהתקבלה במחקר זה הייתה 2.7, בדומה לממוצע שהתקבלERR/Gy(קרינה 
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האנשים שהוקרנו בגיל הצעיר ביותר, וירד עם העלייה בגיל ההקרנה מ–3.56 אצל אלו
).p=0.04(שנחשפו בגיל צעיר מ–5 שנים, ל–0.47, כשההקרנה ארעה בגיל 15-10 

לעומת זאת, באשר למנינגיומה שפירה, הערכת עודף הסיכון נשארה יציבה יחסית בכל
קבוצות גיל החשיפה. הנתונים תמכו בכך שהשפעת הקרינה על גידולי מוח נמשכת 30
שנה ואף יותר לאחר החשיפה. משמעות ממצא זה היא כי גם לאחר שחלפו שנים רבות
מזמן ההקרנה, עדיין נמצאים החשופים בסיכון יתר לפיתוח המחלה בהשוואה לאוכלוסייה

שלא הוקרנה.

34Sadetzki S, Chetrit A, Freedman L, Stovall M, Modan B and Novikov
I, “Long-Term Follow-Up for Brain Tumor Development following

RadiatChildhood Exposure to Ionizing Radiation for Tinea Capitis”, 
, 2005, 163:424-432Res

35Karlsson P, Holmberg E, Lundell M, Mattsson A, Holm L-E and
Wallgren A, “Intracranial Tumors after Exposure to Ionizing Radiation
during Infancy: A Pooled Analysis of Two Swedish Cohorts of 28,008

, 1998, 150:357-364Radiat ResInfants with Skin Hemangioma”, 
המנגיומה — גידול שפיר של כלי הדם הבנוי מסבך של כלי דם דקים מורחבים. זהו36

הגידול השכיח ביותר בילדות, והוא מופיע בכ–5%-10% מהילדים עד גיל שנה. לרוב,
מופיעות ההמנגיומות כבר בשבוע הראשון לחיים, כש–60% מהן מופיעות באזור הראש
והצוואר, 25% — באזור הגוף, ו–15% — באזור הגפיים. מהלכן העצמוני מתאפיין בגדילה
מהירה בתקופה שאחרי הלידה ונמשכת 9-3 חודשים. 30% מההמנגיומות ייעלמו לחלוטין

עד גיל 3, 50% — עד גיל 5, ו–70%-90% — עד גיל 7.

במחקר הגזזת בין שני סוגי הגידולים. כאמור, הדמיון בין תוצאות המחקר
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השבדי למחקר הגזזת הישראלי תומך בכך שהערכת הסיכון בשני המחקרים

משקפת את המציאות.

לעומת זאת, הערכת הסיכון שהתקבלה בשני המחקרים שתוארו (סדצקי

37ושות' וקרלסון ושות') גבוהה מזו שחושבה במחקר ניצולי הפצצה האטומית,

ובמחקר נוסף שבחן סוגיה זו בקרב אלה שנחשפו לקרינה טיפולית במינון גבוה

38עקב סרטן ראשוני.

 ושות' תוצאות מעקב בן 57 שנים אחר Preston80,000ב–2002 פרסמו 

 במחקר זה עודף הסיכון שנמצא ליחידת39ניצולי הפצצה האטומית בהירושימה.

 עודף הסיכון היה40קרינה היה קטן ובעל מובהקות סטטיסטית גבולית בלבד.

גבוה יותר אצל אנשים שהוקרנו מתחת לגיל 20 שנה.

ב–2006 פורסמו תוצאות מעקב שבוצע אחר 14,361 אנשים שנחשפו להקרנה

) לצורך טיפול בסרטן ראשוני, שבו חלו מלידה ועד30-45Gy(במינונים גבוהים 

 בהסתמך על 66 מנינגיומות ו–40 גליומות נצפה סיכון לפיתוח שני41גיל 20.

גם במחקר זה הסיכון היה גבוה יותר בקרב ילדים שטופלו מתחת 42הגידולים.
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37Preston DL, Ron E, Yonehara S, Kobuke T, Fujii H, Kishikawa M,
Tokunaga M, Tokuoka S and Mabuchi K, “Tumors of the Nervous
System and Pituitary Gland Associated with Atomic Bomb Radiation

., 2002, 94:1555-1563J. Natl. Cancer InstExposure”, 
38Neglia JP, Robison LL, Stovall M, Yiu Y, Packer RJ, Hammond S,

Yasui Y, Kasper CE, Mertens AC, Donaldson SS, Meadows AT and
Inskip PD, “New Primary Neoplasms of the Central Nervous System in
Survivors of Childhood Cancer: A Report from the Childhood Cancer

, 2006, 98:1528-1537J Natl Cancer InstSurvivor Study”, 
44% מעוקבה זו היו חשופים לקרינה בהיותם צעירים (מתחת לגיל 20) ו–40% מהם39

 ויותר. בשנות1Sv), רק 3.5% קיבלו קרינה מעל 0.005Sv(נחשפו למינון קרינה נמוך 
מעקב אלו אובחנו בקרב אוכלוסיית המחקר 88 מנינגיומות ו–43 גליומות.

 ובעבור גליומותERR/Sv=0.6; 95% CI=-0.01-1.8בעבור מנינגיומות 40
ERR/Sv=0.6; 95% CI=-0.2-2.0.

41Neglia JP, Robison LL, Stovall M, Yiu Y, Packer RJ, Hammond S,
Yasui Y, Kasper CE, Mertens AC, Donaldson SS, Meadows AT and
Inskip PD, “New Primary Neoplasms of the Central Nervous System in
Survivors of Childhood Cancer: A Report from the Childhood Cancer

, 2006, 98:1528-1537J Natl Cancer InstSurvivor Study”, 
95%() ושל CI=0.21-8.15 0.33 95%(עודף סיכון יחסי ליחידת קרינה של 1.06 42

CI=0.07-1.71.בעבור מנינגיומות וגליומות בהתאמה (

לגיל 5 שנים.
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במחקר דומה שהתפרסם ב–2010 ותיאר התפתחות גידולי מוח בקרב 17,980

אנשים מבריטניה, ששרדו לפחות 5 שנים לאחר סרטן ראשוני שבו חלו בגיל

43הילדות (גיל 14-0), נצפו תוצאות הדומות לאלו שנמצאו במחקר הגזזת הישראלי.

לאחר תקופת מעקב ממוצעת בת 17.3 שנים, זוהו 247 חולים שפיתחו גידולי

גם במחקר זה הגיל בעת ההקרנה היה קשור באופן הפוך לסיכון 44מוח משניים.

של התפתחות גליומה, אך לא של התפתחות מנינגיומה.

לכימות מדויק של הסיכון לפיתוח גידולי מוח בעקבות קרינה חשיבות

בקביעת ההנחיות להגנה מפני קרינה ולקבלת החלטות בנוגע להמלצות לביצוע

).CTפרוצדורות אבחנתיות המערבות חשיפה לקרינה במינון בינוני (כגון, 

בהתבסס על הערכות הסיכון שנצפו בהירושימה, מקובל היה לחשוב כי הסיכון

שבחשיפת המוח למינון קרינה בינוני ונמוך הוא מזערי, אם בכלל. לעומת זאת,

הערכות הסיכון שהתקבלו ממחקרי הגזזת, מהעוקבה השבדית ומהמחקר האחרון

שתואר לעיל, מעידות על סיכון משמעותי יותר ועל הצורך להגביל את החשיפה

לקרינה (גם אבחנתית, ובעיקר בקרב ילדים). מספר השערות אפשריות יכולות

להסביר את הפערים בהערכת הסיכון שנצפתה בין המחקרים שתוארו, וביניהן:

הבדלים במינון או באופן החשיפה (שלא נוטרלו במלואם על ידי חישוב הסיכון

ליחידת קרינה), הבדלים בין חשיפת ילדים ומבוגרים, ו/או הבדלים ברגישות

גנטית של אוכלוסיות שונות.

הערכת הסיכון לפיתוח אדנומה שפירה של  יותרת המוח (ההיפופיזה)3. 

בדומה למרבית רישומי הסרטן בעולם, גם רישום הסרטן הישראלי כולל (בעיקר)
גידולים ממאירים. עד סוף שנות ה–80 דווחו לרישום בישראל גם גידולים
שפירים של בלוטת התריס, והגידול השפיר היחידי המדווח על פי התקנה
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43Taylor AJ, Little MP, Winter DL, Sugden E, Wllison DW, Stiller CA,
Stovall M, Frobisher C, Lancashire ER, Reulen RC and Hawkins MM,
“Population-Based Risks of CNS Tumors in Survivors of Childhhod

Journal ofCancer: The British Childhood Cancer Survivor Study”, 
, 2010, 28:5287-5293Clinical Oncology

תקופת החביון הממוצעת בין החשיפה (מועד הגידול הראשון כנגדו טופלו בקרינה)44
להתפתחות גידולי המוח הייתה 20.5 שנים. עודף הסיכון היחסי ליחידת קרינה

)ERR/Gy 5.1 95%() היה CI=0.7-107.7 0.079–95%() ו CI=0.021-0.229(
בעבור מנינגיומה וגליומה בהתאמה.

לרישום גם כיום, הוא גידול שפיר של קרומי המוח (מנינגיומות). לכן לא ניתן
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להשתמש ברישום על מנת להעריך היארעות גידולי מוח שפירים אחרים (כדוגמת
אדנומות של בלוטת יותרת המוח).

למרות הוכחת הקשר הסיבתי בין קרינה מייננת לגידולים סולידיים בכלל
ולגידולי מוח בפרט, התהוות אדנומות היפופיזריות מושרות קרינה לא הוכחה
עד היום. מחקר בנושא זה מסובך לביצוע עקב שיעורם הנמוך של גידולים אלה,
ועובדה היא שכיום עולה, לכאורה, שכיחותם עקב ביצוע בדיקות הדמיה ואבחון
של גידולים אסימפטומטיים. יתרה מזאת, מחקרים המבקשים להעריך את השפעתה
של קרינה מייננת על התפתחות גידולים מבוססים ברובם על נתוני תמותה או
הצלבה עם רישומי סרטן, שיטות שכאמור אינן מתאימות לזיהוי אדנומות
היפופיזריות. לפיכך, בניסיון להעריך את השפעתה של הקרינה על פיתוח גידולי
ההיפופיזה, אותרו תיקים רפואיים של חולים בעלי אדנומות סימפטומטיות
מקרב אנשים שתבעו פיצויים בהתאם לחוק הגזזת והוכרו כמוקרנים, ומתוך

קבוצת המוקרנים בעוקבת הגזזת.

סך הכול אותרו 16 חולים שפיתחו אדנומה היפופיזרית סימפטומטית לאחר

חשיפה לקרינה בילדות. המאפיינים הדמוגרפיים והקליניים של חולים אלו היו

דומים לאלו המדווחים בסדרות אחרות בספרות. אמנם מחקר זה אינו מוכיח

קיום קשר בין קרינה לבין התפתחות אדנומות בבלוטת ההיפופיזה, אך הוא

45תצפית התומכת בתפקידה האפשרי של קרינה מייננת בהתפתחות גידולים אלו.

מאפייני גידולי מוח מושרי קרינה4. 

מעבר לשאלת היות קרינה מייננת גורם סיכון סיבתי בהתהוות גידולים, נשאלת
השאלה האם גידולים מושרי קרינה שונים מבחינה קלינית (אלימים יותר)
מגידולים אחרים. כדי לענות על שאלה זו הושוו המאפיינים הדמוגרפיים והקליניים
של סדרת החולים הגדולה ביותר, שתוארה עד לזמן זה בספרות הרפואית. היא
כללה 253 מקרים של מנינגיומות מושרות קרינה עם 41 מקרים של מנינגיומות
46ללא עבר של חשיפה לקרינה ועם סדרות חולים אחרות כפי שמדווחות בספרות.

התוצאות הדגימו הבדלים במאפייני הגידול בין סדרות החולים השונות.
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45Juven Y & Sadetzki S, “A Possible Association between Ionizing
, 2002,CancerRadiation and Pituitary Adenoma, a Descriptive Study”, 

95:397-403
46Sadetzki S, Flint-Richter P, Ben-Tal T and Nass D,

J“Radiation-Induced Meningioma – A Descriptive Study of 253 Cases”, 
, 2002, 97:1078-1082Neurosurg

בקרב מקרי המנינגיומות מושרות הקרינה נצפה גיל אבחנה צעיר יותר (43.6
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לעומת 47.1 ו–59 שנים בקרב מוקרנים, בקבוצת ההשוואה ובסדרות מדווחות
בספרות בהתאמה), שכיחות גבוהה יותר של גידולים באזור הַקלְבְַרי�ם

)Calvarial Tumors(59.2% במוקרנים לעומת 37.5% בקבוצת ההשוואה) (
ושיעור נמוך יותר של גידולים באזור הּבָזָאלִי (14.1% במוקרנים לעומת 41.5%

בקבוצת ההשוואה).
ממצא אחרון זה משקף, קרוב לוודאי, את האזורים האנטומיים במוח שבהם
נספגה מרבית הקרינה. בקרב המוקרנים נצפתה פרופורציה גבוהה יותר של
מנינגיומות מרובות (15.8% לעומת 2.4% ו–1%-2% במוקרנים, בקבוצת ההשוואה
ובדיווחים מהספרות בהתאמה) ושיעורים גבוהים יותר (אם כי לא באופן מובהק)
של הישנות הגידול בהשוואה למנינגיומות האחרות. דומיננטיות של נשים לעומת
גברים בקרב החולים נצפתה בשתי קבוצות המחקר, אם כי הייתה מודגשת יותר

 (3.1:1 לעומת 1.9:1). תקופת החביון47בקרב קבוצת הגידולים הספורדיים
הממוצעת מהחשיפה להתפתחות המחלה בקרב קבוצת המוקרנים הייתה 36

שנה.
תוצאות אלה תומכות בדיווחים קודמים שעל פיהם גידולים מושרי קרינה
שונים מבחינה קלינית מגידולים ספורדיים, וקרוב לוודאי שגם מבחינת מאפיינים
גנטיים. לתצפית כי מנינגיומות מושרות קרינה אלימות יותר מבחינה קלינית
בהשוואה למחלה הספורדית, משמעות גם בשיקולים טיפוליים שבהם יש לשקול
את הנזק האפשרי שבטיפול בקרינה לעומת התועלת שבו. יש להביא בחשבון כי

) הן כיום אסטרטגיות טיפוליותRadiosurgery(רדיותרפיה ורדיוכירורגיה 
חשובות ונפוצות במגוון מצבים תוך גולגולתיים שפירים, כגון מלפורמציות

), גידולים בעצב השמעArteriovenous Malformation(בכלי דם במוח 
)Vestibular Schwanomaאדנומה של ההיפופיזה ומניניוגיומות שפירות ,(

הממוקמות בבסיס הגולגולת. יתרה מכך, בהתחשב בעובדה כי רקמת קרומי
המוח רגישה מאוד לקרינה, יש להתחשב בממצאים שתוארו גם בשיקולי ביצוע

),CTפרוצדורות הדמיה המערבות חשיפה לקרינה במינון נמוך יותר (למשל, 
48שכאמור כיום היא מקור הקרינה הגדול ביותר לאוכלוסייה הרחבה.

בלוטת התריס

עקב רגישותה הגבוהה של בלוטת התריס להשפעות הקרינה, נושא זה נחקר
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גידול ספורדי — לעניין זה, הוא גידול שאינו מושרה קרינה.47

48Hall EJ & Brenner DJ, “Cancer Risks from Diagnostic Radiology”,
, 2008, 81:362-378The British Journal of Radiology

בהרחבה מתחילת מחקרי הגזזת (ראו פרק 11). המחקר בנושא השפעות הקרינה
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על איבר זה העמיק גם בשנים מאוחרות יותר. הערכת הסיכון הכמותי להתפתחות
45 שנים בוצעה+סרטן בלוטת התריס לאחר תקופת מעקב ממוצעת של 6

49ופורסמה על ידי סדצקי ושות' ב–2006.

),Meta-Analysis(בהמשך, שימשו נתוני מחקר הגזזת חלק מניתוח–על 

שבוצע לצורך הערכת השפעות קרינה מייננת חיצונית על התפתחות גידולי

),NCI- )National Cancer Instituteבלוטת התריס. מחקר זה נערך ביוזמת ה

המכון הלאומי לסרטן בארצות הברית, ובשיתוף פעולה בינלאומי (שכלל נתונים

מ–12 מחקרים שונים). מטרת המחקר הייתה לעדכן את הערכת הסיכון, כפי

 על בסיס מדגם50שנקבעה בניתוח–על קודם שבוצע על ידי רון ושות' ב–1995

 טווח הקרינה שהוערך בניתוח העל היה רחב51גדול ולאחר תוספת שנות מעקב.

 במחקרים שבחנו תוצאות טיפולים שניתנו נגד מחלות שפירות,0.1Gy-(מ

 בטיפולים שניתנו נגד סרטן בילדות).60Gyובקרב ניצולי הפצצה האטומית ועד 

התוצאות הראו סיכון יחסי מוגבר בטווח קרינה גדול יחסית, אך במחקר זה לא

).0.1Gy <(נבחנה לעומק השפעת קרינה במינון נמוך 
ניתוח נתונים נוסף שהתבסס על תוצאות 9 מחקרים (וביניהם מחקר הגזזת

 הוקדש לבחינת הסיכון לפתח גידול בבלוטת התריס בעקבות חשיפת52הישראלי)
ילדים למינון נמוך, לבחינת קיום סף מנת קרינה, לבחינת השפעת מין וגיל

372

49Sadetzki S, Chetrit A, Lubina A, Stovall M and Novikov I, “Risk of
Thyroid Cancer following Childhood Exposure to Ionizing Radiation for

, 2006, 91:4798-4804J Clin Endocrin MetabolTinea Capitis”, 
50Ron E, Lubin JH, Shore RE, Mabuchi K, Modan B, Pottern LM,

Schneider AB, Tucker MA and Boice Jr JD, “Thyroid Cancer after
Exposure to External Radiation: A Pooled Analysis of Seven Studies”,

, 1995, 141:259-277Radiat Res
51Veiga LH, Holmberg E, Anderson H, Pottern L, Sadetzki S, Adams

MJ, Sakata R, Schneider AB, Inskip P, Bhatti P, Johansson R, Neta G,
Shore R, de Vathaire F, Damber L, Kleinerman R, Hawkins MM,
Tucker M, Lundell M and Lubin JH, “Thyroid Cancer after Childhood
Exposure to External Radiation: An Updated Pooled Analysis of 12

, 2016, 185:473-84Radiat ResStudies”, 
52Lubin JH, Adams MJ, Shore R, Holmberg E, Schneider AB, Hawkins

MM, Robison LL, Inskip PD, Lundell M, Johansson R, Kleinerman RA,
de Vathaire F, Damber L, Sadetzki S, Tucker M, Sakata R and Veiga
LH, “Thyroid Cancer following Childhood Low Dose Radiation

J Clin EndocrinolExposure: A Pooled Analysis of Nine Cohorts”, 
, 2017, 102:2575-2583Metab

החשיפה בעת פיתוח הסרטן, לבחינת משך הזמן שעבר מהחשיפה ופרקציונציה
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על פיתוח סרטן במינוני קרינה שונים (עקומת מנה-תגובה, צורת עקומת מנת
הקרינה והתגובה אליה). מסקנת החוקרים הייתה כי בנוגע לחשיפת ילדים

ALARA-למינוני קרינה נמוכים התוצאות תומכות בעקרון ה
 שהוזכר לעיל.53

בניסיון לענות על השאלה האם גידולים מושרי קרינה שונים מגידולים
שמתפתחים ללא חשיפה כזו, בוצע מחקר בשיתוף פעולה עם ד"ר מייקל טאטל
ממרכז הסרטן שבממוריאל סלואן קייטרינג שבניו יורק. במחקר זה נבחנו
המאפיינים הגנטיים של גידולי בלוטת התריס שהתפתחו בעקבות חשיפה לקרינה.

מאפידמיולוגיה קלסית לאפידמיולוגיה גנטית — מחקר מקרה-ביקורתב.
מקנן ויצירת "קובצי סדצקי"

תבנית ואוכלוסיית המחקר

כאמור, קובץ הגזזת (או כפי שכונה על שם יוצרו "קובץ מודן") אִפשר לבצע

מחקר עוקבה אפידמיולוגי קלסי, שבו נקבעה הערכת הסיכון לפיתוח תחלואה

מסוימת לפרט (בעיקר סרטן). מטבעם של מחקרי עוקבה, קובץ זה ימשיך

לשמש גם בעתיד, עם חלוף השנים, לעדכון השפעת הזמן על הסיכון לתחלואה

עם התבגרות המטופלים והתארכות תקופת החביון.

למרות קיומו של קשר חזק וסיבתי מוכח בין חשיפה לקרינה מייננת לבין

התפתחות סרטן בכלל וגידולי מוח בפרט, הנתונים מראים כי מחלות אלו

יתפתחו רק בקרב מיעוט החשופים ובוודאי שלא בכולם. נכון ל–2013, מבין

10,834 מוקרנים הרשומים ב"קובץ מודן", 1,701 (15.7%) פיתחו סרטן, וזאת

בהשוואה ל–1,205 (11.1%) מקרב ביקורות האוכלוסייה. לפיכך, יש לענות על

השאלה המאתגרת והחשובה האם קיימים גורמים נוספים התורמים להתפתחות

המחלה באדם מסוים ולא באחר, גם אם שניהם נחשפו לאותו גורם מסרטן.
 אפשרית בין חשיפה לקרינה לבין גורמים נוספים54חקר אינטראקציה

(אישיים–התנהגותיים, ביולוגיים, גנטיים או סביבתיים), שעשויה להשפיע על
התפתחות תולדה בריאותית בעקבות חשיפה לגורם סיכון כלשהוא, מחייב שימוש
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53ALARA )As Low As Reasonably Achievableעיקרון הקובע כי יש — (
להפחית את מנת הקרינה ככל שאפשר, בהנחה שעקומת המנה-תגובה היא לינארית.

אינטראקציה — אינטראקציה קיימת כאשר היארעות המחלה בנוכחות שני גורמי54
סיכון או יותר שונה מההיארעות הצפויה מההשפעות של כל אחד מהם בנפרד. ההשפעה

.Main Effectשל כל משתנה בנפרד על המשתנה התלוי נקראת 

בשיטות מחקר נוספות על אלו שתוארו עד כה. לבחינת אינטראקציה עולה
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הצורך לבחון קבוצה גדולה יותר של אנשים שפיתחו את התוצא הבריאותי
הנחקר (לדוגמה, גידולי מוח), קבוצה שלא ניתנת לאיתור בשימוש בעוקבת

55הגזזת בלבד.

תבנית המחקר האידאלית לבחינת אינטראקציה במחקר הגזזת כוללת 4
קבוצות כדלהלן:

אנשים שפיתחו את המחלה הנדונה והיו חשופים לגורם הנחקר (מקרים1.
מוקרנים).

אנשים שלא פיתחו את המחלה הנדונה והיו חשופים לגורם הנחקר (ביקורות2.
מוקרנות).

אנשים שפיתחו את המחלה הנדונה ולא היו חשופים לגורם הנחקר (מקרים3.
לא מוקרנים).

אנשים שלא פיתחו את המחלה הנדונה ולא היו חשופים לגורם הנחקר4.
(ביקורות לא מוקרנות).

השוואת השפעת החשיפה לקרינה בין קבוצות הנבדלות זו מזו בגורם נוסף
(לדוגמה, הימצאות וריאנטים גנטיים מסוימים), מאפשרת בחינת אינטראקציה
בין השפעת הקרינה לבין השפעת הגורמים הגנטיים להיווצרות התוצא הבריאותי

הנבדק.
על מנת לבנות אוכלוסיית מחקר כפי שתוארה, עלה אם כן הצורך לפרוץ את
התבנית המוכרת של עוקבת הגזזת ולהרחיב את המקורות לאיתור אוכלוסיית
היעד שתשמש למחקר האינטראקציה. לאחר חשיבה מעמיקה עלה הרעיון להשתמש

על פי תבנית מחקר זו, 56בתבנית הדומה במהותה למחקר מקרה-ביקורת מקנן.
אותרו רוב קבוצות המחקר (ביקורות מוקרנות, ביקורות לא מוקרנות וחלק ניכר
מהמקרים המוקרנים) מ"קובץ מודן" (דהיינו, נוצר מחקר מקרה-ביקורת המקנן
בעוקבת הגזזת המקורית). קבוצת המקרים הלא מוקרנים (ספורדיים) אותרה
בעיקר מרישום הסרטן הלאומי בישראל. להשלמת גודל המדגם של המקרים
המוקרנים אותרו חולי סרטן נוספים מקרב אנשים שלא היו כלולים ב"קובץ
מודן", אך הגישו תביעה לפיצוי על פי חוק הגזזת (לדוגמה, אנשים שטופלו

374

כיוון שמספר האנשים בקובץ הגזזת שפיתחו תוצא בריאותי נדיר (כגון מנינגיומה)55
מוגבל, וכיוון שגודל המדגם הדרוש לביצוע מחקרי אינטראקציה גדול יחסית, כמות
החולים המוקרנים שניתן לאתר בשימוש ב"קובץ מודן" בלבד אינו מספיק לביצוע

מחקרים מסוג זה.

מחקר מקרה-ביקורת מקנן — במחקר זה קבוצות המחקר (מקרים החולים במחלה56
הנחקרת וביקורות החופשיים ממחלה זו) מאותרות מעוקבה קיימת.

בהקרנות בחו"ל לפני שעלו ארצה) (תרשים 2).
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בחינת אינטראקציה בין גורם סביבתי (קרינה) לבין גורמים גנטיים בהתפתחות
מנינגיומה

רקע

ההשערה העומדת בבסיס מחקרים אלה היא כי אחת הסיבות לכך שאדם מסוים

מפתח גידול לאחר חשיפה לקרינה, בעוד שחברו שנחשף לאותם תנאי קרינה לא

פיתח אותה נעוצה במבנה הגנטי השונה של שני האנשים הללו. הבדל זה יוצר

. כךהעמידות יחסית לקרינ ואילו אצל האחר רגישות לקרינהאצל האחד מהם 

נוצרת אינטראקציה בין הקרינה לבין הגורם/ים הגנטי/ים.

) הגנטית נגרמת על ידיSusceptibilityההנחה היא כי הרגישות (עלילות, 

) במספרGerm Line Mutations( 57שילובם של מספר מוטציות בתאי הנבט

גנים, כשכל אחת מהן מעלה את הסיכון להיווצרות סרטן באופן מתון בלבד.

], אך שכיחותםLow Penetrance [58גנים אלה (שהם בעלי חדירות נמוכה

]) יכולים, בנוכחות גורם המאתחלHigh Prevalenceבאוכלוסייה גבוהה יחסית [

את התהליך הסרטני (לדוגמה, קרינה), להשפיע על התפתחות המחלה אצל

אנשים מסוימים.
בחיפוש הגנים המעורבים ברגישות אישית זו, ניתן להשתמש בשתי שיטות

עיקריות:
) — בשיטה זו נבחריםCandidate Gene Approach(חיפוש גנים מועמדים א.

הגנים על פי ידע קודם הקיים בספרות המדעית על מעורבותם של גנים אלו
בתהליך הסרטני.

GWAS = Genome Wide( שבה נסרק הגנום כולו ירייה באפלהשיטת ב.
Association Study.(

בשתי השיטות חיפוש השינוי הגנטי יכול להתבצע על ידי שימוש בסמנים
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) — שינוי ברצף הדנ"א המופיע בכל תאGermline Mutation(מוטציה בתאי נבט 57
מתאי הגוף ומועבר לצאצאים.

) — גנים שאינם מבטאים בצורה מלאהLow Penetranceגנים בעלי חדירות נמוכה (58
את הפנוטיפ הצפוי.

59SNP )Single Nucleotide Polymorphismהצורה השכיחה ביותר של — (
פולימורפיזם (שונות גנטית), המופיעה באחוז משמעותי מהאוכלוסייה, ומאפשרת לזהות
שינויים הקשורים למחלות רב גורמיות. זהו וריאנט ברצף הדנ"א המתבטא בשינוי באחד
הבסיסים הנוקלאוטידים. שינוי זה יכול להיות חסר משמעות תפקודית, ולעתים עלול

לגרום לשינוי במבנה החלבון המקודד או בתפקודו.

SNPsגנטיים 
59 )Single Nucleotide Polymorphismבמהלך מחקרי הגזזת .(
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ניסינו לאתר את הגנים המעורבים ברגישות לקרינה בכל אחת מהשיטות שתוארו
וגם בשילוב ביניהן.

איתור עלילות גנטית להתפתחות מנינגיומות מושרות קרינה על ידי סקירת גנים1.
מועמדים

הניסיון הראשון לאתר גנים המעורבים ברגישות לקרינה בוצע במחקר שבו

נבחנה השפעתם המשותפת של חשיפה לקרינה מייננת ושל וריאנטים גנטיים על

התפתחות גידולים מסוג מנינגיומה. החלטה זו נבעה ממספר שיקולים, וביניהם

השפעתה החזקה של קרינה על התפתחות גידול זה (עודף סיכון יחסי של 4.6

 מיעוט הידע הקיים להבנת אתיולוגיית הגידול והעובדה60ליחידת קרינה),

שההישרדות הגבוהה של חולים שלקו בגידול זה אפשרה לגייס את החולים

 לאחר שנרקמו הרעיון והשיטות לביצוע המחקר, נרתמה61לביצוע המחקר.

למחקר תלמידה לתואר שלישי באפידמיולוגיה (ד"ר פזית פלינט ריכטר), שכללה

חלקים ממחקר מקיף זה בעבודת הדוקטורט שלה.
האוכלוסייה למחקר זה הייתה בת 440 נבדקים: 150 מקרי מנינגיומה מושרית
קרינה, 129 ביקורות ללא מנינגיומה אבל שנחשפו לקרינה, 69 מקרים עם
אבחנת מנינגיומה אך ללא עבר של קרינה ו–92 ביקורות ללא אבחנת מנינגיומה

וללא חשיפה לקרינה בעבר.
גיוס האוכלוסייה להשתתפות במחקר בוצע בשיחת טלפון אישית, שבה
הוסברו בקצרה מטרות המחקר ושיטותיו. לנבדקים שהביעו רצון להשתתף
במחקר, נקבעה פגישה אישית שבמהלכה הם נתנו את הסכמתם להשתתף
במחקר. ענו על שאלון מובנה ונתנו דגימת דם שממנה הופק דנ"א לבדיקות

הגנטיות.
Candidate(הגנים שנבחנו במחקר זה נבחרו על פי מעורבותם האפשרית 
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 מעורבים בהתפתחותERCC2- וKi-rasהצביעו על האפשרות שסמנים בגנים 
 יכולים לשנות את הסיכוןp16- ו D1cyclinמנינגיומה, בעוד שסמנים בגנים 

לפתח גידולים אלה, בתלות בחשיפה לקרינה (השפעה הפוכה על הסיכון לפתח
מנינגיומה במוקרנים בהשוואה לאוכלוסייה לא מוקרנת).

איתור עלילות גנטית להתפתחות מנינגיומות מושרות קרינה — בחינת צבר2.
גידולים במשפחות

כאמור, גורמים גנטיים בעלי חדירות גבוהה אחראים רק לחלק קטן ביותר
 לפיכך, צברים של מנינגיומות במשפחה (ואפילו63מהגידולים מסוג מנינגיומה.

שני מקרי מנינגיומה במשפחה) מצביעים על גורם גנטי משותף להתפתחות
הגידול, והם מאורע נדיר.

ההשערה כי קיימים גנים בעלי חדירות נמוכה הפועלים באינטראקציה עם
גורמים סביבתיים (כגון, קרינה) לגרימת גידולים, הובילה להנחה כי אם מספר
בני משפחה (הנושאים את הווריאנט מחולל הרגישות) ייחשפו לגורם האמור,
נוכל לצפות למספר גידולים אצל כמה מבני משפחה שנחשפו. לכן הדגמת צבר
גידולים בקרב בני משפחה שנחשפו לקרינה מייננת, תאשר את ההשערה כי
קיימות תת אוכלוסיות שלהן רגישות יתר לקרינה. אולם במציאות היכולת לבצע
מחקר לבדיקת השערה זו מוגבלת, כיוון שלרוב לא ניתן למצוא מספר בני
משפחה חשופים, ובמקרים שבהם קיימים מספר חשופים במשפחה (לדוגמה,
במחקרי פצצת האטום ביפן), בדרך כלל, גודל המשפחה קטן, וחסרים בני

משפחה לא חשופים שיכולים לשמש כקבוצת השוואה.
 שבו הטיפול בקרינה ניתן נגד מחלהבסיפור הגזזת הישראלי נוצר מצב ייחודי

מדבקת, שבה בדרך כלל חלו מספר בני משפחה, אך לא כולם, זאת באוכלוסייה
המורכבת ממשפחות גדולות יחסית (כ–6-5 אחאים במשפחה). כך נוצר מעין

 שבו ניתן לזהות בני משפחה, שחלקם נחשפו לגורם הנבדק וחלקםניסוי טבעי
חופשיים ממנו (מוקרנים ולא מוקרנים), וניתן לבחון אם אכן כמה מהם פיתחו

גידול.
השערת המחקר הייתה כי בכל קבוצות המחקר שיעור הגידולים המשפחתיים
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מסוג מנינגיומה יהיה נמוך (כ–1%) כמדווח בספרות, פרט לקבוצת המקרים
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RAM = Radiation Associated[המוקרנים (גידולים מושרי קרינה 
Meningiomaשבהם צפוי שיעור גבוה של מנינגיומות משפחתיות בקרב ,([

אחאים (אחים ואחיות) שגם הם נחשפו לקרינה.
אוכלוסיית המחקר כללה את משפחות הנבדקים מ–4 קבוצות המחקר שהוזכרו

, מקרים ספורדיים, ביקורות מוקרנותRAMלעיל (מקרי מנינגיומה מוקרנים — 
 אוכלוסייה זו כללה 525 משפחות (3,521 אחאים),64וביקורות לא מוקרנות).

) כבר רואיין (ולרוב תרם דם לבדיקות דנ"א) במסגרתאינדקסשבהן אדם אחד (
 השאלון כלל פרטים על עץ המשפחה ועל היסטוריה65המחקר שצוין לעיל.

(אישית ומשפחתית) הן של קרינה והן של התפתחות מנינגיומה וגידולים נוספים.
) הוגדרו כגידולים שהתפתחו באזור שספג קרינהRAM(גידולים מושרי קרינה 

בעת הטיפול נגד גזזת (קרי, הראש, הצוואר והחזה).
5.7 (טווח+) היה 2.7אינדקסהמספר האחאים הממוצע בכל משפחה (בהוצאת 

אינדקסה13-0), ללא הבדל בין המקרים והביקורות. הגיל הממוצע בעת ראיון 
היה 56.1 שנים, ושל האחאים 54.2 שנים. לכ–60% מהמקרים והביקורות

, היה לפחות אח/ות אחד שטופל/ה בהקרנה נגד גזזתאינדקסהמוקרנים ששימשו 
(טווח 6-1); ול–90% מהמקרים והביקורות הלא–מוקרנים לא היה /הייתה אח/ות

מוקרן/ת.
 התוצאות תאמו באופן66תרשים 3 מתאר את אוכלוסיית המחקר ותוצאותיו.

מוחלט את השערת המחקר. ב–17 משפחות (11%) מקבוצת המנינגיומות מושרות
) נמצא קרוב מדרגה ראשונה שפיתח מנינגיומה, בהשוואה למשפחהRAM(הקרינה 

).p<0.0001(אחת בלבד (0.75%) בקרב הביקורות המוקרנות 
 היה מנינגיומה מושרית קרינהאינדקסהבבחינת 17 המשפחות שבהן מקרה 

)RAMושבהן התפתחו 2 מנינגיומות או יותר, מספר המנינגיומות במשפחה ,(
היה כדלהלן: ב–11 מהמשפחות נצפו 2 מקרים, ב–4 משפחות נצפו 3 מקרים,
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וב–2 משפחות נצפו 4 מקרים (כולם התפתחו לאחר חשיפה לקרינה). רוב
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המקרים אובחנו באחאים, במקרה אחד באם ומקרה אחד בבת. עץ משפחה של 2
) בקרובים מדרגה ראשונהRAM(משפחות עם 4 מקרי מנינגיומה מושרית קרינה 

מתוארים בתרשים 5. המשפחה הראשונה כוללת 7 אחאים, מתוכם 4 אחיות ואח
אחד שהוקרנו נגד גזזת, וכל 4 האחיות פיתחו מנינגיומה. המשפחה השנייה
כוללת אמא מוקרנת ו–8 אחאים, מתוכם 5 הוקרנו. האם ו–3 מתוך האחאים
המוקרנים (שני אחים ואחות אחת) פיתחו מנינגיומה. בנוסף, אצל שני האחאים

הנוספים שהוקרנו אובחנו גידולים הקשורים בקרינה, לוקמיה וסרטן שד.
בבחינת מקרי סרטן אחרים שהתפתחו במשפחות, נצפה הבדל מובהק בין
קבוצות המחקר. סך מקרי הסרטן אצל האחאים היה 58 (6%) בקבוצת המקרים

). הבדלp=0.03(), בהשוואה ל–35 (4%) בביקורות המוקרנות RAM(המוקרנים 
זה נגרם משכיחות גבוהה יותר של מקרי סרטן מוח (ממאיר), בלוטת התריס,
הגרון, השד, הריאה, העור ומוח עצם. גידולים אלו הוגדרו כקשורים לקרינה
ואובחנו בקרב 22 אחאים (10% מסך הגידולים שהתפתחו באזורי ההקרנה

), בהשוואה ל–9 אחאים (5% מסך הגידולים שהתפתחו באזוריRAM-בקבוצת ה
). בקבוצת המקרים והביקורותp=0.04(ההקרנה בקבוצת הביקורות המוקרנות) 

הלא–מוקרנים לא נצפו הבדלים בשכיחות הגידולים שהתפתחו אצל האחאים.
זהו המחקר הראשון שהדגים צבר משפחתי של מנינגיומות מושרות קרינה,
ובכך תמך בהשערה כי אכן קיימת רגישות מורשת לחשיפה לגורם סיכון
סביבתי זה. לתוצאות המחקר המראות כי אנשים שפיתחו סרטן מושרה קרינה
ובני משפחותיהם נמצאים בסיכון יתר לפיתוח גידולים, השלכות קליניות
והתנהגותיות. התוצאות מראות כי על אנשים בעלי סיפור משפחתי של מנינגיומה
מושרית קרינה (ואולי גם גידולים אחרים), להימנע ככל האפשר מחשיפה לגורם
סביבתי זה בהקשר של חשיפה אבחנתית, טיפולית ותעסוקתית. בעניין זה עלתה

השאלה האם יש להציע לאוכלוסייה בסיכון בדיקות סיקור לגילוי מוקדם.
) בחרו להבליטLancet Oncology(עורכי כתב העת שבו התפרסם המחקר 

 בשם: "האם סרטן67את המאמר בתמונת שער (תרשים 4). במאמר מערכת
 אתHall הוא מאורע אקראי?", סיכם חוקר הקרינה xשנגרם על ידי קרני 

השלכות תוצאות המאמר. הוא ציין כי לממצאי המחקר השלכות מרחיקות לכת
לגבי אופן השימוש בקרינה מייננת למטרות אבחנתיות, טיפוליות אונקולוגיות
ואפילו לשימוש בכורים גרעיניים. זאת משום שהסטנדרטים הקיימים להגנה
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מפני קרינה מבוססים על ההנחה שהאוכלוסייה האנושית אחידה ברגישותה
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 בהתאם68לקרינה, כך שההטמרה הסרטנית בעקבות חשיפה היא מאורע סטוכסטי.
לכך, בעת חשיפה הפלח הקטן שנופל קורבן ומפתח סרטן מושרה קרינה, מתפלג

 סותרים את פרדיגמת69באופן אקראי באוכלוסייה. הנתונים המופיעים במאמר
האקראיות וקוראים לחשיבה מחודשת על הבסיס להנחיות להגנה מפני קרינה.

 כי הקהילה המדעית תתקשה למצוא מקור נתונים נוסף, שיספקHallעוד מציין 
את האישוש הנדרש לממצאי המחקר, וכי יש להתקדם לזיהוי הפגמים הגנטיים

הספציפיים במשפחות שבהן הודגמה הרגישות.
זיהוי הגנים המעורבים ברגישות לקרינה יפתח אופק חדש לאפשרויות איתור
אוכלוסיות בסיכון, לביסוס פעילות למניעה ראשונית, להמלצות לגילוי מוקדם
ולפיתוח תכניות התערבות לאחר חשיפה על ידי ניטור אישי של חשיפה לקרינה
בהתאם למאפייני רגישות אישיים. לנושא זה השלכות גם בניטור ובטיפול
באוכלוסייה שנחשפה לקרינה בעקבות תאונות גרעיניות או בעקבות שימוש
בנשק גרעיני. השימוש בסיכון ממוצע לכלל האוכלוסייה שעל פיו נוהגים כיום
(בחלוקה גסה של מבוגרים, ילדים, נשים הרות ועובדים), גורם להגנת יתר של
חלק מהאוכלוסייה ותת הגנה בעבור אוכלוסיות רגישות. אפשרות של איתור

 ולבסס את70רגישות גנטית לקרינה תוכל להחליף את השיקולים הפנוטיפים
רגולציית הקרינה והתקינה להגנה מקרינה על מאפיינים אישיים כמותיים.

איתור עלילות גנטית להתפתחות מנינגיומות מושרות קרינה — סקירת הגנום3.
כולו

בהמשך למסקנות שהוצגו לעיל, בוצע מחקר המשך במטרה לזהות את האָלֶלִים
הגורמים לרגישות לקרינה בקרב משפחות שבהן הודגם צבר מנינגיומות וגידולים
נוספים מושרי קרינה. מחקר זה בוצע בשיתוף עם פרופ' ריצ'רד הולסטון, ראש
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מאורע סטוכסטי — תהליך שהתפתחותו תלויה בגורמים מקריים ולא על בסיס סף68
חשיפה. ההסתברות לפיתוח מאורע סטוכסטי פרופורציונלית למנת החשיפה, אך חומרת
המאורע אינה קשורה במינון. סרטן הוא מאורע סטוכסטי של חשיפה לקרינה מייננת,
כוויית חום היא דוגמה לאירוע לא סטוכסטי (מתרחשת בחשיפה לסף מסוים, וחומרתה

תלויה במידת חום).

69Flint-Richter P & Sadetzki S, “Genetic Predisposition for the
Development of Radiation Associated Meningioma: An Epidemiological

, 2007, 8:403-410Lancet OncolStudy”, 
פנוטיפ — ביטוי קליני של גנוטיפ מסוים.70

71Hosking FJ, Feldman D, Bruchim R, Olver B, Lloyd A,
Vijayakrishnan J, Flint-Richter P, Broderick P, Houlston RS and

 לצורך מענה על71היחידה לגנטיקה של סרטן, מהמכון לחקר הסרטן באנגליה.
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שאלת המחקר בוצע מיפוי הגנום כולו בעזרת סמנים גנטיים המפוזרים בצפיפות
) אצל משפחות שבהן הודגם צברHigh Density SNP Arrays(לאורך הגנום 

).RAM(של מנינגיומות מושרות קרינה 
 ומשפחה72אוכלוסיית היעד למחקר כללה את 17 המשפחות שתוארו לעיל

נוספת, שאותרה לאחר פרסום המאמר שהוזכר. לאחר הסבר מפורט של מטרות
המחקר, הסכימו להשתתף 15 משפחות (הן כללו 120 אחאים), ומתוכן נלקחו
דגימות דם להפקת דנ"א מ–71 נבדקים. תוצאות גנטיות התקבלו בעבור 65

73משתתפים.

אחד מיתרונות השימוש באוכלוסיית הגזזת למחקר זה הוא המוצא האתני
המשותף (יהודים יוצאי צפון אפריקה ואסיה) המתבטא בהומוגניות גנטית. זו
מעלה את הסיכוי שהרגישות הגנטית להתפתחות הגידול נובעת משינוי גנטי
משותף. לעומת זאת, המגבלה העיקרית של מחקר זה הייתה העובדה שגודל
המדגם (15 משפחות ו–65 דגימות דנ"א) היה מוגבל מכדי לגלות אתרים נושאי
מחלה בתנאים הנדרשים לקבלת מובהקות סטטיסטית בעבור סריקת הגנום כולו

10). למרות זאת ובהתחשב באוכלוסיית המחקר הייחודית,6- השווה ל–P(ערך 
סברנו שהניסיון להשתמש באוכלוסייה זו לצורך איתור גנים המצביעים על

רגישות לקרינה, מוצדק.
זיהוי התאחיזה ל–3 74במחקר נסרקו 575,272 סמנים הפזורים לאורך הגנום.

אזורים אלו הוביל לחיפוש אחר גנים המצויים באתרים החשודים, היכולים
להסביר את העלילות הגנטית לפיתוח מנינגיומה לאחר חשיפה לקרינה. אולם
לאחר בדיקת האזורים הגנטיים החשודים, לא זוהה אתר בודד האחראי להתפתחות
מנינגיומה מושרית קרינה. לפיכך, סיכמו החוקרים כי נראה שהעלילות לפיתוח
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Sadetzki S, “Search for Inherited Susceptibility to Radiation Associated
Meningioma by Genomewide SNP Linkage-Disequilibrium Mapping”,

, 2011, 104:1049-1054Br J Cancer
72Flint-Richter P & Sadetzki S, “Genetic Predisposition for the

Development of Radiation Associated Meningioma: An Epidemiological
, 2007, 8:403-410Lancet OncolStudy”, 

, 30 קרובים לא מוקרנים ו–8 קרובים שהוקרנו ולא פיתחו27RAM מתוכם מקרי 73
מנינגיומה.

MAF = Minor Allele(באנליזה נכללו סמנים ששכיחות האָלֶל הנדיר בהם 74
Frequencyקטנה או שווה ל–0.01. החיפוש אחר אתרים הקשורים בעלייה בסיכון (

לחלות, התבסס על 41,414 הפלוטיפים הבנויים מ–12 (או יותר) סמנים. תוצאות המחקר
) בעבור 66 הפלוטיפים, כאשרRAM() לתוצא המבוקש p<0.001(הראו קשר מובהק 

24 מהם מופו לכרומוזום 10 ו–16 לכרומוזום 18.

מנינגיומה מושרית קרינה גם בקרב המשפחות שתוארו, נובעת מביטוי של
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מספר גנים שחדירותם נמוכה, הפועלים יחד ליצירת הרגישות הגנטית. על פי
השערה זו, הסיכון למחלה מת�וך על ידי מספר אָלֶלִים, שלכל אחד מהם השפעה
מתונה על הסיכון לפיתוח המחלה, אך פעילותם המשותפת יכולה להשפיע באופן

משמעותי על אוכלוסיות מסוימות.
השערה זו הובילה להמשך מחקר המתבצע כעת בשיתוף פעולה עם מעבדתו

) בארצות הברית.NCI(של ד"ר דגלאס סטיוארט, מהמרכז הלאומי לסרטן 
מטרות הפרויקט הן: א. זיהוי וריאנטים גנטיים הקשורים בסיכון לפתח מינינגיומות

); ב. כימות הסיכון והחדירות של וריאנטים אלו; ג. אפיוןRAM(מושרות קרינה 
משפחות גנים או מסלולים גנטיים הקשורים בהופעת מנינגיומות מושרות קרינה.

השפעת עישון על הסיכון לפיתוח מנינגיומה4.

כאמור, הרעיון כי סיבתיות רב גורמית שבה גורמי סביבה, גורמים ביולוגיים
הקשורים במאכסן וגורמים גנטיים חוברים להשפעה על התוצא הבריאותי, ידוע
ומקובל כבסיס מסביר להתפתחות מחלות כרוניות. עישון מוכר כגורם סרטן

 קשר אפשרי בין75(קרצינוגן) חזק, המעורב בהתפתחות מספר רב של גידולים.
עישון לבין התפתחות מנינגיומה הוערך במספר מחקרים, אך התוצאות לא היו

 בהתאם לכך, בוצע מחקר להערכת תפקיד חשיפה לעישון בהתפתחות76עקביות.
מנינגיומה, ובייחוד להערכת האפשרות של אינטראקציה בין עישון לבין גורם

77מסרטן חזק אחר — קרינה.

 אוכלוסיית המחקר78גם ניתוח נתונים זה התבסס על המחקר שתואר לעיל.
הייתה בת 522 נבדקים שנחלקו ל–4 קבוצות (160 מקרי מניגניומה מוקרנים —
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75Centers for Disease Control and Prevention. 2004 Surgeon General’s
Report: The Health Consequences of Smoking. Available at http://www.

cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/sgr_2004/00_pdfs/chapter2. pdf
76Hu J, Little J, Xu T et al., “Risk Factors for Meningioma in Adults: A

, 1999, 83:299-304;Int J CancerCasecontrol Study in Northeast China”, 
Phillips LE, Longstreth WT, Koepsell T, Custer BS, Kukull WA and van
Belle G, “Active and Passive Cigarette Smoking and Risk of Intracranial

, 2005, 24:117-122NeuroepidemiologyMeningioma”, 
77Flint-Richter P, Mandelzweig L, Oberman B and Sadetzki S,

“Possible Interaction between Ionizing Radiation, Smoking, and Gender
, 2011, 13:345-352Neuro-Oncologyin the Causation of Meningioma”, 

78Flint-Richter P, A Controlled Study of fActors and Characterisitcs of
Radiation Associated Meningiomas (PhD thesis), Tel Aviv University

2004, pp. 193 (English)

RAM145 נבדקים שהוקרנו ולא פיתחו מנינגיומה, 82 מקרים של מנינגיומה ,
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ספורדית — ללא רקע של חשיפה לקרינה, 135 נבדקים שלא הוקרנו ולא פיתחו
שנת (שנות חפיסהאת הגידול). בעבור כל נבדק שדיווח על עישון, חושבו מספר 

 אחת שוות ערך לעישון חפיסה ביום במשך שנה). ניתוח הנתונים בוצעחפיסה
באמצעות רגרסיה לוגיסטית, והוערכה האינטראקציה בין המשתנים הנבדקים

Reference Date(79(לבין קרינה. 31% דיווחו על עישון בתאריך ההתייחסות 

וכ–42% מהאוכלוסייה דיווחו על עישון בעברם.
בדומה למדווח במחקרים אחרים, סך הכול (בתקנון לקרינה) לא נצפה קשר

),OR=1.05, 95% CI=0.75-1.56(בין עישון אי פעם לבין התפתחות מנינגיומה 
אך תוצאה זו לא הייתה אחידה בין המינים. בעוד שנראה היה שעישון לא

),OR=0.79, 95% CI=0.50-1.24(השפיע על התפתחות מנינגיומה אצל נשים 
OR=2.13, 95%(נצפה עודף סיכון מובהק אצל גברים מוקרנים וגם לא מוקרנים 

CI=1.09-4.15.(80 למרבה ההפתעה, נמצאה עדות לקיום אינטראקציה בין קרינה
) — התוצאות הצביעו על העישון כגורם סיכוןp<0.01(לבין עישון בקרב הנשים 

בקרב המוקרנות, ואילו בקרב נשים שלא נחשפו לקרינה הייתה לעישון השפעה
81מְגִּנָה.

מתוצאות ניתוח נתונים זה עולה כי לעישון יש תפקיד בפיתוח מנינגיומה, וכי
השפעתו שונה בין המינים. נראה כי השפעתו בקרב נשים משתנה בעקבות

חשיפה לקרינה. ההסברים האפשריים לממצאים אלו מעניינים ומאתגרים.
הידע הקיים תומך בכך שהורמוני מין נשיים (ובייחוד אסטרוגן) קשורים
בהיווצרות מנינגיומה. השערה זו מתבססת על השכיחות הגבוהה יותר של מחלה
זו בקרב נשים לעומת גברים, על הימצאות רצפטורים הורמונליים על פני
הגידול ועל קיום קשר בין גידול זה לבין סרטן השד. מהספרות המדעית בנוגע

383

) — התאריך הקובע להתייחסות לחשיפותReference Date(תאריך התייחסות 79
הנבדקות במחקר, בעבור כל משתתף. בכל המקרים במחקר זה תאריך ההתייחסות היה
שנתיים לפני תאריך אבחון הגידול. כל ביקורת קיבלה את תאריך ההתייחסות של

המקרה שאליו זווגה.

, מ–1.67 אצלהשנות חפיסביתרה מזאת, בקרב גברים הסיכון עלה עם העלייה 80
).שנות חפיסה) ל–2.69 בקרב מעשנים כבדים (> 20 שנות חפיסהמעשנים קלים (< 10 

ההגנה של עישון במהלך החיים הגיעה בקבוצת הנשים הלא מוקרנות ל–8170%
)95% CI=0.14-0.77.(יתרה מזאת, ההשפעה המגִנה של העישון בקבוצה זו גדלה עם 

) ועד 92% בקרבשנות חפיסההעלייה בכמות העישון מ–50% אצל מעשנות קלות (<10 
). אצל הנשים המוקרנות שדיווחו על עישון כבד נצפהשנות חפיסהמעשנות כבדות (>20 

OR=4.62, 95%((בדומה לגברים) עודף סיכון מובהק לפיתוח הגידול 
CI=1.01-21.24.(

לגידולים אחרים תלויי הורמונים עולה, כי עישון קשור בהגנה מפני סרטן
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הרחם, ותפקידו בהיווצרות סרטן השד אינו ברור. ההגנה של עישון מפני
היווצרות גידולים הורמונליים מוסברת על ידי פעילות אנטי אסטרוגנית. העישון
מעודד את מטבוליזם האסטרדיול לקטקול אסטרוגנים בלתי פעילים וקשור
למנגנונים נוספים, כמו למשל הורדת רמות האסטרוגן החופשי בסרום על ידי
העלאת כמות החלבון הקושר הורמוני מין. תומכים בהשערה זו גם מחקרים
המראים שעישון קשור בעלייה בסיכון להיווצרות אוסטאופורוזיס (ידוע שהוא

).HRT(קשור לרמות אסטרוגן נמוכות), ובירידה ביעילות טיפול הורמונלי חלופי 
בהתחשב באמור לעיל, ההשפעה המגִנה ותלוית המין של העישון על התפתחות

מניניגיומה ניתנת להסבר ביולוגי.
מתוצאות המחקר נראה כי ההשפעה האנטי אסטרוגנית של העישון פועלת
להפחתת הסיכון לפיתוח הגידול בקרב נשים לא מוקרנות, ואינה פועלת בקרב
נשים מוקרנות. בירור המנגנונים הפועלים בקרב הנשים המוקרנות אינו אפשרי
במסגרת מחקר אפידמיולוגי; ובכל זאת, הוצעו במאמר זה מספר הנחות שעשויות
להסביר את ההשפעה השונה של העישון אצל נשים מוקרנות. ההסבר הראשון
82תואם את ההנחה שהוצגה במחקרים שבחנו קיום אינטראקציה בין קרינה לגנטיקה;

ובהתאם לה, מייצגת קבוצת המוקרנות שפיתחו מנינגיומות, תת אוכלוסייה
בעלת עלילות גנטית לפיתוח סרטן בעקבות נזקי דנ"א. בתת אוכלוסייה זו
ההשפעה האנטי אסטרוגנית המגִנה של העישון מתבטלת עקב פגיעותן הגבוהה
לגורמים מסרטנים. לפי הסבר נוסף, אפשר שגידולים מושרי קרינה שונים
מבחינה ביולוגית ואינם רגישים להורמונים. גם במקרה זה לא תפעל ההגנה

האנטי אסטרוגנית של עישון שתוארה לעיל.
קבוצת מחקר ייחודית זו היא הסדרה הגדולה ביותר בעולם של מנינגיומות
מושרות קרינה בתבנית מחקר מקרה-ביקורת מקנן בת 4 קבוצות ("קובץ
סדצקי"). היא אפשרה לבדוק אינטראקציה בין קרינה לבין גורם סיכון סביבתי
נוסף בהיווצרות מנינגיומה. כמובן, נתונים אלו אינם מספקים הגדרת סיבתיות
בהקשר של עישון, אך תוצאות המחקר מציעות כי קיימת תלות בין גורמים
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82Flint-Richter P & Sadetzki S, “Genetic Predisposition for the
Development of Radiation Associated Meningioma: An Epidemiological

, 2007, 8:403-410; Hosking FJ, Feldman D,Lancet OncolStudy”, 
Bruchim R, Olver B, Lloyd A, Vijayakrishnan J, Flint-Richter P,
Broderick P, Houlston RS and Sadetzki S, “Search for Inherited
Susceptibility to Radiation Associated Meningioma by Genomewide

, 2011, 104:Br J CancerSNP Linkage-Disequilibrium Mapping”, 
1049-1054

הורמונליים וגורמים מעוררי סרטן (עישון וקרינה) בהיווצרות הגידול.
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ג. בחינת הסיכון לפיתוח תוצאי בריאות אחרים

השפעה על דור הצאצאים

אחד הנושאים המטרידים את אוכלוסיית נפגעי הטיפול נגד גזזת הוא האפשרות
כי הטיפול (בקרינה) עלול היה לפגוע גם בדור השני. דאגה זו מועלית פעמים
רבות בשיחות עם המטופלים עצמם ועם בני משפחותיהם, הנוטים לקשר בין
תחלואת ילד (למשל, בסרטן) לבין ההקרנה שעברו הוריו ולחשש מפני פיתוח

מחלה אצל הילדים הבריאים.
בתכנון העבודה של מחקרי הגזזת נשקל, בין היתר, הידע המדעי העולמי
הקיים בכל נושא. בעוד שמענה על שאלות מסוימות מחייב לבצע מחקר ייחודי
שיתבסס על אוכלוסיית מוקרני הגזזת, בנושאים אחרים ניתן לחסוך זמן ומשאבים
ולהשתמש בידע המדעי שנלמד ממחקרי קרינה אחרים. בשאלת ההשפעה האפשרית
של הקרינה על דור הצאצאים, סברנו כי הידע הקיים מאפשר לקבוע בדרגת
ודאות מספקת, שלא סביר שיתפתח נזק בריאותי כלשהו בדור הצאצאים שנולדו

83שנים לאחר הטיפול בהקרנה שניתן להוריהם.

בספרות המדעית נמצאו שני מנגנונים ביולוגיים, שיכולים להשפיע על בריאות
 כתוצאה מחשיפת העובר84ילדיו של אדם שנחשף לקרינה: השפעות טרטוגניות

לקרינה בזמן ההיריון או שינויים מוטגניים בדנ"א שבתאי הזרע או הביצית
86 לפני ההפריה.85והתפתחות סרטן עקב חשיפת הגונדות

השפעות טרטוגניות (על התפתחות העובר), כגון עלייה בשכיחות מומים

מלידה, פיגור התפתחותי ושכלי, והיקף ראש קטן, הוכחו במחקרי עכברים

במעבדה וגם במחקרים אפידמיולוגיים שכללו כ–1,500 מתושבי הירושימה
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השיקולים שהביאו למסקנה זו ותקציר המאמרים המדעיים שעליהם הסתמכו, סוכמו83
,הרפואהבמאמר שפורסם ב–2006 על ידי סדצקי ופלינט–ריכטר (בעברית) בכתב העת 

,Sadetzki S & Flint-Richter Pלתפוצת כלל הרופאים בישראל (46); 
“Transgenerational Effects of Parental Exposure to Ionizing Radiation”,

, 2006, 145:516-521Harefuah.

טרטוגן — גורם (חומר או חשיפה) המשפיע על העובר המתפתח ויכול לגרום84
להתפתחות עוברית בלתי תקינה, שתתבטא בבעיה מבנית או תפקודית.

גונדה — איבר רבייה זכרי או נקבי (אשך שמייצר תאי זרע ושחלה שמייצרת ביציות85
בהתאמה).

86Sever LE, “Parental Radiation Exposure and Children’s Health: Are
, 1991, 6:613-627Occup MedThere Effects on the Second Generation?”, 

87Schull WJ & Otake M, “Cognitive Function and Prenatal Exposure to
, 1999, 59:222-226; Hillebrandi S &TeratologyIonizing Radiation”, 

87ונגסאקי שנחשפו בהיותם עוברים לקרינה במינונים שונים.
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השפעה מסרטנת של חשיפת העובר לקרינה דווחה לראשונה ב–1956 על ידי
Stewart ושות' במחקר מקרה-ביקורת. נמצא שחשיפה לקרינת xאבחנתית 

לבטן בזמן ההיריון, שהייתה נהוגה בזמנו כדי לאמוד את גודל אגן היולדת,
88קשורה בעלייה בסיכון לפיתוח לויקמיה וסרטנים אחרים במהלך הילדות.

ממצאי מחקרים אלו עומדים בקנה אחד עם הידע הקיים כיום לגבי הקשר
ההפוך בין גיל החשיפה לבין הסיכון להתפתחות סרטן. הם תרמו לשינוי המשמעותי
הקיים כיום בהנחיות בכל הנוגע לחשיפה לקרינה אבחנתית בזמן ההיריון. אולם
כיוון שרוב מטופלי הגזזת היו ילדים בעת ההקרנה, השפעות כאלו אינן רלוונטיות

לרובם.
בניגוד להסכמה הקיימת באשר להשפעות השליליות של חשיפת העובר
לקרינה, ממצאי מחקרים אפידמיולוגיים שנבדקו בהם ההשלכות האפשריות של
חשיפת הגונדות לפני ההפריה על דור הצאצאים, אינם חד משמעיים ואף
סותרים. בסיכום מחקרים אלו עולה, כי לא קיימת כיום עדות משכנעת בבני
אדם שחשיפת הגונדות לקרינה מייננת (גם במינונים גבוהים) עלולה לגרום
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Streffer C, “Relative Biological Effectiveness of Neutrons: Induction of
RadiatAlformations in a Mouse Strain with Genetic Predisposition”, 

, 2000, 153:595-598Res
88Stewart A, Webb J, Giles D and Hewitt D, “Malignant Disease in

, 1956, 271:447LancetChildhood and Diagnostic Irradiation in Utero”, 
89Roman E, Doyle P, Maconochie N et al., “Cancer in Children of
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, 1999, 318:1443-1450;BMJfrom Nuclear Industry Family Study”, 

Parker L, Pearce MS, Dickinson HO et al., “Stillbirths among Offspring
of Male Radiation Workers at Sellafield Nuclear Reprocessing Plant”,

, 1999, 354:1407-14; Doyle P, Maconochie N, Roman E et al.,Lancet
“Fetal Death and Congenital Malformation in Babies Born to Nuclear
Induxtry Employees: Report from the Nuclear Industry Family Study”,

, 2000, 356:1293-1299; Dickinson HO, Parker L & Birch P,Lancet
“Paternal Preconception Irradiation, Population Mixing and Solid

CancerTumors in the Children of Radiation Workers (England)”, 
, 2002, 13:183-189; Izumi S, Koyama K, Soda M et al.,Causes Control

“Cancer Incidence in Children and Young Adults did not Increase
, 2003,Br J CancerRelative to Parental Exposure to Atomic Bombs”, 

89:1709-1713; Izumi A, Suyama A and Koyama K, “Radiation-Related
Mortality among Offspring of Atomic Bomb Survivors: A Half-Century

, 2003, 107:292-297; Dickinson HO &Int J Cancerof Follow-Up”, 
Parker L, “Leukemia and Non-Hodgkin Lymphoma in Children pf Male

r, 2002, 99:437-444; SankilaInt J CanceSellafield Radiation Workers”, 

89לשינויים גנטיים מ�ָרשִים לצאצאים.
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למסקנה זו חשיבות רבה, והיא מקובלת כבסיס להנחיות ולהמלצות רפואיות
בהקשר של רפואה תעסוקתית, ייעוץ גנטי לאחר טיפול בסרטן ואף להערכת
הסיכון בחשיפה לקרינה רפואית אבחנתית. בהקשר של מטופלי הגזזת, מקבלת
מסקנה זו משנה תוקף, שהרי עיקר החשיפה לקרינה במקרה זה הייתה לאזור
הראש והצוואר, בעוד שהגונדות נחשפו למינון מינימלי עקב פיזור הקרינה בגוף
ולא עקב חשיפה ישירה (מינון הנמוך מ–0.2 ראד לשחלות ונמוך מכך לאשכים).
בהתאם לכך, ניתן ללא ביצוע מחקר נוסף לסכם כי לא צפוי נזק מורש
כלשהו לדור צאצאי מטופלי הגזזת, לא עקב חשיפה אפשרית של הגונדות לפני
ההפריה ולא במקרה הנדיר של חשיפת אם הרה לטיפול (שאינו רלוונטי לרוב

המטופלים שהיו ילדים בעת קבלתו).

התפתחות טרשת עורקים

קרינה במינון גבוה שניתנת לטיפול בסרטן באזור הראש והצוואר יכולה לגרום
לטרשת עורקים מוקדמת, המערבת אזורים נרחבים של עורקי הצוואר

)Carotid.בקרב אוכלוסיית מחקר הגזזת90) ולסיכון מוגבר לפיתוח שבץ מוחי 
המינון הממוצע שנספג באזור עורקי הצוואר (כפי שנמדד בבלוטת התריס), היה

9.3cGy בלבד, ומנת הקרינה לאזור עורק הירך )Femoral.הייתה זניחה (
בהתאם לכך, בוצע מחקר שמטרתו להעריך את ההשפעה האפשרית של חשיפה

91במינון נמוך בילדות על התפתחות טרשת עורקים בבגרות.

במחקר זה הושוו שיעורי התפתחות טרשת בעורק הצוואר בין קבוצה שנחשפה
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R, Olsen JH, Anderson H et al., “Risk of Cancer among Offspring of
, 1998, 338:1339-1344;N Engl J MedChildhood-Cancer Survivors”, 

Boice JD, Tawn EJ, Winther JF et al., “Genetic Effects of Radiotherapy
, 2003, 85:65-80; Winther JF, BoiceHealth Physfor Childhood Cancer”, 

JD, Mulvihill JJ et al., “Chromosomal Abnormalities among Offspring
of Childhood-Cancer Survivors in Denmark: A Population Based

, 2004, 74:1282-1285Am J Hum GenetStudy”, 
90Bowers DC, Liu Y, Leisenring W et al., “Late-Occurring Stroke

among Long-Term Survivors of Childhood Leukemia and Brain
J ClinTumors: A Report fromthe Childhood Cancer Survivor Study”, 

, 2006, 24:5277-5282Onco
91Efrati S, Sadetzki S, Zaretsky M, Kimiagar I, Rosenblum R,

Marchaim D, Berman S, Bar-Haim A, Abu Hamad R, Feigenzon M,
Chetrit A, Yassky D, Weissgarten J and Bass A, “Carotid
Atherosclerotic Disease following Childhood Scalp Irradiation”,

, 2009, 204:556-560Atherosclerosis

לקרינה לבין קבוצה שלא נחשפה. בכל קבוצה הושוו שיעורי הטרשת בין עורק
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הצוואר לבין עורק הירך. השערת המחקר הייתה כי אם אכן גורמת הקרינה
לטרשת עורקים, הרי שבאזור ההקרנה (עורקי הצוואר) שיעורי הטרשת יהיו
גבוהים יותר בקבוצה שנחשפה לקרינה בהשוואה לקבוצה שלא נחשפה. לעומת
זאת, לא צפוי שיהיו הבדלים בין הקבוצות בשיעורי הטרשת בעורקי הירך, שכן

בשתי הקבוצות עורקים אלו לא נחשפו לקרינה.
]IMT-Intima Media Thicknessבדיקת תוצאי המחקר (עובי דופן העורק [

]) בוצעה באמצעות אולטראסאונד דופלר בהתאםStenosis[והיצרות העורק 
92לפרוטוקול סטנדרטי.

בעוד ששיעור תוצאי המחקר (עובי הדופן והיצרות העורק) באשר לעורק
הירך היו דומים בין קבוצת החשופים וקבוצת הלא חשופים, בהשוואת תוצאים
אלו בעורקי הצוואר נמצאו שיעורים גבוהים יותר בקרב קבוצת החשופים

)p<0.001.(93(גם במינון נמוך) תוצאות אלו מראות כי הקרנת הצוואר בילדות 
היא גורם סיכון בלתי תלוי להתפתחות היצרות עורקי הצוואר עקב טרשת

עורקים בגיל המבוגר.

התפתחות סכיזופרניה

ההשערה כי הקרינה שנספגה ברקמות המוח הצעיר עלולה הייתה להשפיע על
ההתפתחות העצבית ולגרום בין היתר להפרעות נפשיות, העסיקה את חוקרי
הגזזת מתחילת המחקר. חוקרים רבים מניחים שהתפתחות סכיזופרניה קשורה
לפגיעה במוח המתפתח בתקופה שמתחילה בשלב העוברי הצעיר ובמשך שני
העשורים הראשונים של החיים. לקראת סוף שנות ה–90 נוצר שיתוף פעולה

 במטרה לבצע94מדעי בין צוות חוקרי הגזזת לבין אפידמיולוגים פסיכיאטריים
מחקר שיעריך את ההשפעה האפשרית של חשיפה לקרינה על התפתחות סכיזופרניה

388

כל החולים נבדקו לצורך הערכת סיכון לתחלואה קרדיו–ואסקולרית וענו על שאלון.92
בדיקת החולים ואיסוף הנתונים התבצעו ביולי 2004 ועד ינואר 2006. שיעור ההיענות

עמד על 78%.

בקבוצה המוקרנת היצרות בעורק הצוואר הימני והשמאלי נמצאה בשיעור של 9330.3%
ו–39.3% בהתאמה, בעוד שבקבוצת ההשוואה שיעורים אלו עמדו על 12.7% ו–16%

).OR=5.35; 95% CI=2.78-10.33(בהתאמה 

ד"ר רז גרוס ופרופ' עזרא ססר מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק וגב' דניאלה נהון94
משירותי הפסיכיאטריה שבמשרד הבריאות.

95Sadetzki S, Chetrit A, Mandelzweig L, Nahon D, Freedman L, Susser
E and Gross R, “Childhood Exposure to Ionizing Radiation to the Head

, 2011, 176:670-677Radiat Resand Risk of Schizophrenia”, 

95בקרב מוקרני הגזזת.



פרק שנים עשר: הרחבת מחקרי הגזזת בישראל (2017-1995)

ביצוע המחקר התאפשר בראש ובראשונה עקב קיומו של רישום אשפוזים
פסיכיאטריים לאומי בישראל, המתעדכן מדיווח מכל המוסדות הרפואיים
הרלוונטיים במדינה, לרבות בתי חולים ומחלקות פסיכיאטריות, יחידות אשפוז
יום ויחידות פסיכיאטריות הממוקמות בבתי חולים כלליים. רישום זה מתבצע
בהתאם לחוק מ–1955 ועודכן ב–1991. בעבור כל חולה הרישום כולל מידע
דמוגרפי, רשימת אבחנות בעת הקבלה והשחרור ותאריכי אשפוז ושחרור. סיווג

ICD10 )International-המחלות מבוצע על ידי פסיכיאטרים מומחים, בהתאם ל
Classification of Disease.(

הערכה שפורסמה ב–2005 מצביעה על מלאות גבוהה יחסית של הרישום,

מאחר שעקב חוק ביטוח בריאות בישראל קיימת גישה לכלל האוכלוסייה

לשירותים הפסיכיאטריים, וכ–90% מחולי הסכיזופרניה מאושפזים בזמן כלשהו

 המחקר בוצע על ידי הצלבת "קובץ מודן" עם הרישום הפסיכיאטרי96במהלך חייהם.

 על פיF20וניתוח האבחנות בשחרור בעדכון לדצמבר 2002 (סכיזופרניה קוד 

(ICD10ההצלבה בוצעה באותה שיטה, כפי שתוארה לגבי בחינת שיעורי .

הסרטן (ראו פרק 11).

הגיל הממוצע בעת האשפוז הפסיכיאטרי הראשון בעבור כלל הקבוצה היה

שיעור היארעות סכיזופרניה 2697 שנים, ומספר האשפוזים הממוצע היה 6.

10 שנות אדם היה גבוה במעט בקבוצת המוקרנים לעומת קבוצות ההשוואה4ל–

(3.89 בהשוואה ל–3.58 בהתאמה), אך ההבדל לא היה מובהק סטטיסטית

)p=0.4.(

בסיכום כל הממצאים במחקר זה, לא נמצאו תימוכין לקיום קשר בין חשיפת

) בגיל הילדות לבין התפתחות1.5Gyהמוח לקרינה מייננת (במינון ממוצע של 

סכיזופרניה. הנתונים הקיימים בספרות המקצועית לגבי נושא זה דלים, ולמעשה

רק מחקרים בודדים, השונים ביניהם בסוג, באופן ובמינון החשיפה ובגיל
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96Weiser M, Kanyas K, Malaspina D, Harvey PD, Glick I, Goetz D et
al., “Sensitivity of ICD-10 Diagnosis of Psychotic Disorders in the
Israeli National Hospitalization Registry Compared with RDC

, 2005, 46:38-42Compr PsychiatryDiagnoses Based on SADS-L”, 
חציון תקופת המעקב במחקר זה היה 46 שנה, וחציון הגיל בעת המעקב היה 9753

שנים. בתקופה זו נעשה מעקב אחר 1,217,531 שנות אדם, ובמהלכה אובחנו 451
מקרים של סכיזופרניה (189 בקרב החשופים ו–83 ו–179 בקרב קבוצת האחאים וקבוצת

האוכלוסייה בהתאמה).

האוכלוסייה שנחשפה, פורסמו עד כה. מחקרים אלה כוללים מעקב אחר עוברים
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שהיו נפגעי הפצצה האטומית, מעקב אחר ילדים שנחשפו לקרינה כטיפול

בסרטן, ומחקרי מעקב אחר אנשים שנחשפו לקרינה עקב תאונת הגרעין

98בצ'רנוביל.

תוצאות מחקרים אלה לא היו עקביות, ובכל המאמרים ציינו המחברים כי

קשה להבחין בין גורם הטראומה הנפשית שאליה היו חשופים המוקרנים באירועים

שתוארו לבין השפעת הקרינה עצמה. מגבלה זו מאפיינת גם את מחקר הגזזת הן

עקב הטיפול המכאיב של הסרת השיער על ידי שעווה, של�וה בקרחת שחייבה

כיסוי הראש, והן עקב דימוי עצמי נמוך וסטיגמה חברתית שליוו את המחלה

 בכל מקרה, בהתחשב במיעוט הנתונים בנושא, רצוי99ואת תוצאות הטיפול.

להמשיך לבחון סוגיה זו במחקרי המשך.

התפתחות בעיות שיניים וחניכיים

אחת הטענות השכיחות ביותר הנשמעות בפגישות עם אנשים שטופלו בילדותם
באמצעות קרינה נגד מחלת הגזזת היא כי בהשוואה לאחיהם שלא טופלו, ומגיל
צעיר הם סובלים מחוסר שיניים ומבעיות בחניכיים. בהתאם לכך, מאחר שהידע
הקיים בספרות הרפואית בנושא זה דן בסיכון לתחלואה דנטלית רק בעקבות
חשיפה לרמות קרינה גבוהות (בהן מודגמת השפעה ניכרת על בריאות הפה
והשיניים) ובהשפעה לטווח קצר בלבד, הוחלט לבצע מחקר ייעודי, שיאמוד את
ההשפעות ארוכות הטווח של קרינה מייננת בעוצמה נמוכה על בריאות הפה
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98Imamura Y, Nakane Y, Ohta Y and Kondo H, “Lifetime Prevalence
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Thomassen LH, Mortensen PB et al., “Psychiatric Hospitalizations
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, 2003, 349:650-657Med

99Shvarts S, Sevo G, Tasic M, Shani M and Sadetzki S, “The Tinea
, 2010,Lancet Infect DisCapitis Campaign in Serbia in the 1950s”, 

10:571-576
100Vered Y, Chetrit A, Amitai T, Sgan-Cohen H, Mann J, Even-Nir H

and Sadetzki S, “Long Term Effects of Exposure to Ionizing Irradiation
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100והשיניים בקרב אוכלוסיית מוקרני הגזזת.
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אוכלוסיית המחקר כללה קבוצת מוקרנים, ובה אנשים (ללא מחלות סרטן)
שהוקרנו בילדות נגד מחלת הגזזת המתגוררים באזור ירושלים ובאר–שבע
וקבוצת השוואה של אנשים מהאוכלוסייה הכללית (ללא מחלות סרטן) שאותרו
מ"קובץ מודן". מחקר זה התבצע בשיתוף פעולה עם רופאי שיניים מומחים
מהמחלקה הקהילתית לרפואת השן בבית החולים האוניברסיטאי הדסה

101שבירושלים.

במחקר התבקשו הנבדקים להגיע לשתי מרפאות (בירושלים ובבאר–שבע),
ובהן לענות על שאלון ולהסכים לבצע בדיקת שיניים וחניכיים. הנבדקים קיבלו
את סיכום הבדיקה שעברו, ובמקרה הצורך ניתנו להם המלצות להמשך טיפול.

הערכת מצב השיניים והחניכיים בוצעה בשימוש במדדים מקובלים.
 יכולה0.2-0.4Gyהמחקר הראה שחשיפת ילדים לקרינה מייננת במינון של 

להשפיע על בריאות השיניים והחניכיים. בסיכום המאמר ציינו החוקרים כי
ממצאים אלו מדגישים את המלצות ארגון השיניים האמריקני, שלפיהן יש לנקוט

.xזהירות גם בשימוש בצילומי שיניים הכרוכים בחשיפה לקרני 

התפתחות תחלואה כרונית והמשך המחקר

עם התפתחות המחקר ועליית גיל המוקרנים ועם התפתחות מאגרי מידע ממוחשבים,
מבוצעים בשנים האחרונות מחקרים רבים, שמטרתם לאמוד את כלל ההשפעות
הבריאותיות של הקרינה שניתנה בילדות למטופלי הגזזת על בריאותם בהמשך

חייהם.
כך למשל, עם מחשוב רשומות קופות החולים עלה הרעיון להשתמש במאגר
מידע רחב היקף זה על מנת להעריך את השפעתה האפשרית של הקרינה
שניתנה למטופלים לאזור הראש והצוואר על התפתחות מחלות כרוניות, כגון
שבץ מוחי, היצרות בעורקי הצוואר, יתר לחץ דם וסוכרת. שיתוף פעולה מחקרי
עם שירותי בריאות כללית הניב תוצאות חדשניות ומעניינות שיפורסמו בקרוב.
מגמה זו עולה בקנה אחד עם מחקרים נוספים שמבוצעים בעולם, לרבות
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, 2015, 3:226; Vered Y, Chetrit A, Amitai T, Sgan-CohenPublic Health
H, Mann J, Even-Nir H and Sadetzki S, “Caries Experience among
Adults Exposed to Low to Moderate Doses of Ionizing Radiation in

, 2016,Front Public HealthChildhood – The Tinea Capitis Cohort”, 
23:18

ד"ר יובל ורד (שערך בפועל בעזרת שיננית את בדיקות השיניים והחניכיים) ופרופ'101
הרולד סגל כהן.

מחקרים העוסקים בהשפעות ההפצצה האטומית בהירושימה ובנגאסקי. גם מחקרים
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אלו שהתמקדו בעבר בעיקר בבחינת השפעות החשיפה לקרינה על התפתחות
סרטן, הרחיבו את מחקריהם לבחינת מחלות כרוניות נוספות. בנוסף, עולה
הצורך להעריך השפעה אפשרית של החשיפה לקרינה על התפתחות מחלות כגון

פרקינסון ואלצהיימר.
מחקרי הגזזת התחילו לפני כ–55 שנה עקב התעניינותו המדעית של פרופ'
ברוך מודן ז"ל בהשפעות קרינה מייננת על התפתחות סרטן. מאז המשיך מחקר
זה להעמיק. הוא הסתעף לבחינת תוצאי בריאות שונים ותוצאותיו, שפורסמו
בכתבי עת מובילים, תרמו לידע המתפתח בנושא השלכות החשיפה לקרינה
מייננת על בריאות האדם. מחקרי הגזזת בישראל מתבצעים בהתאם לחוק הגזזת
התשנ"ד, ולמעשה הם יוצרים תשתית לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות בריאות

בעבור המוקרנים במטרה לשמר את בריאותם ולקדמה כפי שיתואר בפרק 13.
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כל בני האדם טועים, אבל רק החכמים שבהם לומדים

מהטעויות (וינסטון צ'רצ'יל)

 הקובע בין היתר, מתן פיצוי1ב–1994 חוקק בישראל החוק לפיצוי נפגעי גזזת,

כספי לאנשים שטופלו בהקרנה נגד מחלת הגזזת מטעם מדינת ישראל ו/או

מוסדותיה, ונפגעו מאחת המחלות שהוגדרו בחוק כבעלות קשר סיבתי לקרינה.

בנוסף, מחייב החוק להקים מכון לאומי למחקר בנושא שבו, בין היתר, ייבחן

וירוכז המידע על השלכות הטיפול בהקרנה. בפרק זה יידונו בקצרה היבטי החוק

הקשורים למתן פיצוי כספי לנפגעים, ויישומם של מחקרי הגזזת (ראו פרקים

11 ו–12) מן ההיבט הרפואי.

א. קבלת פיצוי

בהתאם לחוק, הוחלט להקים מרכז ארצי לפיצוי נפגעי גזזת, העוסק באופן ישיר

בהכרה במוקרנים ובהחלטה על זכאותם לקבל פיצוי כספי.

הליך קביעת ההקרנה מתבצע על פי סעיף 8 א' לחוק, שלפיו השר ממנה

ועדת מומחים הכוללת שופט (יו"ר הוועדה) ושני רופאים בעלי תואר מומחה.

הוועדה קובעת האם התובע (או במקרה של תביעת שארים, האדם שמכוחו

הוגשה התביעה) טופל בהקרנה. היא שומעת את סיפורו, מעיינת בכל המסמכים

שמוגשים לה (לרבות מסמכים רפואיים והיסטוריים), כולל תמונות מתקופת

ילדותו, אם הן קיימות. חברי הוועדה שומעים עדים שיכולים לאשש את תביעתו

של התובע (למשל, הורים שלקחו את התובע לטיפול), והרופאים שבוועדה
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על המחברת ראו פרק 11.*

. הוצאת גדעון; תשנ"ד-1994: פרק 1/190א.חוק לפיצוי נפגעי גזזת,1

בודקים את ראשו (שכן בקרב חלק קטן מהמוקרנים יש סימנים בעור הקרקפת
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המרמזים על קבלת קרינה בעבר). בהתבסס על כל העדויות שהוצגו, על הוועדה

לקבוע האם התובע יוכר כמי שטופל בהקרנות בהתאם לחוק. מי שהוכר/ה על

ידיה, רשאי/ת להופיע בפני ועדות רפואיות שתקבענה לו/ה אחוזי נכות.

ההחלטה שעל הוועדה לקבל מורכבת ומאתגרת. לרוב התובעים חסרות

עדויות אובייקטיביות על קבלת הטיפול, שכן הליך ההכרה מתבצע שנים רבות

לאחר הטיפול (71 ועד 57 שנים עבור מי שטופל ב–1946 וב–1960 בהתאמה).

לרוב, מסמכי הטיפול המקוריים אבדו, מרבית המשפחות לא צילמו את ילדיהם

בתקופת העלייה ולא תיעדו אותם בהיותם קירחים כתוצאה מהטיפול. לעתים,

היו בידי המשפחה תמונות, אך אלה אבדו במרוצת השנים.

לצערנו, רוב הורי ילדי העלייה משנות ה–50 אינם בחיים או שאינם מסוגלים

להופיע בפני הוועדה מפאת גילם המתקדם או מפאת מצבם הרפואי. וכך,

צריכות רוב ההחלטות להתקבל על בסיס עדותם של התובעים על אשר אירע

להם לפני שנים רבות, בהיותם ילדים (לעתים, צעירים מאוד), בתקופה גדושה

וטראומתית של הגירה לארץ חדשה. חלק מהילדים עלו לארץ בעליית הנוער

ללא משפחותיהם. בכל מקרה, עבור רבים הטיפול נגד גזזת היה מאורע אחד

מהתלאות ומהקשיים הרבים שחוו תוך כדי הסתגלותם לארץ החדשה (ריסוס

D.D.T.(שהותם במעברה, מעברים נוספים, קשיי שפה ועוד ,

לפיכך אין פלא שמצד אחד קשה לתובעים להביע את עדותם, ומצד שני קשה

לוועדה לקבל החלטה מושכלת על הכרה או על דחייה של התובע כמי שטופל

בהקרנות. עם זאת, לרוב נוהגת הוועדה בדרך "בית הילל", תוך שהיא מעדיפה

להכיר במקרה שבו יש ספק לגבי ההקרנה. אולם למרבה הצער, לעתים נופלות

טעויות בהחלטות הוועדה (לשני הכיוונים: הכרה במי שלא טופל בהקרנה

ודחיית מי שטופל בה).

בתוספת הראשונה לחוק מצוינות במפורש המחלות המקנות מתן פיצוי בגין

נזק שנגרם כתוצאה מהקרנה שניתנה לצורך טיפול נגד מחלת הגזזת, כדלקמן:
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תוספת

(סעיפים 1 ו–13)

I.C.D.9 CM-המחלות כדלקמן כהגדרתן ב1.

כל שאת ממאירה ראשונית באזור הראש והצואר —א.

);Glioma, Meningioma, Nerve Sheath Tu. & Other(גידולי מוח 1.

גידולי גולגולת;2.

גידולים בבלוטות הרוק;3.

גידולי בלוטת התריס;4.

גידולי עור כגון: מלנומה באזור ראש צואר בלבד.5.

גידולי מוח שפירים.ב.

).Leukemia(סרטן הדם ג.

חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת.2.

רשימת המחלות בסעיף 1 מתבססת על תוצאות מחקרי הגזזת, ולמעשה היא
תמונת ראי של ממצאי המחקר, כפי שפורסמו ערב כתיבת החוק (ראו פרק 11
ותרשים 1). הרשימה מתייחסת ברובה למחלות סרטן, וכוללת גידולים ממאירים
שהתפתחו באזור ההקרנה הראשי (ראש וצוואר), גידולי מוח שפירים שהתפתחו
באזור זה וסרטן הדם. על פי סעיף 2, ניתן לקבל פיצוי גם בגין נזקים עוריים

חמורים שהתפתחו באזור ההקרנה.
רשימה זו היא "שער כניסה" לדיון בשאלת זכאותו של אדם (שעל פי החוק
הוכר כמי שטופל בהקרנות) לקבל פיצוי כספי. בהתאם לכך, אדם שחלה במחלה
אחרת (גם אם ידוע שהיא יכולה להיגרם על ידי קרינה) אינו זכאי לפיצוי.
לעומת זאת, אדם שלקה במחלה המנויה בחוק, אינו צריך להוכיח את הקשר בין
ההקרנה שקיבל לבין המחלה האמורה. הוא יכול לקבל פיצוי כספי, גם אם
במקרה האישי שלו, קרוב לוודאי, המחלה נגרמה מסיבה אחרת (למשל, בשל
סינדרום גנטי הגורם להתפתחות גידול מוח שפיר מסוג מנינגיומה). כמובן, רוב
המוקרנים לעולם לא יֶחֱל� אף לא באחת מהמחלות המנויות בחוק. בנוסף, גובה
הפיצוי נקבע בוועדות הרפואיות על פי מידת הנכות של הנפגע; ולכן לא כל מי
שמוכר כמי שהוקרן, ולא כל מי שחלה במחלה רשומה, יקבל פיצוי כספי

כלשהו.
בהסתכלות מעמיקה על רשימה זו ועל אופן ניסוחה, ניתן לפרש את החוק
באופנים שונים. לא ברור אם האמור בראשי הסעיפים ("א — שאת ממאירה
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באזור ראש צוואר, ב — גידולי מוח שפירים ו–ג — סרטן הדם") מהווה את
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האבחנות שעל פיהן יש לקבוע מתן פיצוי; ואילו פירוט המחלות, הרשומות
בתתי הסעיפים, הוא רק דוגמאות למחלות שמאפשרות לקבל פיצוי (למשל,
מלנומה באזור ראש צוואר); או, שהסעיף הראשי קובע עיקרון בלבד, ואילו
תתי הסעיפים קובעים את רשימת האבחנות הסופיות הכלולות בחוק. כך למשל,
לא ברור האם יש לפצות בעבור סרטן הגרון הנמצא באזור ההקרנה, אך לא
מצוין באופן מפורש בתתי הסעיפים; האם יש לפצות על מלנומה בלבד או על
כל גידול עור שהתפתח באזור ההקרנה; ובדומה, האם יש לפצות על כל סרטן
דם או על לוקמיה בלבד (ובאופן ספציפי האם המינוח "סרטן דם" כולל גם
לימפומות). הסוגיה האחרונה שצוינה גרמה לחוסר אחידות בהחלטותיהן של

2ועדות רפואיות שונות — הן נהגו לפי הבנתן את החוק באופנים שונים.

החלטה לגבי מתן פיצוי למוקרנים כרוכה בהתמודדות עם פערים בין ממצאי
המחקר (המצדיקים להכליל או לא להכליל מחלה כמזכה בפיצוי) לבין הכתוב
בחוק. לא ברור אם כיום העיקרון המוביל הוא הפירוש המילולי של החוק כפי
שנכתב, או שמא יש לחזור לממצאי המחקר עצמם ולפסוק בהתאם לממצאים
המדעיים. לעניין זה מתווספת סוגיית הוספת מחלות לחוק, שאמורה הייתה

להתבצע על פי תוצאות המחקרים המעודכנים. בהתאם לסעיף 13 ב' לחוק:

(ב) "השר רשאי לתקן בצו את התוספת ולקבוע בה מחלות נוספות".

למרות האמור בסעיף זה ועל אף ממצאי המחקר המקיף המבוצע על ידי המכון
הלאומי לחקר השלכות הטיפול נגד גזזת (ראו פרק 12), תוצאות מחקר חדשות
שנוספו עם השנים מעולם לא יושמו בחוק, ורשימת המחלות המקורית מעולם

לא עודכנה.

הדיון בנושא זה מורכב ודורש ראייה רחבה והתייחסות לסוגיות רבות, תוך

התחשבות בשיקולים רפואיים, מוסריים–אתיים ושיקולי עלות. מספר קריטריונים

עשויים להיות רלוונטיים להחלטה אם לראות במחלה מסוימת מזכה בפיצוי על

פי חוק הגזזת, וביניהם:

 — יש הבדל משמעותי בין הוכחת קשר (בין חשיפה כלשהיהוכחת סיבתיות1.

לבין תוצא בריאותי) לבין קביעת קשר סיבתי. יתרה מזאת, לגבי מספר לא
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יש שחשבו שעל פי האמור בחוק, לימפומה היא מחלה המזכה מתן פיצוי. חלק2
מהרופאים סברו שיש לפצות רק במקרים של לימפומה שהתפתחה באזור ההקרנה.
דעתם של כמה רופאים הייתה שבכל מקרה, לימפומה היא מחלה סיסיטמית, ולכן אינה

אמורה לזכות בפיצוי.

מבוטל של נושאים מדעיים, יש מחקרים סותרים שיכולים להצדיק פעילות



פרק שלושה עשר: ממחקר וחקיקה לקביעת מדיניות בריאות

רפואית על פי דעתם של מומחים מסוימים ולאי הצדקתה על פי מומחים

אחרים.
באשר להחלטה על קבלת פיצוי, סביר לדעתי, להחליט כי הוכחת סיבתיות
היא תנאי הכרחי לקביעת הכללת מחלה כמזכה בפיצוי על פי חוק הגזזת.
משמעות קביעה זו היא כי אין לכלול ברשימת המחלות המזכות קבלת
פיצוי מצבי בריאות שלא קיים קונסנזוס מדעי באשר להשפעת הקרינה

עליהם.

 — מדד כמותי זה מאפשר להעריך את רמת הסיכון הכרוכהגודל הסיכון2.
בחשיפה לגורם מסוים. בתוצאות המחקרים מובע מדד זה על ידי הסיכון

HR = Hazard( או על ידי היחס הצולב 3)RR = Relative Risk(היחסי 
Ratio.(4בעזרת נתון זה אפשר להחליט על סף עודף סיכון שיאפשר לקבל 

פיצוי. כך לדוגמה, ניתן להחליט שפיצוי יינתן רק על מחלות שהסיכוי
לְפַּתְחָן בעקבות חשיפה לקרינה גבוה (כפי שלמשל, נצפה באשר לגידולי
בלוטת התריס או לגידולי מוח, ראו פרקים 11 ו–12); ואילו בעבור מחלות
שהשפעת הקרינה עליהן מועטה (לדוגמה, בעיות שיניים וחניכיים, ראו

פרק 12), לא יינתן פיצוי.

 — מונח זה קשור לגודל הסיכון)AR = Attributable Risk(סיכון מיוחס 3.
ומתאר את פרופורציית התחלואה, שניתן לייחס לגורם סיכון מסוים שאדם
נחשף אליו (למשל, חשיפה לקרינה). נהוג להתייחס למדד זה בדיונים
משפטיים שבהם מתבקש פיצוי, למשל במקרים של מחלה שלטענת התובעים

נגרמה עקב תעסוקה/מקום עבודה מסוים.
בהקשר זה, יש גישות שונות בהתייחסות לסיכון המיוחס. יש הטוענים
כי יש לפצות רק כאשר הסבירות שהמחלה נגרמה עקב גורם החשיפה
הנדון גבוהה מהסבירות לפיתוח המחלה ללא נוכחות גורם זה. כך, אם
הסבירות שהמחלה נגרמה מהחשיפה הנדונה עולה על 50%, יש לפצות;
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) — סיכון זה מוגדר כיחס שיעורי היארעותRR = Relative Risk(סיכון יחסי 3
המחלה בקרב קבוצת החשופים לעומת קבוצת ההשוואה. כאשר ערך הסיכון היחסי גבוה
(באופן מובהק) מ–1, הגורם הנחקר הוא גורם סיכון למחלה הנחקרת; כאשר הסיכון
היחסי נמוך (באופן מובהק) מ–1, הגורם הוא גורם מגן מפני המחלה הנחקרת; ואילו
כאשר ערך הסיכון היחסי שווה ל–1 (בקירוב), גורם הסיכון אינו משפיע על הסיכון

לחלות.

Case(יחס צולב — קירוב לסיכון היחסי, כפי שהוערך במחקר מסוג מקרה-ביקורת 4
Control.(

ואם הסבירות שהמחלה נגרמה מהגורם הנדון היא 50% ומטה, אין לפצות
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את האדם עקב החשיפה לגורם הנדון. גישה אחרת גורסת כי יש לפצות
בסכום שווה ערך להסתברות שהמחלה נגרמה עקב החשיפה הנדונה. כך
לדוגמה, אם הסבירות שמחלה נגרמה עקב קרינה נגד גזזת מוערכת ב–20%,
יינתן פיצוי בגובה זה. גישה נוספת, הרלוונטית יותר לחוק הגזזת, גורסת
שיש להתחשב בסיכון המיוחס בהחלטה העקרונית לגבי מתן פיצוי בעבור
מחלה מסוימת. לאחר שהוחלט כי מחלה מסוימת מזכה בפיצוי, אין לכרוך

את גובה הפיצוי בסיכון המיוחס, והפיצוי יינתן על פי הנזק שנגרם לאדם.

 — על הוועדה לשקול האם בהתאם לרוח החוק יש לפצותחומרת המחלה4.
רק על "מחלות קשות" (כפי שיוגדרו בהתחשב בהישרדות ובהשפעה על
איכות חייהם של החולים בהן), או שיש לפצות גם על "מחלות קלות"
(שלרוב, השפעתן על אורך החיים ואיכותם מועטה יחסית). לעניין זה יש
לציין, כי הדיון מתקיים עבור רשימת מחלות שהן "שער כניסה" לאפשרות
של מתן פיצוי. כמובן, כל מחלה לעצמה יכולה להופיע בצורה קלה או קשה
יותר, ובהתאם לכך דנות הוועדות הרפואיות בסכום הפיצוי שיש להעניק
לכל מקרה לגופו. אולם הדיון הפרטני מתקבל רק בעבור מחלות ש"עברו
את שער הכניסה" ורשומות בחוק. לכן חייב להתבצע דיון על טיבה של כל
מחלה באופן כללי עבור רוב החולים. לדוגמה, הוועדה צריכה לדון בשאלה
האם חומרתה של מחלת סרטן השד מצדיקה פיצוי, לעומת חומרתן של

בעיות נפוצות בשיניים ובחניכיים.

 — לעתים, השפעת הקרינה הוכחה בקרב תתיהתחשבות בתתי אוכלוסיות5.

אוכלוסיות ולא בקרב כלל אוכלוסיית המוקרנים. לדוגמה, התפתחות סרטן

שד אצל נשים בלבד או עלייה בסיכון אצל ילדות שהוקרנו בגיל צעיר

בלבד (מתחת לגיל 5 שנים). על הוועדה לדון בשאלה האם במקרים אלו

ניתן לקבוע פיצוי רק בעבור תתי האוכלוסיות שבהן הוכח הסיכון.

 מספר סוגיות אחרות עולות בהקשר זה:— שיקולים אתיים6.

האם יש לכלול רק מחלות שנגרמו עקב הקרינה עצמה או שיש לכלולא.

גם מחלות שנגרמו עקב הטיפול כולו שגרם לסבל, לסטיגמה חברתית

וכו'? לדוגמה, האם יש להמליץ על מתן פיצוי, אם יתברר שחרדה

ודיכאון נמצאים בשכיחות–יתר בקרב המוקרנים, אך הסיבה לגורמים

אלו אינה הקרינה עצמה, אלא בעיקר עקב הקרחת שלוותה להקרנה,

שגרמה לנידוי חברתי ולעתים להפסקת לימודיו של המטופל, לדימוי
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עצמי נמוך וכו'?
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האם ניתן להוציא מחלות מהחוק ו/או להגביל את מתן הפיצוי למחלותב.
מוכרות בתנאים מסוימים? (למשל, להגביל את מועד האבחנה שיאפשר
קבלת פיצוי בעבור מחלה). אם מתברר שעודף הסיכון עבור מחלה
מסוימת המנויה בחוק נמשך רק תקופה מוגבלת, האם ניתן לסייג את

 שבה יש עודף סיכון? לדוגמה, מן5מתן הפיצוי רק לתקופת החביון,
הראוי להוציא לויקמיה שהתפתחה שנים לאחר ההקרנה מרשימת
המחלות המזכות מתן פיצוי, שהרי מחקרי הגזזת אינם תומכים בקשר
שבין הקרנה ובין פיתוח לויקמיה שנים רבות לאחר החשיפה. תקופת
החביון של מחלה אחרונה זו קצרה (5-2 שנים), ולכן לויקמיה שהתפתחה
מאוחר (שנים רבות לאחר החשיפה), אינה יכולה להיחשב מחלה

שנגרמה עקב החשיפה לקרינה.

ממצאי המחקר מצדיקים הוספה של גידולים שפירים בבלוטת התריס, שהוכחו
כקשורים באופן סיבתי להקרנה. בניגוד לכך, בהתייחס לממצאי המחקר, ייתכן
שיש להפסיק לפצות בעבור לימפומה, שכן מעולם לא נמצא קשר במחקרי

הגזזת בין החשיפה לקרינה לבין התפתחות גידול המטולוגי זה (ראו פרק 11).

המכון הלאומי לחקר השלכות הטיפול בגזזת ע"ש פרופ' ברוךב.
מודן ז"ל

לא רק שקביעת המחלות המזכות מתן פיצוי התבססה על המחקר, חוק הגזזת
מחייב המשך מחקר בתחום,. כאמור, הוא מתבצע כיום במכון הלאומי לחקר
השלכות הטיפול בגזזת (ראו פרקים 11 ו–12). המחקר המדעי והצורך בהפעלת
שיקול דעת בעניין התוויית הנחיות לפעילות רפואית (לרבות מניעה, טיפול
ושיקום), שעשויה להיטיב עם ציבור האנשים שטופלו בהקרנה, סוכמו בסעיף 7

א' לחוק הגזזת. הוא קובע כי:

השר יקים, במסגרת משרד הבריאות, מכון לאומי למחקר בנושא מחלת(א)7.

הגזזת והטיפול בה ולמעקב אחרי מי שחלה בגזזת וקיבל טיפול בהקרנה

(להלן — המכון); תפקידי המכון יהיו בין היתר:

איתור, רישום ותיעוד של מי שחלו בגזזת וקיבלו טיפול בהקרנה (להלן —(1)

המטופלים);
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תקופת חביון — פרק הזמן שעובר מאז החשיפה לגורם הנחקר/המסרטן ועד להתפתחות5
המחלה.

מעקב אחר המטופלים וריכוז המידע על השלכות הטיפול בהקרנה שקיבלו;(2)
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הקמת מערך לאיבחון מוקדם של מחלות שהמטופלים חשופים להן;(3)

פיתוח שיטות לשיקום המטופלים ולטיפול בהם.(4)

סעיף 1 מתבצע בשיתוף פעולה עם המרכז הלאומי לגזזת. איתור, רישום ותיעוד
של מי שחלו בגזזת התחיל באמצע שנות ה–60 על ידי פרופ' מודן המנוח (ראו
פרק 11). כאמור, בשנים 2003-2001 אותרו עוד 2,425 מטופלים ודאיים
מרשומות שנמצאו במכון הרנטגן של קופת החולים הכללית שברחוב זמנהוף

נתונים המעודכנים למאי 2017 מראים כי עד לתאריך זה הוגשו 6.בתל–אביב.
48,440 תביעות — מהן הוכרו 27,510 אנשים כמי שהוקרנו (כ–57%); כ–20%
מהמוקרנים הוכרו על סמך היותם רשומים במאגרי המידע שצוינו (4,929
אנשים מ"קובץ מודן" ו–508 אנשים מ"קובץ זמנהוף"). כאמור, המטופלים
הרשומים בקבצים אלו אותרו מתיקי טיפול מקוריים וזוהו באופן אישי. לכן

תוקף ההקרנה עבורם גבוה.
מאחר ש"קובץ מודן" ו"קובץ זמנהוף" כוללים רק חלק משמות הילדים
שטופלו בישראל (ראו פרק 11), וכיוון שלא קיימת רשימה של ילדים שהוקרנו
בחו"ל, המשך התיעוד מתבצע באופן שוטף על ידי ועדת מומחים על בסיס
הכרה/דחייה של קבלת טיפול בהקרנה. המגבלה ברישום ובתיעוד מי שהוכר על
ידי הוועדה כמי שהוקרן היא שמהסיבות שתוארו לעיל ולמרות כל המאמצים,
מידת הדיוק בקביעת ועדת המומחים אינה מושלמת, ולכן רמת תיקוף ההקרנה
בקרב תובעים אלו לוקה בחסר. כאמור לעיל, קביעת הוועדה בנושא זה לוקה

בטעויות לשני הכיוונים.
לעתים, עם כל הצער שבדבר, יש שהוועדה שוללת את זכאותו של מגיש

 שגוי שלילי), ויש שהיא קובעת מתן פיצויFN,7(התביעה, אף שטופל בהקרנה 
 שגוי חיובי). לרוב, נוקטת הוועדה בגישהFP,8(לאדם שלא נחשף לקרינה 
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כאמור, מרבית המוקרנים לא יחלו באף אחת מהמחלות המנויות בחוק (אלה שהוזכרו6
לעיל בתוספת, סעיפים 1 ו–13).

) — תוצאת תבחין שאינה נכונה. על פיה סווגFN = False Negative(שגוי שלילי 7
האדם כבעל ממצאים שליליים, אף שלמעשה צריך להיות מוגדר כבעל תוצאות חיוביות.
לדוגמה, על פי התבחין שבוצע סווג האדם כבריא בהיותו חולה; או במקרה שלפנינו,
סווג האדם כאילו לא טופל בהקרנה נגד מחלת הגזזת, בעוד שלמעשה קיבל טיפול שכזה.

) — תוצאת מבחן שאינה נכונה. על פיה סווג אדםFP = False Positive(שגוי חיובי 8
כבעל ממצאים קיימים חיוביים, אף שלמעשהצריך להיות מסווג כבעל תוצאות שליליות.
לדוגמה, על פי התבחין שבוצע סווג האדם כחולה בהיותו בריא; או במקרה שלפנינו,
סווג האדם כאילו לא טופל בהקרנה נגד מחלת הגזזת, בעוד שלמעשה לא קיבל טיפול

שכזה.

סלחנית (ברוח "בית הילל"), תוך שהיא מעדיפה את הטעות של סיווג שגוי
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חיובי לטובתו של מגיש הבקשה. לעומת זאת, למטרות מחקר יש להעדיף גישה
שמרנית (ברוח "בית שמאי") ולוותר על הכללתו של אדם שהקרנתו מוטלת
בספק (על מנת להימנע מטעות של סיווג מוטעה שלילי). זאת משום שסיווג

שגוי חיובי בקבוצת המוקרנים עלול לגרום במחקר לקבלת ממצאים מדומים.
לפיכך לצורכי המחקר נקבעו קריטריונים קשיחים לסיווג המוקרנים. לפיהם
רק אנשים שלגביהם יש ביטחון מלא שנחשפו לקרינה ייכללו בקבוצת המוקרנים,
וכל השאר לא ייכללו במחקר, גם אם הוכרו על ידי הוועדה למטרות קביעת

זכאות לפיצוי. קריטריונים אלו כללו:

הופעה ורישום כמוקרן ב"קובץ מודן" המקורי או ב"קובץ זמנהוף";א.

תיעוד רפואי של הטיפול בהקרנה נגד גזזת, שהתרחש לפחות שנה לפניב.
תחילת יישום החוק;

הימצאות סימנים מובהקים בעור המעידים על חשיפה לקרינה;ג.
תמונה מילדות המוכיחה טיפול באמצעות הקרנה (על פי מצב עור הקרקפת),ד.

ו/או מסמך רפואי מקורי שמדווח על הטיפול.

 הליך וידוא ההקרנה9במחקר שבוצע בעבודת הדוקטורט של פזית פלינט-ריכטר,
גרם להוצאתם של אנשים רבים שלכאורה, על פי קביעת הוועדה, היו יכולים
להיכלל בקבוצת מקרי המנינגיומה המוקרנים. שיקולים אלו גרמו להעדפה חד
משמעית של ויתור על גודל מדגם לטובת צמצום סיווג שגוי של משתנה הקרינה

במחקרים אלו, להבטחת תוצאות אמינות.
בהתאם לסעיף 2 (מעקב אחר המטופלים וריכוז המידע על השלכות הטיפול
בהקרנה שקיבלו) מתבצעים מחקרי הגזזת, כפי שתוארו בפרקים 11 ו–12.
המכון הוקם ב–2001 כדי לחקור את ההשלכות הבריאותיות של הטיפול בקרינה
מייננת, שניתן בישראל ובחו"ל מטעם מוסדות המדינה והעלייה, לחלק
מהאוכלוסייה שחלתה במחלת הגזזת בשנים 1960-1946. עם היווסדו עמד
בראש המכון פרופ' אלכס לבנטל (כיום עומד בראשו פרופ' איתמר גרוטו),

וכחוקרת אחראית לאומית מכהנת כותבת פרק זה (פרופ' סיגל סדצקי).
בחירת נושאי המחקר מתבצעת בהתאם לידע המדעי העדכני בעולם על
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9A Controlled Study of Factors and Characterisitcs ofFlint-Richter P, 
(PhD thesis). Tel Aviv UniversityRadiation Associated Meningiomas 

2004; Sadetzki S, Flint-Richter P, Starinsky S, Novikov I, Lerman Y,
Goldman B and Friedman E, “Genotyping of Patients with Sporadic and

Cancer Epidemiol BiomarkersRadiation-Associated Meningiomas”, 
, 2005, 14:969-976Prev

נזקים מאוחרים של חשיפה לקרינה מייננת. מטבעו של מחקר זה להתארך.
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לפיכך, וגם עקב שיקולי עלות, נבחנות קודם כול תוצאות מחקרים דומים
המבוצעים בעולם, ונבחנת מידת התאמת תנאי החשיפה שבמחקרים אלו (לדוגמה,
הגיל בעת החשיפה, המינון וכו') למטופלי הגזזת. עבור נושאים מסוימים (למשל,
פגיעה אפשרית בדור הצאצאים), הידע המתקבל מהספרות הרפואית אינו מספיק
דיו, ולכן הוחלט שלא לבצע מחקר ייעודי בשאלה זו במחקרי הגזזת. במקרים
אחרים (לדוגמה, הערכת הסיכון לפתח סרטן שד בקרב המוקרנים) נמצא כי
הידע הקיים אינו מספק, ויש לקבל תשובה ממחקר ספציפי שיבוצע בעוקבת
הגזזת ושיעריך את הסיכון לפתח את הגידול לאחר שנים ארוכות מחשיפה
שאירעה בגיל הילדות למינון נמוך. בנוסף, בשיקולי סדרי העדיפות למחקר יש
להביא בחשבון את הגיל שאליו הגיעה אוכלוסיית המוקרנים, שכן רוב המחלות

שעליהן מדובר מופיעות רק בגיל מאוחר יותר.
כבר בשלב מוקדם יחסית עלו שאלות בנוגע לצורך ולאפשרות ליישם את
ממצאי המחקר המדעי לרווחת מוקרני הגזזת. ברוח שאלות אלו נכתבו סעיפים

3 ו–4 הקובעים כי:

יש להקים מערך לאבחון מוקדם של מחלות שהמטופלים חשופים להן;א.

יש לפתח שיטות לשיקום המטופלים ולטיפול בהם.ב.

, שכותרתו: "ריבוי שלהרפואהב–1975 פרסם מודן מאמר בכתב העת הישראלי 
שאתות בלוטת התריס בדרך?". במאמר זה סיכם מודן כי הממצא של עודף
גידולי בלוטת התריס (ראו פרק 11), מתאים למדווח בספרות העולמית, ועם
זאת הוא תמוה בהתחשב במנות הקרינה הנמוכות יחסית, שספגו מוקרני הגזזת
באזור בלוטת התריס (6.5 ראד בלבד לעומת 1500-180 בעבודות קודמות

 עקב כך, העלה מודן את השאלות הרפואיות והאתיות,10שפורסמו באותה תקופה).
שבהן אנו מתחבטים עד היום:

האם יש להביא את התוצאות לידיעת הקהל הרחב?א.

האם יש לבצע סקר לגילוי מוקדם של השאתות באוכלוסייה שבסיכון?ב.

במבט רחב על מכלול השיקולים הקיימים בבריאות הציבור, העלה מודן את
הסוגיות הבאות:

באיזו מידה גילוי מוקדם של שאתות בבלוטת התריס ישפר את שיעוריא.
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, פח (1975), חוברתהרפואהמודן, ב., "ריבוי של שאתות בלוטת התריס בדרך?", 10
יא, עמ' 541.

הישרדות החולים לאחר האבחנה?
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מהן בדיקות הסקר שיש לבצע?ב.
 באוכלוסייה זו?11מהן השלכות ביצוע מניעה שניוניתג.

בבחינת שאלות אלה, ציין מודן את הנזקים (פרוצדורה חודרנית — ביופסיה או
ניתוח של קבוצה גדולה יחסית של אנשים בריאים עקב שיעור אבחון חיובי

] גבוה, חרדה ציבורית ועוד) אל מול התועלות (גילוי מוקדם). מסקנתוFPשגוי [
הייתה כי אין לבצע בדיקות סקירה באופן גורף, אלא נכון יותר להעלות את
מודעות הרופאים המטפלים לבעיה, על מנת שיוכלו לכוון את החולה לבדיקות
ספציפיות ומדוקדקות לאחר קבלת אנמנזה על טיפול נגד גזזת בעבר. שאלת

הצורך בהעלאת המודעות לנושא בקרב החולים נותרה פתוחה.
ובכל זאת, ההתלבטות בדבר הצורך להטמיע את ממצאי המחקר במדיניות
בריאות העסיקה את צוות החוקרים. בעקבות אישוש הממצא שהראה כי הטיפול
נגד מחלת הגזזת גרם לסיכון מוגבר לפיתוח גידולים שפירים וממאירים בבלוטת
התריס, החליטו פרופ' מודן, פרופ' לובין וד"ר רון לבחון את האפשרות ואת
הנחיצות שבביצוע בדיקות לגילוי מוקדם של גידולים אלו בקרב אוכלוסיית

 במחקר חלוץ נקראו אנשים שטופלו נגד גזזת להגיע לבדיקת12המוקרנים.
בלוטת התריס במרכז רפואי במרכז ישראל. הזימון התבצע בשני אופנים:

קריאה באמצעות העיתונות לבדיקת השפעות מאוחרות של הקרינה (ראוא.
נספח 1)

הזמנה פרטנית של מדגם מעוקבת מודן.ב.

סך הכול נבדקו 443 אנשים. הבדיקה כללה סריקה שהתבצעה באמצעות בדיקה
פיזיקלית של בלוטת התריס. אנשים שאצלם הבדיקה הקלינית העלתה חשד,
הופנו לביצוע מיפוי ולבדיקת תפקודי הבלוטה. בשלב השני, הובאו ממצאי
הבדיקה בפני ועדת מומחים, שקבעה אם יש צורך לבצע ניתוח או די להסתפק
במעקב קליני. סך הכול, אבנורמליות בבלוטת התריס נמצאה בקרב 24 אנשים
(5.4%). מתוכם, 9 היו סימפטומטים וידעו על מצבם (3 מהם לא היו מטופלים).
לפיכך התייחסות רפואית נדרשה ל–18 אנשים (15 מקרים חדשים ו–3 חולים
ידועים, אך לא מטופלים). הוועדה המליצה לנתח 9 אנשים, 1 מהם סירב; וכל 8
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מניעה שניונית — מונח זה מכוון בדרך כלל לאבחון מוקדם ולגילוי המחלה בשלבים11
מוקדמים, לפני שהיא גורמת נזק בלתי הפיך. פעולה זו מכוונת לאוכלוסייה בסיכון.

12Ron E, Lubin E & Modan B, “Screening for Early Detection of
,Isr J Med SciRadiation-Associated Thyroid Cancer: A Pilot Study”, 

1984, 20:1164-1168

). החוקריםColloid Nodulesהנגעים שהוצאו היו שפירים (4 אדנומות ו–4 
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) לגילוי מוקדם של בלוטת התריסScreening(סיכמו כי בעוד שתכנית הסריקה 
ניתנת ליישום בישראל, העובדה שלא התגלה אף לא מקרה אחד של סרטן

לא מוצדק להפעיל תכנית סריקה לגידולי בלוטת התריס בקרב אוכלוסייהמעידה כי 
שנחשפה למינון נמוך של קרינה מייננת.

 מאמר עמדה שנכתב על ידי סדצקי ומודן,Lancetב–1999 פורסם בעיתון 
שדן ביחסי הגומלין שבין תוצאות מחקר אפידמיולוגי לבין יישומן בחקיקה

 המאמר תיאר בקצרה את השתלשלות ההתנהלות בעולם13ובמדיניות בריאות.
בעניין חשיפה לקרינה מייננת החל מגילוי קרני הרנטגן (ב–1895) ואת סיפור

הגזזת הישראלי, לרבות העובדות ההיסטוריות, המחקר ועיקר ממצאיו.
במאמר צוין כי למרות הפרסומים המקומיים והבינלאומיים הרבים של מחקרי
הגזזת, התגובות הציבוריות והמקצועיות לעניין זה היו מוגבלות. התגובה הרפואית
העיקרית כללה את הניסיון לבצע גילוי מוקדם שתואר לעיל, שכאמור לא הראה
מקרים חדשים של סרטן בלוטת התריס. לעומת זאת, ההתעניינות הגוברת של
התקשורת בעניין זה והעלייה בנטייה להתדיינות משפטית בנושא רשלנות רפואית,
העלו את המודעות בקרב המוקרנים, ולכן הם החלו לצאת לפעולה. לאחר סדרה
של תכניות רדיו גברה המעורבות החברתית בעניין, וזו תרמה לחקיקת החוק

לפיצוי נפגעי הגזזת (ראו פרקים 17-16).

ככלל, בתהליך קבלת החלטות יש להסתמך על נתונים תקפים ומהימנים.

בהתאם לכך, על האפידמיולוגיה לשמש כלי בידי מקבלי ההחלטות בנושאי

בריאות, כפי שקורה בנושאים כמו עישון, תזונה, רעילות תרופות והגנה מפני

קרינה. במציאות, רוב הנתונים האפידמיולוגיים אינם מובילים לפעולה ישירה.

ב"סיפור הגזזת" נתונים מדעיים יושמו לפעילות חברתית, אתית וחוקתית עם

השלכות כספיות משמעותיות (ראו תרשים 2).

חקירה אפידמיולוגית היא תהליך מורכב, שבו המידע מצטבר באופן הדרגתי,

ואישוש השערת המחקר מתרחש, בדרך כלל, לאחר פרק זמן ארוך. עקב כך,

עולות שאלות רבות ומסובכות, וביניהן:

מהי הנקודה שבה השערת המחקר מוכחת בוודאות מספקת לנקיטתא.
עמדה (ללא חשש מגיבוש מסקנה שגויה או מזיקה)?

מתי הנתונים צריכים להוביל למסקנות יישומיות?ב.
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13Sadetzki S & Modan B, “Epidemiology as a Basis for Legislation:
, 1999, 353:2238-2239LancetHow Far Should Epidemiology Go?”, 

מי צריך להיות אחראי למעבר מדיון בעובדות לפעילות?ג.
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באיזו נקודה צריכים האפידמיולוגיים לשתף את הציבור בממצאים ובדיוןד.
על פעילות רפואית מומלצת, ובאיזה אופן צריך להתקיים הדיון הציבורי

(באמצעות התקשורת או בדרכים אחרות)?
מהם הכללים לגבי הפסקת פעילות שעלולה להזיק? מתי יש להציעה.

דרכים חלופיות וכיצד לבחור אותן?
מה צריכה להיות מערכת היחסים בין החקירה האקדמית של הנושא לביןו.

קביעת מדיניות ויידוע הציבור?
האם מוטלת על החוקר חובה לפרסם את ממצאיו או שזוהי זכותו?ז.
מי צריך לקבל את ממצאי המחקר?ח.
האם הציבור מסוגל להתמודד עם ידע מדעי?ט.
האם יידוע הציבור עלול לגרום לפניקה וללחץ חברתי שיובילו לקבלתי.

החלטות מוטעות?
האם למקצוע האפידמיולוגיה יש כלים שיתמכו בקבלת החלטות מושכלותיא.

ונטולות לחצים פוליטיים או פוליטיים למחצה?

שאלות אלו רלוונטיות גם למספר רב של טכנולוגיות רפואיות חדשות (לדוגמה,
])MRI[כימותרפיה פוטנטית, שימוש באולטרה סאונד או בתהודה מגנטית 

ואפילו לקבלת החלטות בנוגע לשימוש בטכנולוגיות לא רפואיות (לדוגמה,
טלפונים סלולריים).

על ציר הזמן מאמצע שנות ה–40 של המאה הקודמת ועד היום, ניתן לצפות
בהשתלשלות "סיפור הגזזת" כולו בהיבטים נרחבים. סיפור זה החל ממצב
חברתי–רפואי ייחודי של תחלואה במחלה זיהומית, שפשטה בעיקר בקרב שכבות
אוכלוסייה מסוימות, הניתנות לאפיון מבחינת מוצא וגורמים נוספים, כדוגמת
סטטוס הגירה, והחלטה רפואית–ממסדית לטיפול ולמיגור המחלה. במובן מסוים,
באופן מקרי, המשיך הסיפור בפעילות מדעית–מחקרית, שתולדותיה הניבו חקיקה
ופעילויות נוספות הנוגעות למגוון היבטים מתחום בריאות הציבור, לרבות
קבלת החלטות בעניין המשך טיפול רפואי, קידום בריאות ומניעה (ראו תרשים

.(2
בינואר 2009 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, שסקר את נושא הטיפול
שניתן למטופלי הגזזת וסיכם בקצרה את ממצאי המחקר ואת עיקר ההנחיות
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חוזר המנכ"ל נכתב על ידי פרופ' סדצקי בין השנים 2008-2007. ראו14
Communication from the Director-General of the Israeli Ministry of

Health. Available at: http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2009.pdf

 מטרת החוזר הייתה להעלות את14הרפואיות המומלצות לאוכלוסיית המוקרנים.
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מודעות הרופאים לקיומם של מטופלים, שנחשפו בעבר לקרינה מייננת בטיפולים
שניתנו להם בשנות ה–50 נגד מחלת הגזזת, ולאתר מטופלים המשתייכים
לאוכלוסייה זו. כמו כן, נועד החוזר לעדכן את עיקרי הידע הרפואי שהצטבר
בעקבות המחקרים השונים בדבר השלכות בריאותיות אפשריות של טיפול זה,
ולידע את הרופאים המטפלים לגבי התוויות והמלצות שגובשו עד כה בעקבות

ידע זה.
בחוזר סוכם הרקע לשימוש בקרינה מייננת, שהיה מקובל במחצית הראשונה
של המאה ה–20 כטיפול במגוון רחב של מחלות שפירות, אופן הטיפול ומינון
הקרינה שנספג באזורי הגוף השונים בקרב המטופלים. כן פורטו המחקרים
שבוצעו, חוק הפיצוי, הקמת המרכז הארצי לפיצוי נפגעי גזזת (המטפל בעיקר
בתביעות שהוגשו על פי החוק) והמכון הלאומי לחקר השלכות הטיפול בגזזת

(במסגרתו מתבצע המשך המחקר בתחום).
סעיף 3 לחוזר המנכ"ל מסכם את עיקרי התולדות הרפואיות של הטיפול
בקרינה, שניתן למטופלי הגזזת בהתאם לממצאי המחקר שהצטברו במהלך

השנים וכפי שתוארו בפרקים 11 ו–12.
סעיף 4 בחוזר המנכ"ל מפרט את ההמלצות שגובשו לידיעת כלל הרופאים
המטפלים, על בסיס כלל הידע המדעי שהצטבר ובשיתוף פעולה רב תחומי.
ההמלצה הראשונה המצוינת בחוזר דנה בגורם המטפל ובאופן הטיפול שיינתן
לאוכלוסיית מוקרני הגזזת. לאחר חשיבה ודיון מעמיקים בחלופות האפשריות,
ובהסתמך על שיקולים רפואיים, הוחלט כי אין להקים מרכז ייעוץ פרטני ייחודי
לאוכלוסייה זו, שיתמקד אך ורק במצבים רפואיים הנובעים מהחשיפה לקרינה.
כמו כן, הוחלט שהטיפול הרפואי יינתן על ידי הרופאים השונים (במסגרת
המבטח), על פי תחומי מומחיותם, תוך התחשבות במצבו הרפואי הכולל של
החולה, לרבות התייחסות ספציפית לתולדות ההקרנה. בהתאם לכך, על הרופא
המטפל להתעדכן בנוגע להשלכות הקרינה ולהנחיות הרפואיות המתחייבות
ממנה כמקובל בכל גורם סיכון אחר (למשל, עישון, תחלואה משפחתית בסרטן

וכו').
דגש מיוחד הושם בחוזר על תיאור המטופלים ואיתורם. הנחיות אלו ניתנו
עקב העובדה שלא כל המטופלים מודעים לטיפול שעברו (בייחוד אם ניתן בגיל
צעיר), ובוודאי שלא כולם מודעים להשלכות בריאותיות העלולות לנבוע ממנו.
סוגיה זו של יידוע המטופלים בדבר ההקרנה נדונה מספר פעמים בפורומים
שונים (בכנסת, בדיונים בוועדות שונות, בבית המשפט העליון ועוד), שבחנו
היבטים רפואיים, אתיים וחוקיים. בהקשר זה מונתה ב–2005 ועדה שהתבקשה
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לבחון שיקולים בעד ונגד פרסום "קובץ מודן" ולהמליץ על אופן פרסומו. חברי
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הוועדה היו פרופ' ליאון אפשטיין, מנהל המחלקה לרפואה חברתית (לשעבר),
בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים; פרופ' נעם זהר, ראש התכנית ללימודים
מתקדמים בביואתיקה, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר–אילן, רמת–גן;
עו"ד איתן פלג, שייצג, בין היתר, את התובעים לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת;
עו"ד יעקב כהן, פרקליט מחוז תל–אביב (אזרחי), תל–אביב; ופרופ' סיגל סדצקי,
מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר וחוקרת

לאומית אחראית לחקר הגזזת.
בין השיקולים שהועלו על שולחן הוועדה צוין כי "קובץ מודן" אינו מכיל
את מרבית שמות המוקרנים. כשליש מרשימת המוקרנים המופיעה בקובץ כבר
הגישו באותה עת תביעות בהתאם לחוק הגזזת, וכ–30% נוספים אינם ניתנים
לאיתור על פי הפרטים במרשם התושבים. עובדות אלו הובילו למסקנה כי, בכל
מקרה, פרסום הקובץ לא יפתור באופן משמעותי את בעיית יידוע המוקרנים.
הוועדה דנה בשאלות רבות, וביניהן האם פנייה פרטנית לאנשים ששמם מופיע
בקובץ תועיל להם, או שמא עלולה היא לעורר בהם פחד מסרטן

)Cancerophobia.על הסיכונים הנובעים מכך ,(
במקרים רבים (ובייחוד בדיונים בטלוויזיה או באינטרנט) ניתן לשמוע עמדות
שלפיהן חרדה ופחד נחשבים תופעות לוואי קלות, שאינן שקולות כנגד אבחנת
סרטן. בתכניות אלו נהוג לעתים קרובות להציג מקרה ספציפי של אדם שחלה
ולהדגיש שגילוי מוקדם היה יכול (קרוב לוודאי) למנוע סבל ו/או תמותה.
למרות העובדה שתמונות אלו משכנעות, ראוי לזכור כי פעולות לגילוי מוקדם
של סרטן מתבצעות בקרב אוכלוסיית הבריאים, שחלקה הגדול לא יחלה במחלה
זו לעולם. לכן ניתן למנוע כל נזק שיקרה כתוצאה מסיבוך כלשהו הכרוך
בפעולת הסריקה. כמובן, קשה להוכיח נזק שכזה, ולכן משכנע הדבר פחות
מסיפורו האישי והכאוב של החולה, גם החרדה והפחד המלווים מצבים כאלו
עלולים להעיב על חיי הנבדק ולגרום לירידה משמעותית באיכות חייו. כמי
שעוסקת בנושא זה שנים רבות, אני יכולה להעיד על מקרים רבים, שבהם
אנשים מחפשים מזור לפחדים שהעלתה בהם מערכת הרפואה, ואשר לעתים
מניעים אותם לקבל החלטות משמעותיות, כגון הוצאת ילד מהגן או אי קניית
דירה עקב אנטנה או קו מתח חשמלי הממוקם בקרבתה וכו' (לדוגמה, ראו

הודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה מאדם בסין (ראו נספח 2).
סוגיה חשובה שבה דנה הוועדה הייתה האם יש תועלת רפואית לבצע
בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן אצל אוכלוסיית המטופלים. למרות הגישה
הרווחת שגילוי מוקדם הוא הכלי היעיל ביותר להפחתת תמותה מסרטן, למעשה
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כיום, אין אפשרות לגילוי מוקדם ויעיל של רוב מחלות הסרטן. בכל מקרה,
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כמקובל במקצוע הרפואה כיום, החלטה על ביצוע בדיקות סקר לגילוי מוקדם
EBM = Evidence Based(של מחלה צריכה להיות "מבוססת עובדות" 

Medicineהחלטה על ביצוע בדיקות שכאלה צריכה להתבסס על מחקרים .(
שהוכיחו כי יש תועלת קלינית (הנבחנת, כאמור, במחלות גידוליות, בדרך כלל,

על ידי ירידה בתמותה מהמחלה) בשימוש בגילוי המוקדם.
בדרך כלל, היארעות גבוהה של מחלה, חומרה קשה, קיום תקופה
א–סימפטומטית ארוכה, קיום טיפול יעיל אם ניתן בתקופה זו וקיומו של כלי
אבחנתי שהשימוש בו מקובל (על ידי אוכלוסיית הסקר) ובטוח (ללא השלכות
קליניות מסוכנות), כל אלה תומכים בביצוע בדיקות לגילוי מוקדם. רוב הגידולים
שעליהם מדובר בהקשר לקרינה שאליה נחשפו מטופלי הגזזת (גידולי מוח
ממאירים ושפירים, גידולי בלוטת התריס ובלוטות הרוק וכו'), אינם עומדים

בקריטריונים אלו.

באשר לפרסום הקובץ בגילוי ישיר ויזום, בחנה הוועדה בעיות שונות העלולות

להיווצר, כמו למשל, חשיפת מידע בשגגה לצדדים שלישיים. כמו כן, נדונה

הטענה כי לעומת זכותו של אדם לדעת פרטים הנוגעים אליו, עומדת גם זכותו

שלא לדעת. בהקשר זה צוין כי אין לרשויות דרך לדעת מראש איזו משתי

זכויות אלו עדיפה לאדם מסוים, וכי פנייה פרטנית יזומה משמעה הכרעה בלתי

הפיכה ביניהם.

הוועדה המליצה כי משרד הבריאות לא יפנה ישירות לכלל האנשים המופיעים

ב"קובץ מודן", וכי את ההחלטה באיזו דרך להודיע למוקרנים על סיכוני

ההקרנה יש להותיר בידי הרופאים המטפלים. הרופאים יונחו לעשות כן בהתאם

לנסיבותיו האישיות של כל מוקרן. בנוסף, הוסכם בין חברי הוועדה כי יש

להגביר את מודעות הציבור על דבר קיומו של החוק לפיצוי נפגעי גזזת ועל

זכותו של מי שסבור שהוקרן לברר אם שמו מופיע בקובץ מודן, כך שיוכל

למצות את זכויותיו.

בהתאם לכך, הומלץ להפיץ מידע מקצועי לכלל המטופלים באמצעי התקשורת,

לרבות רדיו, טלוויזיה, עיתונות כתובה ואינטרנט. הוועדה המליצה לגבש חוזר

מנכ"ל לכלל הרופאים, שבו יונחו לברר אם מטופלים שעונים על קריטריונים

מתאימים (בייחוד תלונה רפואית, מוצא וגיל) טופלו בהקרנות נגד גזזת וכיצד

עליהם להתחשב במידע זה בטיפול ובמעקב הרפואי בהתאם למצבו הבריאותי
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חוזר המנכ"ל נכתב על ידי פרופ' סדצקי בין השנים 2008-2007. ראו15

15הכולל של המטופל. המלצה זו הייתה אבן דרך בכתיבת החוזר.
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לקביעת ההנחיות הרפואיות הספציפיות לאוכלוסיית המוקרנים, נערכו מספר

דיונים (בהשתתפות צוות מומחים רב תחומי) על הצורך לבצע בדיקות לגלוי

מוקדם של סרטן על פי סוג הגידול.

לגבי גידולי בלוטת התריס, נקבע כי אין הצדקה להפעיל תכנית סיקור לגילוי

מוקדם של סרטן בלוטה זו בקרב מוקרני הגזזת, שכן הנזק עלול להיות רב

מהתועלת; ובכל מקרה, התועלת הקלינית הצפויה מאבחון מוקדם של מחלה זו

קטנה. מבין השיקולים שהועלו לקביעת מסקנה זו צוין כי הטיפול היום בסרטן

בלוטת התריס יעיל, וסיכויי ההחלמה טובים מאוד (ההישרדות ל–10 שנים

מגיעה ל–95%, ורוב המקרים מאובחנים בשלבים מוקדמים). עוד נטען כי ביצוע

 (אולטרה סאונד) כרוך בשיעור ממצאים חיובייםUSבדיקות סקירה באמצעות 

). לפיכך יובילו ממצאים אלוFalse Positive(גדול יחסית, שרובם שגויים 

) ושל ניתוחים מיותרים, שלהם תופעות לוואיFNA(לכמות גדולה של דיקורים 

לא מבוטלות.

לגבי גידולי מוח הסכים צוות המומחים כי אין לבצע באופן גורף בדיקות

סיקור לגילוי מוקדם של גידולים אלה בקרב מי שטופלו בעבר בהקרנה נגד

מחלת הגזזת. מבין השיקולים שהובאו בדיון יש לציין את העובדה כי גידולי מוח

נדירים. בחישוב מצטבר עולה כי הסיכון של אדם באוכלוסייה הכללית לפתח

גידול מוח עד גיל 80 מגיע ל–0.47% עבור מנינגיומה בגברים, ו–1.04% בנשים;

ול–0.68% עבור גידולי מוח ממאירים בגברים, ו–0.46% בנשים. אצל אדם

שנחשף לקרינה מייננת בעברו, סיכון זה עולה פי 6 עבור מנינגיומה ופי 4-3

עבור גידולי מוח ממאירים.

)MRI או CT(בנוסף, יש להביא בחשבון כי בעת עריכת בדיקות דימות 

לאנשים א–סימפטומטים, צפוי להתגלות מספר לא מבוטל של ממצאים מקריים

וחסרי משמעות קלינית שמרגע שהתגלו, מחייבים מעקב, ולעתים טיפול מיותר

הכרוך בתופעות לוואי קשות ובלתי מוצדקות. וכך, אף שבמקרים מסוימים

תהיה לפרט תועלת מגילוי מוקדם לפני פגיעה נוירולוגית, הוערך כי היכולת

לגילוי מוקדם של גידולי מוח ממאירים (ובייחוד גליומות) נמוכה; וגם אז,

האפשרות לשנות את מהלך המחלה מוגבלת, וממילא חלק ניכר מהמנינגיומות
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Communication from the Director-General of the Israeli Ministry of
Health. Available at: http://www.health.gov.il/hozer/mk17_2009.pdf

שיתגלו אינו מצריך ניתוח בעת הגילוי.
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 יש16בעניין סרטן העור, על פי חוזר המנכ"ל מספר 52/5 מתאריך 31.5.05,
לבצע בדיקות עור תקופתיות על ידי רופא לאנשים בסיכון גבוה לחלות בסרטן
עור או במלנומה. לפיכך, הומלץ בחוזר זה לכלול את קבוצת האנשים שטופלו

בקרינה נגד מחלת הגזזת כאוכלוסייה בסיכון גבוה לחלות בסרטן העור.
בהתחשב באמור לעיל, נכתב בחוזר כי לעת הזו אין בגילוי מוקדם כדי לסייע
הן במניעת מחלות שלגביהן הוכח עודף סיכון בקרב מוקרני הגזזת (למעט,
גידולי עור), הן בהחלמה מהן, והן בשינוי ובשיפור הטיפול הניתן להן. לפיכך
ההמלצות התמקדו ביידוע הרופאים המטפלים בדבר נזקי הקרינה והדרכים
לזיהוי אוכלוסיית המטופלים, על מנת שיוכלו להתחשב בנתונים אלה בבואם
להחליט על המשך מעקב וטיפול בחולה שיש לו תסמינים, שיכולים להצביע על
מחלה הקשורה בקרינה. בנוסף, הומלץ לשים לב במיוחד למטופלים שבמשפחתם
התגלה מקרה של סרטן בחלק הגוף שהוקרן אצל אח/ות מוקרנים. כנהוג בכל
עניין ברפואה, הודגש כי בכל החלטה, יש להביא בחשבון את מצבו הכולל של
המטופל, תוך שימת לב יתרה לתסמינים העשויים להצביע על אחת מהמחלות
שצוינו. כמו כן, יש לתת משקל להעדפותיו של המטופל, לאחר שהוצגו לפניו

התועלת לעומת הנזק שיכול להיגרם לו עקב ביצוע הבדיקות.

סיכום

מחקר הגזזת שהחל כיוזמה אישית של חוקר צעיר בתחילת דרכו, שהתעניין
בנזקי קרינה, התרחב למחקרים, שבנוסף על חשיבותם המדעית, הניבו פעילות
רפואית, חברתית וחוקתית. בפרקים 11 ו–12 תוארה בצורה מקיפה וברורה,
ככל האפשר, הפעילות המדעית החשובה שנעשתה בעניין זה. חלק ניכר מתוצאות
מחקרים אלו נבדק על ידי עמיתים ופורסם בכתבי עת מדעיים (ראו נספח 3).
פרק 13 מתאר חלק מיישום סעיף 7א' לחוק הגזזת ומפרט מספר בעיות שהיו
בתהליך הפעלתו. בפרק זה מובאים לפני הקורא מקצת השיקולים המורכבים
שבתרגום ממצאי המחקר לפעילות שתועיל לרווחתם ולבריאותם של האנשים

שטופלו בקרינה למיגור מחלת הגזזת בישראל.
יש דוגמאות רבות לטיפולים ולהתנהלות הממסד הרפואי, שגרמו במהלך
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Communication from the Director-General of the Israeli Ministryראו: 16
of Health. Available at: https://www.health.gov.il/hozer/mk25_2005.pdf

נזק איאטרוגני — תופעת לוואי בריאותית הנגרמת כתוצאה מפעילות בעלי המקצוע17
הרפואי (רופאים, אחיות, מקדמי בריאות וכדומה).

 גם אם נעשו מתוך כוונות טובות. לדוגמה,17השנים לנזק בריאותי איאטרוגני,
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אציין את הנחיית "טיפת חלב" שהתקיימה בישראל במחצית הראשונה של
 יש להוציא תינוקות רכיםRickets,(18(המאה ה–20, כי על מנת למנוע רככת 

לאמבטיית שמש יומית. הוראה זו שהתאימה לאקלים צפוני, המאופין במיעוט
חשיפה לשמש, אינה מתאימה בשום אופן למדינת ישראל שטופת השמש. בראי
ההיסטוריה ניתן להבין החלטה זו על רקע העובדה שמרבית הרופאים והאחיות
לבריאות הציבור הגיעו באותה תקופה מארצות אירופה הקרה, ושנזקי קרינה
אולטרה סגולה לא היו ידועים להם באותה עת. בכל מקרה, עם השנים לא זו
בלבד שלא נהוג בישראל לחשוף ילודים, תינוקות וילדים לשמש, אלא שכיום
מומלץ (ונעשים מאמצים רבים להעלות את המודעות) לצמצם את החשיפה

לקרינה אולטרה סגולה.
עם זאת, למרות הידע הרב שנצבר בנושא והמודעות בקרב הציבור לנזקי
השמש, השיזוף עודו משאת נפשם של רבים, בעיקר של צעירים, המזהים אותו
עם יופי ובריאות. כך אנו עדים לתופעה שבה אנשים, מטעמי אסתטיקה ויופי,
משלמים מכספם על מנת להיחשף לקרינה אולטרה סגולה, המדמה את אור
השמש באמצעות>מיטות ותאי שיזוף> שהותקנו בהם נורות מיוחדות פולטות
קרינה. תופעה זו טומנת בחובה סכנה ממשית לבריאות, ולכן הסוכנות הבינלאומית

) סווגה ב–2009 את החשיפה לקרינה אולטרה סגולה,IARC(לחקר הסרטן 
שמקורה במיטות שיזוף, כמסרטנת בוודאות. רק בעשור האחרון, בעולם ובישראל,
סוף–סוף השתנו הדברים, והחלו להטיל מגבלות על שיזוף במכוני השיזוף,

בייחוד לצעירים.

מדע הרפואה מתקדם לאט, והמקצוע נלמד באופן "ׁש�לְיָתִי" ומבוסס במידה

רבה על ניסיון אנשי המקצוע הוותיקים. האיזון בין המשך הטיפול המסורתי

הקיים ובין שינוי ומעבר לתפישות חדשות עדין וחשוף לטעויות.
במבט לאחור, נראה כי הטיפול בקרינה מייננת שניתן למיגור הגזזת היה
שגוי וגרם לנזק שאפשר היה למנוע אותו, אף שבזמנו נחשב הטיפול מיטבי.
קשה, ולדעתי בלתי אפשרי, להעריך באיזו נקודה מדויקת בזמן נצבר די ידע
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רככת — מחלה שבה העצמות מתרככות והופכות להיות פגיעות לשברים ולעיוותים.18
היא נדירה במדינות מתועשות, אך נפוצה למדי בחלק מהמדינות המתפתחות. המחלה
משפיעה בעיקר על ילדים, ולרוב קשורה בתת תזונה חמורה וארוכת טווח, שבה יש

 ומינרלים. חשיפה לכמות מספיקה לשמש, נוסף על הקפדהDחוסר בספיגת סידן, ויטמין 
על תזונה בריאה המשופעת בויטמינים ובמינרלים, עשויה, בדרך כלל, למנוע רככת.

", כלומר "לסובב" או "להתכופף".Wrickkenהמונח מגיע מהמילה האנגלית העתיקה "
מחלה זו הייתה נפוצה בבריטניה ובארצות הברית במהלך המאה ה–19.

שצריך היה לאותת על הפסקת טיפול זה.
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מחקרי הגזזת והפעלת החוק בעקבותיהם לא הסתיימו. עם התבגרות האוכלוסייה

ועם צבירת ידע נוסף על נזקי הקרינה, יתקיימו בשנים הקרובות דיונים בסוגיות

המורכבות שיעלו הממצאים. סיפור הגזזת בישראל על כל היבטיו (ההיסטורי,

החברתי, המחקרי החוקי והרפואי) הוא דוגמה למורכבות קבלת החלטות ולהתוויית

מדיניות רפואית במציאות של ידע משתנה, שבה לעתים יכול להיגרם נזק גם

מתוך כוונות טובות.

אפילוג

ברצוני לסיים בנימה אישית ולומר כי מבחינתי העיסוק בנושא זה מיוחד ושונה
משאר פעילויותיי המקצועיות. עבורי, מחקרי הגזזת המרתקים אינם רק אתגר
מקצועי בתחום האפידמיולוגיה ובריאות הציבור. בעיסוקי רב השנים בנושא
סבוך זה, אני פועלת מתוך הרגשת שליחות, כשלנגד עיניי עומדים האנשים,
העולים החדשים ומטופלי הגזזת הרבים שפגשתי במהלך השנים. אני חשה את
הסבל שחוו בזמן הטיפול ובמהלך השנים אחר כך, ואת השפעתו החזקה והמתמשכת

של הטיפול על חייהם.
יותר מכול, סיפור זה מלמד פרק בהלכות צניעות בכל הקשור לרפואה,
ומחזיר לרעיון שהתווה היפוקרטס (אבי הרפואה) כבר במאה ה–4 לפנה"ס:
"לעזור, או לפחות לא לגרום נזק". רעיון זה המבטא את אחד מעקרונות

Primumהאתיקה הרפואית, התפתח ונודע בסוף המאה ה–19 בביטוי הלטיני "
non nocere("ראשית, אל תגרום נזק") כתזכורת לעוסקים ברפואה. ביטוי זה "

מדגיש כי גם אם פעולות נעשות מתוך כוונות טובות, וגם אם הן מבוצעות
בהסתמך על הידע המדעי הקיים באותה תקופה, עלולות להיות להן השלכות לא

רצויות, ויש לעשות ככל הניתן על מנת להימנע מהן.
אין זה המקום לפרט את השיקולים הרבים המעורבים בהחלטה על החדרת
טיפול חדש לאוכלוסייה או לציבור מטופלים, אך ברור כי שאלת בטיחות
הטיפול והאיזון בין הנזק לתועלת שבו, הם שיקולים מכריעים. אזהרתו של
היפוקרטס קובעת כי כל החלטה בריאותית צריכה להתקבל מתוך מודעות
לעיקרון של אי עשיית נזק. ההיסטוריה מלמדת אותנו שבמרבית העשייה הרפואית
יש נזק כלשהו. לפיכך, האיזון העדין שבין עשייה לאי עשייה חייב לכלול הבנה
כנה של מגבלות הידע הרפואי, שקילת חלופות והערכה מתמדת של העשייה

לנוכח הידע המשתנה.
השאלה החשובה ביותר הנשאלת לעת הזאת היא האם למדנו את הלקח והאם
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נשכיל לפעול לפיו מעתה והלאה.
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פרק ארבעה עשר

מאבקם של נפגעי הטיפול נגד גזזת — האמנם
מאבק שנכשל?

*מוריה צ'רקה

1מבוא

מחלת הגזזת, הטיפול בה, נסיבות הטיפול ותוצאותיו חורגים בהרבה מגבולות
הזירה הרפואית.

בסדר היום הלאומי הישראלי פרשת הגזזת היא אחותן התאומה של
פרשיית ילדי תימן והריסוס ב–די-די-טי. כמוהן היא סמל ליחס המתנשא
והמתנכר שהממסד האשכנזי הקולט הפגין בשנות ה–50 כלפי עולי המזרח.

2כמוהן היא מסרבת לגווע ולהגליד.

בעיני רבים בישראל מסמלת פרשת הגזזת את קשיי ההגירה של המזרחיים,
הרבה יותר מכפי שניתן היה לצפות שתסמל מחלת עור פטרייתית הפוגעת
בקרקפת ובשיער. הפעולות הרפואיות לטיפול במחלה נתפסות בעיני רבים
כסמל לדיכוי ולאפליה הממסדיים, והנזקים המאוחרים של הטיפול מסמלים

בעיניהם את צלקות העלייה והקליטה.
אין תמה אפוא שמאבקם של הנפגעים להכרה ולפיצוי שונה באופן מהותי
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המחברת בעלת תואר ראשון ברפואה, תואר ראשון ושני במשפטים, תואר שני במנהל* 
ציבורי מאוניברסיטת הרוורד, מנהלת (לשעבר) המחלקה האזרחית בפרקליטות מחוז

ירושלים. כיום שופטת בבתי משפט השלום של מחוז ירושלים.
האמור להלן הוא על דעתי האישית, ואינו מייצג את המדינה או אף גורם מטעמה. אני
מבקשת להודות לפרופ' שפרה שורץ, שלימדה אותי רבות על ההיסטוריה של הטיפול
במחלת הגזזת ועל היחס לנפגעים. כמו כן, אני מבקשת להודות לאיה בר עוז, שהתזה
שלה לתואר מוסמך "הכול מתחיל בראש, הזהות האתנו–רפואית של מטופלי הגזזת

, עלמעשי משפטבישראל" החכימה אותי מאוד, לד"ר איילת בן ישי, ולחברי מערכת 
השיח הפורה ועל הערותיהם המועילות לפרק זה.

, ו (2014), עמ' 156-136.טמעשי משפמחקר זה ראה אור לראשונה בכתב העת 1
תודתנו למערכת כתב העת על האישור להשתמש בו כפרק בספר זה.

, 30.7.2004.הארץאריה דיין "פיצוי גזזת? רק אם הסרטן קטלני", 2

ממאבקן של קבוצות אחרות של נפגעים הן באופיו והן בדיון בו. הדיון במאבקם
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של נפגעי הגזזת, כפי שפורסם עד כה, עוסק בשאלה מדוע נכשל המאבק.
 הביאו את מאבק נפגעי הגזזת כדוגמה לקוצר ידו של3אלברשטיין ודוידוביץ

המשפט לרפא טראומה קולקטיבית. לטענתם, חסרות בחוק הודאה באשמה,
התנצלות והנצחה. לגישתם, מתן הפיצוי כרוך בהליך ביורוקרטי, ובכך הוא
מונע ביטוי אפקטיבי של הטראומה בזירות הציבוריות. בשל כל אלו למרות
החוק, אין בפיצוי משום איחוי הקרע שיצר הטיפול נגד גזזת. מימון–בלאו מונה
אף היא אותם חסרונות בחוק, אם כי לטענתה כישלונו נעוץ דווקא בכינונו של

4המאבק כמאבק לזהות מזרחית.

בפרק זה אבקש לבחון באופן ביקורתי את נקודת המוצא לדיון, שלפיה
מאבקם של נפגעי הגזזת כשל. את מידת הצלחתו של המאבק אבקש לבחון על
פי המטרות המוצהרות של מנהיגיו, כפי שבאו לידי ביטוי בהתבטאויותיהם בכלי
התקשורת בראשיתו של המאבק. מקריאת ההתבטאויות עולה שמטרתם הייתה
להביא לכך שהמדינה תכיר בסבל שלהם בעקבות הטיפול שניתן להם ופיצוי
הנפגעים (בחקיקת החוק כמעט לא נשמעה הטענה שהמדובר במאבק

5קבוצתי–מזרחי).

שתי המטרות האלו שונות עד מאוד באופיין. קשה מאוד למדוד הצלחה
בהשגת הכרה, אולם פיצוי הוא דבר מדיד ובר השוואה. למרות האמור בפרק זה
אבקש לטעון שמאבק הנפגעים נחל הצלחה בהשגת שתי המטרות האלו. החברה
בישראל הכירה בסבלם של נפגעי הטיפול נגד גזזת, כפי שניתן ללמוד מהתבטאויות
נציגיה בכנסת ומבחינת הפרסומים בכלי התקשורת. יתר על כן, בחינת הפיצוי
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אלברשטיין מ. ודוידוביץ' נ., "תורת המשפט הטיפולי ובריאות הציבור: עיון ישראלי",3
, כו (2010), עמ' 549 (להלן: אלברשטיין ודוידוביץ', תורת המשפטמחקרי משפט

הטיפולי ובריאות הציבור).

מימון–בלאו ע., "זהות אבודה: בין משפט לחברה בקבוצת נפגעי הטיפול בגזזת"4
, ה (2013), עמ' 59 (להלן: מימון–בלאו, זהות אבודה).מעשי משפט

בריאיון הראשון נשאל אחד ממובילי המאבק, מר צבי רזאל: "החלטתם להקים5
עמותה. לאילו צרכים?". רזאל השיב: "קודם כל אנחנו מנסים לאתר את כל העולים של
שנות ה–50 שקיבלו הקרנות נגד גזזת. אחר כך אנחנו רוצים שתהיה לאנשים שלקו
במחלה סרטנית כתוצאה מההקרנות שקיבלו אז כתובת לפנות אליה, כדי שלא יהיו
בהלם, כפי שהייתי אני כשהתגלה בראשי הגידול. אנחנו גם רוצים שיכירו בנו כפי
שמכירים בנכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה ונכי תאונות עבודה. כיום הביטוח הלאומי אינו
מכיר בנו וטוען שאין לנו שום סיווג". בהמשך נשאל רזאל מפורשות על הנושא העדתי:
"האם להערכתך מרבית הלוקים בסרטן מאותה קבוצה הם עולים מצפון אפריקה?"
והשיב: "לאו דווקא. אני עצמי אשכנזי", ריאיון עם צבי רזאל, ממובילי המאבק בגזזת,

, 4.9.1989. באותו עניין ראו להלן הע' 24.הארץ

שמקבלים נפגעי הגזזת מלמד שגם מאבקם זה נחל הצלחה. כיוון שפיצוי הוא



פרק ארבעה עשר: מאבקם של נפגעי הטיפול נגד גזזת

דבר מדיד, ניתן לערוך השוואה לפיצוי שמקבלות קבוצות אחרות של נפגעים,
שנפגעו באופן דומה (טיפול רפואי שאינו רשלני), וניהלו מאבק לפיצוי באותן
שנים (סוף שנות ה–80 עד אמצע שנות ה–90 של המאה הקודמת). קבוצות היחס

); חוליםDES(שבחנתי הן נפגעות החשיפה לתרופה בשם דיאתילסטילבסטרול 
שנפגעו מעירוי דם מזוהם; נפגעי חיסון.

 הן נשים שנולדו בשנות ה–40 עד אמצע שנות ה–DES70נפגעות החשיפה 
של המאה הקודמת, ואשר בהיותן ברחם אמן נחשפו לתרופה, שבדיעבד התבררה
כמזיקה. משנות ה–70 ואילך התברר כי נשים אלו היו חשופות לסיכון מוגבר
לחלות בסרטן צוואר הרחם ולבעיות פוריות קשות. גם קבוצה זו המונה אלפי
נשים, ניהלה מאבק, הן באמצעי התקשורת, הן בכנסת והן באמצעות הגשת
תביעות נזיקין נגד המדינה, נגד יצרנית התרופות (טבע תעשיות פרמצבטיות
בע"מ) ונגד קופת חולים כללית. מאבק זה כשל. חלק מהנשים לא פוצו כלל,
וחלק מהן קיבלו פיצוי מסוים בפשרה, בלא הודאה בחבות כלשהי מצד מאן

דהוא.

קבוצת ההשוואה השנייה היא חולי המופיליה וחולים אחרים שנזקקו לעירויי

 (הנגיף שגורם למחלת האיידס) עקב קבלת מנות דם שהיוHIV-דם ונדבקו ב

נגועות בנגיף. אלו שקיבלו את עירוי הדם בין השנים 1986-1982, ובעקבותיו

חלו במחלת האיידס, קיבלו פיצוי כספי מהמדינה על פי חוק פיצוי נפגעי עירוי

דם (נגיף האיידס), התשנ"ג-1992; אלו שחלו בעקבות עירוי דם מאוחר יותר או

6) לא פוצו כלל.C או Bנדבקו במחלות אחרות (בעיקר הפטיטיס 

קבוצת ההשוואה השלישית היא קבוצת נפגעי החיסונים. חיסונים ניתנים

לכלל האוכלוסייה כדי למנוע הידבקות במחלות מסוכנות, ועל ידי כך למנוע את

התפשטותן, וזאת אף שידוע שבודדים מתוך כלל מקבלי החיסון עלולים להיפגע

ממנו. על פי חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן-1989, רוכשת המדינה מכספי

המתחסנים ביטוח מפני פגיעה אפשרית עקב חיסונים מסוימים.
עד 1960 הטיפול המקובל במחלת הגזזת היה באמצעות חשיפת החולה
למינון נמוך של קרינת רנטגן. באמצע שנות ה–70 החלו להתפרסם מחקרים
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על פי דוח שהכינה מחלקת המחקר של הכנסת, כ–1.96% מהנבדקים בישראל הם6
נשאי הנגיף, וכ–0.1% ממנות הדם נגועות. יובל בוגייסקי "הפיצוי הממשלתי שניתן

 שנדבקו בנגיף עקב קבלת שירותים ממערךCבאירלנד, קנדה ובריטניה לנשאי הפטיטיס 
/www knesset.gov.il/mmm/data.;  (26.12.2013)דוח של המ.מ.מהדם הלאומי", 

pdf/m03352.pdf

המצביעים על כך שהסיכון לחלות בגידולים באזור הראש ובצוואר בקרב
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קבוצת מטופלים זו גבוה מהסיכון בכלל האוכלוסייה. בעקבות מאבק נפגעי
הטיפול נגד גזזת נחקק החוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994. מאבק זה

ומידת הצלחתו הם הנושא של הפרק הזה.
נפגעי קבוצות היחס שבחנתי נפגעו גם הם, כמו נפגעי הטיפול נגד גזזת,
מטיפול רפואי אשר בדיעבד התברר כמזיק. הנזקים שמהם סובלים כל הנפגעים
האלו התגלו במלוא עוזם באמצע שנות ה–80 של המאה הקודמת, והמאבק
להכרה בהם התרחש בעשור שלאחר מכן. אולם זכויותיהם של הנפגעים והנפגעות
בקבוצות השונות האלו עקב המאבק שונות בתכלית. בפרק זה אני טוענת
שההסדר הקבוע בחוק לפיצוי נפגעי גזזת מיטיב בהשוואה לקבוצות האחרות,

ועל כן אין לומר שמאבקם כשל.
מעבר להצבעה על הצלחתם היחסית של נפגעי הגזזת במאבקם, אבקש
להראות שהביקורת על מבנה החוק ולשונו אינה מוצדקת. בהליך חקיקתו של

 ואפשרה להם להביא אל7החוק וביישומו נטלה המדינה אחריות לנזקי הנפגעים,
השיח הציבורי את הנרטיב שלהם על הטיפול במחלה ועל הסבל שנלווה אליו.

הפרק הזה אינו מתעלם מקבוצות אחרות של נפגעים, שלאחר שנכשל מאבקם
לפיצוי במסגרת דיני הנזיקין והתגמולים הרגילים, ניסו לקבל פיצוי במסגרת
אחרת, דוגמת הצוללים בנחל הקישון או עובדי הקריה למחקר גרעיני. כמו כן,
ישנן קבוצות של נפגעים אשר בעבורן נחקק חוק מיוחד לפיצוי, מחוץ למסגרת
דיני הנזיקין, דוגמת נפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, מפוני חבל עזה, או
נפגעי הפוליו. אולם בפרק זה לא אתייחס לקבוצות אלו, שעניינן התעורר מעל
עשור מאוחר יותר, ואשר נסיבות גרימת נזקם חורג מטיפול רפואי שאינו

 ייתכן שיש מקום לערוך גם השוואה מסוג זה, אולם כאמור, זוהי8רשלני.
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רפואהגם הנפגעים עצמם ראו זאת כך, ראו פלג א., "קרחים מכאן, מכאן ומכאן", 7
, 55 (1997), עמ' 17. על אף ביקורתו על נוסח החוק וחששו מפני אופן היישוםטומשפ

שלו, מציין פלג, שמאז 1997 מלווה ומנהיג את המאבק בזירה המשפטית, כי "הנפגעים
ראו בחוק הודאה באשמה וחקיקתו לוותה בגלי שמחה".

מדיוני ועדת הכספים במהלך חקיקת החוק לפיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז-8,2007
ומהשוואת נוסח הצעת החוק לנוסח החוק שהתקבל, ניכר כי לא היה ברור אם קביעת
הזכות לפיצוי קשורה לטיפול הרפואי שניתן לנפגעי הפוליו (בין שהיה רשלני ובין שלא
היה כזה) או שמא הזכות לפיצוי קמה מעצם חשיפת הנפגעים למחוללי המחלה, בלא
קשר לטיפול הרפואי שקיבלו בגינה. לבסוף, התקבלה פשרה, וס' 2 לחוק מגדיר נפגע
פוליו כתושב ישראל שלקה בישראל במחלת שיתוק ילדים או שקיבל בישראל טיפול
רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים שבה לקה. דהיינו, בין שנכותו נובעת מעצם המחלה או

בין שהיא נובעת מהטיפול הרפואי שקיבל בגינה.

השוואה החורגת מפרק זה.
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9ומחלת הגזזת, הטיפול בה ותוצאותי א.

מחלת הגזזת היא מחלת עור מידבקת הנגרמת על ידי פטריות המשתכנות
בשורשי השערה, וגורמת לנשירת שיער, לקרחות, לכתמים מעוגלים, לפצעים
ואף להצטלקויות של עור הקרקפת בייחוד אצל ילדים. מאחר שמחולל המחלה
שכן בשורשי השערה, הטיפול בה התבסס על הּׁשָרה יזומה של כל ׂשַעֲרות ראשו
של המטופל מהשורש. להשגת תוצאה זו נחשף המטופל למינון נמוך של קרני
רנטגן, שיטה שנחשבה טראומתית פחות מאשר אמצעים אחרים. יצוין כי באותה
עת לא היו מודעים לנזקים כתוצאה מחשיפה למינון נמוך של קרני רנטגן, והיא
נחשבה כדרך טיפול מומלצת למגוון רחב של מחלות בכלל, דוגמת דלקות
בשקדים, דלקות עקב הנקה וגידולים שפירים בכלי דם, וכנגד מחלות עור בפרט
(חלקן בעלות אופי אסתטי בלבד), ובהן פצעי בגרות, אקזמות, פסוריאזיס,

 השימוש בהקרנות לצורך טיפול במחלות10צלקות, יבלות, הרפס סימפלקס ועוד.
המנויות לעיל (לרבות גזזת) היה מקובל באותן שנים בכל רחבי העולם. כך,
למשל, שיעור הילדים המוקרנים מכל הסיבות שנזכרו לעיל בארצות הברית

11בלבד עמד על כשני מיליונים.

הגזזת נחשבה באותן שנים לאחת המחלות הזיהומיות המסכנות את הציבור
או הפוגעות בבריאותו. בשל כך היא הייתה הגזזת אחת מהמחלות שבגינן נאסרה
כניסה למדינות קולטות הגירה בעולם כולו, דוגמת ארצות הברית, ואנשים
שחלו במחלה לא הורשו לעבור בנמלי הים. טיפולים מאורגנים במחלה למניעת
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האמור בסקירה היסטורית זו מבוסס על חוות דעת של פרופ' שפרה שורץ, שהוגשה9
לבתי המשפט והוזכרה בפסקי הדין בת.א. (נצ') 714/09 פלונית נ' מדינת ישראל
(1.1.13) ובת"א (י-ם) 8019/06 פישר נ' מדינת ישראל (18.8.13), וכן ראו אמנון כרמי,

 (2003), 1196 (להלן כרמי).בריאות ומשפט

10 Edinburgh and London4,Recent Advances in DermatologyRook A, 
1977:336-341; Dexter DL, “Superficial and Deep Mycotic Infections”,

Dermatologyin: SMoschella SL, Pillsbury DM and Hurley HJ (eds.), 
Michegen, IL 1975; Crawford GM, Luikart Jr RH and Tilley RF,

, 1951, 245:726-728; KaplanJ Med N Eng“Roentgen Therapy in Acne”, 
II, “The treatment of female sterility with X-Rays to the ovaries and the
pituitary; with special reference to congenital anomalies of the

, 1957, 76:43-64Can Med Assoc Joffspring”, 
11Degroot L, Frohman AA, Kaplan EL and Refetoff S, “Radiation

Proceedings of a Workshop-Conference onAssociated Thyroid”, 
Radiation Thyroid Cancer, Held at the University of Chicago on Sept.

, 2002The Thyroid Cancer Book (1977); Sara Rosenthal, 30 - Oct 1.1966

התפשטותה נעשו בעיקר במדינות המפותחות. לאחר מלחמת העולם השנייה
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נתפסה הגזזת מחלה הפוגעת ביכולת הכלכלית והחברתית להשתקם מהמלחמה,
) וליוניסףWHO(ועל כן נכללה בתכנית משותפת לארגון הבריאות העולמי 

12לביעור מגפות עולמיות.

 יודגש כי החשיפה13ב–1959 הופיעו פרסומים ראשונים באשר לגריזאופולבין.
לקרני רנטגן במינונים נמוכים כטיפול במגוון רחב של מחלות נמשך עוד כעשור
לאחר שהטיפול במחלת הגזזת שונה לטיפול באמצעות גריזאופולבין. בדומה
לנעשה בעולם ארגון הבריאות העולמי סייע גם לישראל לטפל בגזזת באמצעות
קרני רנטגן, עד אשר ב–1960 הופסק הטיפול בקרינה, והוחל הטיפול

בגריזאופולבין.
בראשית שנות ה–70 הוחל במחקר אפידימיולוגי ראשוני בעולם בדבר תוצאות
החשיפה לרנטגן בקרב מטופלי הגזזת. המחקר נערך בישראל על ידי פרופ'

 הןLancets.14מודן, ותוצאותיו פורסמו לראשונה ב–1974 בכתב העת היוקרתי 
15הראו עלייה בשכיחות גידולים באזור הראש והצוואר כתוצאה מהטיפול.

נפגעי הטיפול נגד גזזת ב.

 ככל16מספרם המדויק של תושבי ישראל שטופלו נגד גזזת בילדותם אינו ידוע.
הנראה, כ–25,000 ילדים קיבלו טיפול בישראל, ועוד עשרות אלפי ילדים קיבלו
טיפול דומה לפני עלייתם ארצה. כפי שניתן לצפות מקבוצה גדולה כל כך של

 — מרביתם היו יהודים, אולם17אנשים, יש שוני גדול בין חברי הקבוצה
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ראו שורץ ש., "לגדל דור בריא בארצנו: 60 שנות מדיניות בריאות הציבור בישראל",12
, 10 (2009), עמ' 40.רפואה ומשפט

זוהי תרופה אנטי–פטרייתית הנלקחת דרך הפה, והחל מ–1960 החליפה את הטיפול13
המסורתי נגד גזזת — הטיפול בקרני הרנטגן.

14Modan B, Baidatz D, Mart H, et al., “Radiation-Induced Head and
, 1974:277-279LacentNeck Tumors”, 

 ובעיתונות היומית בישראל. ראו מודןהרפואהתוצאות המחקר פורסמו גם בביטאון 15
, פח (1975), עמ' 541, וכן ראוההרפואב., "ריבוי של שאתות בבלוטת התריס בדרך?", 

, 18.7.1975,במערימנחם שמואל, "הקרנות כנגד גזזת התגלו כגורם להיווצרות סרטן", 
, 28.10.1975,דבר4; ארנון מגן, "בדיקות לצעירים שקיבלו בילדותם הקרנות נגד גזזת", 

, 28.10.1975, 12.דבר4; ארנון מגן, "רופאים חרוצים מדי", 

אלברשטיין ודוידוביץ', תורת המשפט הטיפולי ובריאות הציבור, לעיל הע' 2, עמ'16
.578

שם, עמ' 17.579

שורץ, לעיל הע' 18.11

 רוב היהודים הם יוצאי ארצות18כ–3,700 מתוך חברי הקבוצה היו ערבים.
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המזרח התיכון וצפון אפריקה, ומיעוטם יוצאי מדינות אירופאיות או ילידי
הארץ. עם זאת, חשוב לציין שאין כל תיעוד (ולמיטב הבנתי אף אין טענה),
שחולי גזזת ממוצא יהודי–מזרחי טופלו באופן שונה מחולי גזזת ממוצא אשכנזי,
ולמעשה ההפך הוא הנכון — כלל חולי הגזזת טופלו באותן שנים בישראל באותו
האופן (דהיינו, באמצעות הקרנות). נראה כי מרבית נפגעי הטיפול היו מזרחים
מן הסיבה שרוב העולים לישראל בשנות ה–50 היו מזרחים. יתר על כן, בשל
העובדה שהטיפול במחלה באירופה (באותם אמצעים) החל כמה עשורים לפני
שהחל במדינות ערב, שיעור ההדבקה במחלת הגזזת בקרב העולים היהודים
אשכנזיים היה נמוך באופן יחסי לשיעור ההדבקה בקרב העולים היהודים

19המזרחיים באותן השנים.

עד חודש יולי 2013 הוגשו למרכז לפיצוי נפגעי גזזת 43,543 תביעות,
מתוכן הוכרו 24,314 תביעות של מי שנפגעו מהטיפול.

מאבקם של נפגעי הגזזת ג.

עד אמצע שנות ה–80 לא היה מאבק של ממש מצד נפגעי הגזזת לקבל פיצוי
והכרה. למרות פרסומים אחדים בעיתונות הכללית על הסיכון המוגבר לחלות

 לא ניכרה תגובה20בגידולי בלוטת התריס, שבו מצויים אלו שטופלו נגד גזזת,
ציבורית לפרסומים אלו. יתרה מכך, בשלהי 1976 פרסם פרופ' מודן קריאה

 וההיענות לקריאתו הייתה דלה21לאנשים להיבדק לגילוי מוקדם של הגידולים,
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על פי נתונים רשמיים, בישראל טופלו כ–21,000 יהודים, בעוד שעשרות אלפי ילדים19
(ההערכות מגיעות לכדי כ–50,000) טופלו בצפון אפריקה ובמחנות המעבר במרסי. על
פי דיווחי ארגון הבריאות של הג'וינט (אז"ע) טיפל הארגון בהקרנות בכ–20,000 ילדים
במרוקו לבדה. ארגון זה פעל גם בלוב ובאלג'יר, ובכל המדינות האלו פעלו גם מרפאות
פרטיות וציבוריות, שאף הן העניקו טיפולים דומים. גם בישראל חלק ניכר ממקבלי
הטיפול היו ילדים שעלו לארץ בשנות ה–50. יודגש כי עיקר העלייה בשנים אלו הייתה
מארצות המזרח התיכון ומצפון אפריקה. אמנם, עשרות אלפי ילדים יהודים טופלו
בקרינה נגד גזזת גם במזרח אירופה לפני מלחמת העולם השנייה, אולם ההערכה היא
שמרביתם של מקבלי הטיפול נספו בשואה, ומכל מקום, לא עלו לישראל. מנתונים אלו
עולה כי מרבית מקבלי הטיפול נגד גזזת החיים היום בישראל הם יוצאי מדינות המזרח

התיכון וצפון אפריקה.

, 11.1.1976,תידיעות אחרונולעיל הע' 10, וכן דבורה נמיר, "היכן הם ילדי הגזזת", 20
, 18.7.1977, 17; דבורה נמירמעריב19; "הקרנות רנטגן מסכנות את בלוטת התריס", 

, 22.12.1980, 5.ידיעות אחרונות"טיפול ברנטגן לגזזת עלול לגרום לסרטן", 

, 11.1.1976, 19.ידיעות אחרונותדבורה נמיר "היכן הם ילדי הגזזת", 21

Modan B, “Screeningfor Earlyרק 400 אנשים הגיעו לבדיקה, ראו 22

22ביותר.
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באמצע שנות ה–80 החלו להתגלות בקרב נפגעי גזזת גידולים שפירים
בראש. בניגוד לגידולי בלוטת התריס, גילוי גידולי ראש מלווה כמעט תמיד
באירוע טראומתי (התקף אפילפטי, אובדן תחושה ביד או ברגל, בלבול קיצוני
וכדומה). גם הטיפול בגידולים מסוג זה קשה בהרבה, שכן הוא כרוך בניתוח
ראש פתוח, ההחלמה ממנו קשה ואטית ולעתים אינה מוחלטת. אשר על כן, עם
גילוי המחלות הקשות האלו, החלו נפגעי הגזזת (תחילה כיחידים ולאחר מכן

בצורה מאורגנת) להיאבק לקידום עניינם.
על מטרות המאבק ניתן ללמוד מראיונות שנערכו עם מנהיגיו בכלי התקשורת

 ראיונות אלו משקפים עירוב של כמה מטרות. חלקם בחרו להדגיש23בזמן אמת.
 ואילו רבים25 אחרים ביקשו לקבל פיצוי כספי,24את הרצון בהכרה ציבורית,

 את הצלחתו של המאבק יש26ביקשו לקדם את שתי המטרות האלו גם יחד.
לבחון בהתחשב במטרות אלו: הכרה ציבורית (בעצם הפגיעה, ובסבל שהיא
גרמה) ופיצוי הנפגעים. בפרק זה אתמקד בעיקר במטרה השנייה. במאמר מוסגר
אציין כי בראשית הדרך המאבק לא אופיין על ידי מנהיגיו כמאבק מזרחי דווקא,

ושיוכם העדתי של הנפגעים לא אוזכר בדבריהם.

תחילת המאבק בזירת המשפט הפרטי

ב–1986 החלו הנפגעים להגיש תביעות נגד המדינה, נגד הסוכנות היהודית ונגד
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Detection of Radiation Associated Thyroid Cancer: A Pilot Study, 20
, 1984:1164-1168J. Med. CancerIsr.”, 

אין ספק כי למאבק ייתכנו גם מטרות לא מוצהרות, או לפחות כאלו שלא הוצהרו23
בפומבי בכלי התקשורת. אבל נדמה כי הביטוי הציבורי של מטרות המאבק מבטא תפיסה
של מנהיגיו לגבי המטרות שאתן יכול הציבור להזדהות, ועל כן ביטוי זה משקף בעיניי

את מטרות ציבור הנפגעים בכלל, ולא רק את מטרות מייסדי העמותה.

 מיום 4.9.1989 אמר צבי רזאל, ממייסדי העמותה לנפגעי גזזת:הארץבריאיון לעיתון 24
"שיכירו בנו כמו שמכירים בנכי צה"ל, נפגעי פעולות האיבה ונכי תאונות עבודה. כיום

ביטוח לאומי לא מכיר בנו וטוען שאין לנו שום סיווג".

"קול ישראל", 9.2.1993: "אנחנו עמותה שאין לה כוח להפגנות, ללכת לעורכי דין,25
בצורה שקטה. אנחנו כולנו נכים מאה אחוז. אנחנו רוצים לכלכל את המשפחה בכבוד.

שיפצו מה שמגיע לנו".

, 14.5.1992: "נפגעי הקרנות הגזזת רוצים אתמעריבמדברי המרואיינים: מזורי, 26
זכויותיהם — את הכסף, גם את ההכרה בנכותם, בטרגדיה שלהם, בתפקוד שנשלל מהם";

, 31.12.1993: "זאת טראומה שקשה לתאר במילים. על הסבל שאנימעריבמדמוני, 
עברתי ועוברת ועל הסבל שעוד מצפה לי, שום סכום כסף לא יכול לפצות. אבל לפחות
הכסף שאני תובעת ייתן לי איזה הטבה בחיים. אני מקווה שמדינת ישראל תהיה מוכנה
סוף–סוף לקבל אחריות על המקרה שלנו. מה שנעשה לנו בשנות ה–50, במילים פשוטות,

פשוט דפק לנו את החיים".

קופת חולים כללית, שבהן נטען כי הגופים האלו התרשלו במתן הטיפול נגד
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 בתביעותיהם טענו הנפגעים, כי עצם הטיפול בקרינה היה רשלני; ולחלופין,27גזזת.
אם היה זה טיפול מקובל, התרשלה המדינה באופן הענקתו.

התביעות הוגשו כתביעות פרטניות תוך שימוש בכלים מתחום המשפט הפרטי,
והסתכמו בתביעת סעד כספי בלבד. הן היו אישיות, וביטאו תפיסה שלפיה הנזק
נגרם לתובעים כפרטים, והתרופה צריכה הייתה להינתן בהתאם. התובעים
השתמשו בדיני הנזיקין הקלסיים וניסחו את תביעותיהם במושגי עוולת הרשלנות.
כתבי התביעה לא ביטאו רצון בהכרה ולא קריאה לפעולה מסודרת של השלטון
כלפי קבוצת הנפגעים בכללותה. הנפגעים בחרו לא להגיש עתירה לבג"ץ ולא
תבעו צו עשה כללי מהמדינה, למשל להעניק להם טיפול רפואי מיוחד או לערוך

סקר לגילוי מוקדם של גידולים וכיו"ב.
בהתאם לכך, תגובת המדינה לתביעות נעשתה בכלים המשפטיים הסטנדרטיים
של התמודדות מול תביעות נזיקין מסוג זה. החל בטענת התיישנות, שנשענה על
כך שהתביעות הוגשו בגין מעשים שנעשו למעלה מ–20 שנים טרם הגשת
התביעות, וכלה בטענות הנוגעות להיעדר התרשלות של המדינה. חלק מהתביעות

28אכן נדחו על הסף בשל התיישנותן.

בראשית שנות ה–90 של המאה הקודמת התגבר שטף התביעות, וחלק מהן
הוגשו בשם כמה תובעים במשותף. במקביל, נוספו טענות שלכאורה לא התיישנו,
דוגמת הטענה שלפיה המדינה התרשלה בכך שלא הזהירה את המטופלים על
ידה ועל להיותם חשופים לסיכון מוגבר לחלות, ולא הנחתה את הרופאים, את
המטופלים או את שתי הקבוצות על אודות הצורך לערוך בדיקות תקופתיות

29לגילוי הגידולים.

עד חודש ספטמבר 1992 הוגשו 21 תביעות, ואולם למרות קיומן של טענות
משפטיות חזקות, ליוותה את הפרקליטים שייצגו את המדינה תחושה שלא ראוי
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, 15.11.1986,מעריבתלמה פרויד, "תובע מהמדינה פיצויים על רשלנות בטיפול בגזזת", 27
לאחר הגשת תביעה זו הוגשו עוד רבות אחרות, כפי שיפורט להלן.

כך למשל בת"א (ת"א) 1048/92 שמש נ' מדינת ישראל ועיריית תל–אביב-יפו (לא28
פורסם).

ראו ת"א (מחוזי י-ם) 350/92 דהאן נ' קופת חולים כללית ומדינת ישראל תק-מח 2996
(3), 788 (פורסם בנבו, 9.9.1996), שנידון עם ארבעה תיקים נוספים.

בהקשר זה: "לדעתנו לא יעלה על הדעת לשלול תשלום פיצוי כלשהו מאוכלוסיה זו30
שאין מחלוקת בדבר סבלה ומקורו ... אכן נטל ההוכחה בדבר קיום רשלנות הינו על
התובעים, אולם האם אלה התביעות שברצוננו לנהל ואלה האנשים בהם, בנסיבות
העניין, בכוונתו להילחם? ... להבנתנו לא כך יש לנהוג גם אם אין הצדקה לתשלום
הסכומים הנתבעים והמגלמים פיצוי מלא בנזיקין בגין מלוא הפגיעות ומתעלמים מהעובדה

 בנסיבות אלה, וכפי שנעשה בתביעות רבות בגין30להימנע מפיצוי הנפגעים.
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רשלנות רפואית, נעשה ניסיון להימנע מלהביא את העניין להכרעה שיפוטית
באמצעות משא ומתן לסיום התביעות בפשרה מחוץ לכותלי בית המשפט. תחילה

 אולם בהמשך הועמד סכום31דובר בסכומים קטנים של עשרות אלפי שקלים,
הפשרה הממוצע על 300,000 ש"ח, בתוספת שכר טרחת עורך דין (בערכים

32דאז).

עם זאת, ולמרות היעדר פסק דין שמקבל את טענות התובעים ומטיל על
המדינה אחריות משפטית לפצות את הנפגעים, ואולי לאור נכונותה של המדינה
לעשות זאת, תביעה הולידה תביעה. בחודש יוני 1993 היו 33 תביעות תלויות

 ותביעות נוספות התנהלו בבתי33ועומדות בבית המשפט המחוזי בתל–אביב,
המשפט המחוזיים בירושלים, בחיפה ובבאר–שבע.

34תשומת לב מיוחדת ניתנה לתביעות שהתנהלו בבית המשפט המחוזי בירושלים.

גם תביעות אלו היו תביעות פרטניות לסעד כספי בעילה של התרשלות. ואולם
בית המשפט ראה בתובעים קבוצה ולא פרטים. בית המשפט (השופט זיילר ז"ל)
איחד את הדיון בתביעות שהיו מונחות בפניו ודן בהן כאחת. נדגיש כי יָזמה מעין
זו מצד בית המשפט היא צעד חריג ויוצא דופן בעולם הנזיקין. ייתכן שהמעבר
מדיון בנפגעים כפרטים אל עבר תפיסתם כקבוצה נבע מהדמיון שבין התביעות,
וייתכן שאל תודעתו של בית המשפט חלחלה השפעת התארגנות הנפגעים

כקבוצה, אשר אירעה במקביל.
מכל מקום, במסגרת הדיון בתביעות המאוחדות, מינה בית המשפט פאנל של
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כי פעלנו בתום לב ועל סמך הידע דאז". מכתב מעו"ד נעמי שטרן, פרקליטת מחוז
תל–אביב (אזרחי), לעו"ד דורית בייניש, פרקליטת המדינה (21.6.1993) (להלן: מכתבה
של עו"ד שטרן), וכן ראו "למרות הטענות ההגנתיות האפשריות הנני סבורה שנפגעי
הטיפול במחלת הגזזת הינם אוכלוסייה שראוי לפצותה ולא להיאבק בה בבתי משפט",

מכתב מעו"ד דורית בייניש, פרקליטת המדינה, לחיים רמון, שר הבריאות (6.9.1993).

ראו למשל בת"א 364/88 רז נ' מדינת ישראל והסתדרות מדיצינית הדסה (פורסם31
בנבו, 7.3.1991), שם הגיש התובע תביעה בגין מנינגיומה שנתגלתה בראשו ב–1982
בהיותו כבן 36, וגרמה לו לעיוורון מוחלט. התביעה הסתיימה בפשרה, כך שכל אחת

מהנתבעות שילמה לתובע סך של 10,000 ש"ח.

מסמך על אופן יישום החוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994, שהוגש לבית הדין32
הארצי לעבודה על פי החלטה מיום 12.8.2002.

ראו מכתבה של עו"ד שטרן, לעיל הע' 33.28

ת"א (מחוזי י-ם) 350/92 דהאן נ' קופת חולים כללית ומדינת ישראל תק-מח 96 (3),34
788 (פורסם בנבו, 9.9.1996).

אף מינוי פאנל מומחים שייתן דוח מסכם הוא צעד חריג, וראו לעניין זה פוזנר א.,35
, 37 (2011), עמ' 44 (להלן:טרפואה ומשפ"שלוש תביעות וחוק: על נפגעי הגזזת", 

פוזנר, שלוש תביעות וחוק).

 וביקש את חוות דעתם הרפואית הן בשאלת התנהלותן35מומחים מתחומים שונים
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של המדינה וקופת החולים בשנות ה–50 של המאה הקודמת, עת ניתן הטיפול
נגד גזזת, והן בשאלת התנהלותן העכשווית באשר לטיפול בקבוצת הנפגעים
בהווה. פאנל המומחים קבע כי מתן ההקרנות בשנות ה–50 היה שיטת הטיפול

Standard of"המועדפת על פי הספרות הרפואית של אותן שנים ועמד בכללי 
Careכמו כן, אישררו המומחים את עמדת המדינה, שלפיה לא נכון לקרוא ."

למטופלים לבדיקות סקר יזומות לשם אבחון מוקדם של גידולים, שבהם הם
עלולים ללקות. בעקבות עמדת המומחים מטעם בית המשפט, נדחתה תביעת
הנפגעים. ערעור לבית המשפט העליון נמחק לאחר שהנפגעים שמעו את המלצת
בית המשפט העליון, והמדינה הסכימה לפצותם על פי חוק הפיצוי לנפגעי

36הטיפול נגד גזזת שבינתיים נחקק.

באופן פורמלי יכולים היו נפגעים אחרים להוכיח את רשלנות המדינה במתן
 ואולם אף שהערעור נמחק ולא37הטיפול נגד גזזת, ואחדים אף ניסו לעשות כן.

הייתה בעניין זה פסיקה של בית המשפט העליון, לא אבו בתי המשפט לפסוק
בניגוד לפסק דינו של בית המשפט המחוזי. מיום שניתן פסק הדין, התפיסה

הייתה (ולו באופן זמני) שמאבק במישור המשפט הפרטי לא יועיל לנפגעים.

המאבק הציבורי–תקשורתי

התביעות שהגישו הנפגעים לבתי המשפט ל&ו& בפרסום תקשורתי נרחב כחלק
 באמצע 1989 הוקמה העמותה לקידום ענייני38מהמאבק הציבורי של הנפגעים.

נפגעי הגזזת על ידי צבי רזאל, שראה חשיבות בקיום מאבק של הנפגעים
 עמותה זו קבעה במידה רבה את השיח בעניין נפגעי39כקבוצה ולא כיחידים.

הגזזת, והביאה אותו אל קדמת הבמה הישראלית באמצעות פרסומים רבים בכלי
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ע"א 7237/96 דהאן ואח' נ' קופת חולים כללית ומדינת ישראל (פורסם36
, www.court.gov.il.(9.6.1998-ב

ראו למשל ת"א (ת"א) 1070/04 ספנו נ' מדינת ישראל — משרד הבריאות ומשרד37
הקליטה (פורסם בנבו, 14.12.2010).

, 15.11.1986;מעריבתלמה פרויד, "תובע מהמדינה פיצויים על רשלנות בטיפול בגזזת", 38
, 31.12.1990;מעריבאלי קמיר, "תובע את קופת חולים: טיפולכם בגזזת גרם לעוורוני", 

, 8.11.1991; עתי"ם, "טופלוהארץ(עתי"ם), "חולי גזזת תובעים את משרד הבריאות", 
, 19.5.1992, 8; דגן, "שישהמעריבבגזזת בשנות ה–50 — עכשיו תובעים פיצויים", 

,על המשמר, 9.2.1993; סופר, "הוגשו עוד שתי תביעות", הארץתובעים את המדינה", 
, 10.2.1993.עתי"ם מעריב9.8.1993; "נפגעי טיפול נגד גזזת תובעים חמישה מיליון", 

כך אמר רזאל בריאיון עמו: "ניסיון לפתור בעיה של כל חולה בנפרד יביא לגימוד39
הנושא. העמותה צריכה לדאוג לאתר את כל אלה שחלו בגזזת וטופלו בהקרנות, ויש

, 13.9.89.הארץלבצע אצלם בדיקות מניעה", 

התקשורת.
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 כתבה על משפחתידיעות אחרונותבאוגוסט 1989 פורסמה במוסף השבת של 
 הכתבה תיארה את קשיי40חמו, ש–4 מבניה חלו בעקבות החשיפה לקרינה.

העלייה בכלל, לא רק את נזקי הטיפול נגד גזזת. בעקבותיה שודרה באותו
הנושא סדרה בת חמש תכניות ב"קול ישראל". בסופה של כל תכנית קראה
העמותה לאנשים ליצור עמה קשר; בתכנית השלישית כבר ידע הכתב צבי
סלטון לדווח, כי עשרות משפחות פנו לנציגי העמותה; בכתבה הרביעית בסדרה
ד&וח על היענות משרד הבריאות לדרישות העמותה, ועל הקמת ועדת מומחים

41לבחינת טענות הנפגעים.

היענות המדינה לקריאה הציבורית והקמת הוועדה לא החלישה את המאבק
הציבורי–תקשורתי של העמותה. היפוכו של דבר, שטף כתבות המשיך להתפרסם
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"משפחת חמו עלתה מהעיר פז שבמרוקו בינואר 1949. שלמה חמו היה שם סוחר ...40
היה לנו גם מרתף יינות, והסלון היה בגודל של כל הבית הזה ... הם עלו ארצה באוניה
'עצמאות', ומחיפה הוסעו ישר למחנה האוהלים פרדס חנה ... האוהל היה עף בחורף כי
אדמת החול לא החזיקה את היתדות שלוש פעמים ביום עמדנו בתור לאוכל, אוכל
אשכנזי כזה, צנון לבן, דג מלוח, שעועית ... אם היה לי השכל של היום והייתי יודעת מה
יצא מזה, הייתי מפרקת לה את הסוכנות והולכת עם הילדים בחזרה למרוקו ... בגלל

, 7 ימים, 1989, 34.תידיעות אחרונוהמחלה ההיא", 

מנכ"ל המשרד, פרופ' משה משיח, התראיין לקול ישראל ואמר: "אנו מודעים41
שקיימת בעיה של מספר אלפים של מוקרנים שהוקרנו עם עלייתם ארצה. ובהיקף כזה
יש צורך בהתייחסות מיוחדת ולא כמו לפרטים ... ויש לבחון באופן מעמיק וייחודי האם
יש צורך לטפל בבעיות הקבוצה בצורה מסוימת. לא רק מבחינת הפיצוי אלא גם מבחינת
טיפול רפואי. הודענו בשבועיים האחרונים ונקבל פניות של כל מקרה של מי שחושב
שנפגע ... ברור שללא כתובת, אלו מרגישים פגועים פעמיים — גם מעצם הפגיעה וגם
מחוסר המענה. מבחינה משפטית, לפי המידע שיש לי כרגע, בגלל שזה היה הטיפול
המקובל, אין מקום לתביעה משפטית. אבל בגלל שמדובר בקבוצה מאד גדולה, אולי ראוי

להתייחס אליה ולנושא לפנים משורת הדין" (שודר ביום 2.9.1989).

,ידיעות אחרונותדבורה נמיר "בודקים מתן פיצוי לעולים שטופלו ברנטגן כנגד גזזת", 42
3.9.1989, 6; "משרד הבריאות בודק כמה נפגעו מטיפול קרינתי בגזזת בשנות ה–50",

,תידיעות אחרונו, 3.9.1989, 10; ברוך מודן, "הסיפור הלא גמור של הגזזת", מעריב
 שלפיו במרץ 1990 יזמהכל העיר7.9.1989, 19. במיוחד מעניין לציין פרסום מעיתון 

העמותה כינוס של מאות נפגעי גזזת בירושלים. בכינוס נכח גם חבר הכנסת שמעון
שטרית. "הנוכחים ביקשו אישור חד משמעי ובלתי מסוייג לעוול שנעשה להם. שטרית,
באופן תמוה לא ניצל את הזדמנות הפז שכל פוליטיקאי מחכה לה. הוא לא הבטיח חסות
ציבורית או פוליטית, אפילו לא טרח להביע השתתפות (אולי בגלל התפקיד המרכזי
שמילאה מפלגתו בקליטת העלייה ההיא), ואמר שהוא בסך הכל מסביר מה אומר החוק.
והחוק, מתברר מערים קשיים רבים על ציבור שרוצה לתבוע את המדינה על הרשלנות
הרפואית, שהיא אולי הגדולה ביותר בתולדותיה. לדעתו, אין סיכוי רב לתביעה קבוצתית.
כתביעות פרטיות יהיה קשה להוכיח שהטיפול שניתן חרג ממה שהיה מקובל או כטיפול
שגרתי, ושדווקא ההקרנות לפני שלושים שנה הן שגרמו למחלה בהווה. בסוף, לא נותר

42בעיתונים וללוות את עבודת הוועדה.
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דוח הוועדה נמסר למנכ"ל משרד הבריאות ב–6.6.1990, וכחצי שנה לאחר
שהוגש, דבר קיומו טרם נודע בציבור. חבר הכנסת אלי בן מנחם הגיש שאילתה
לשר הבריאות בכנסת, ובה ביקש לדעת האם התכנסה הוועדה, מה לוח הזמנים
לסיום עבודתה, והאם נבדקו היבטים משפטיים באשר למתן פיצויי נזיקין

 תשובתו הלקונית של שר הבריאות לא איחרה לבוא:43לאנשים שנפגעו.

מאחר ובאותו מועד החולים בגזזת קיבלו טיפול בקרינה, כפי שהדבר
44היה מקובל בעולם, הרי שאין מקום לדון בעניין הפיצויים.

במאי 1992 התפרסמה הודעה מטעמו של מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' משה
, ובה:מעריב ובעיתון הארץמשיח, בעיתון 

הנחיות לרופאי המשפחה, הקוראות להקפיד על בדיקות תקופתיות
לאזרחים, אשר בשנים הראשונות למדינה קיבלו טיפול בהקרנות נגד

45מחלת הגזזת.

הנה כי כן, נדמה שניתן לסכם פרק זה של המאבק הציבורי ככזה שהצליח
להביא את סיפורם של הנפגעים אל הזירה הציבורית באמצעות כלי התקשורת.
הלחץ הציבורי הכריח את משרד הבריאות להכיר בקיומה של קבוצת נפגעים זו.
עם זאת, אין ספק שמאבקם לפיצוי כספי נחל כישלון, לפחות בשלב זה. אולם

בכך לא תם הסיפור.

מאבק פוליטי

כאמור, מעבר לשאלת ההכרה הציבורית בהם ובסבלם, ביקשו הנפגעים פיצוי
כספי לנזקיהם וטיפול רפואי. ב–1992 פנתה העמותה לנפגעי הגזזת אל חבר
הכנסת עמיר פרץ וגייסה אותו לתמוך בהם ולקדם את עניינם בצורה רשמית
בכנסת. פרץ הגיש הצעת חוק פרטית. בנאום בכנסת בהצבעה הטרומית, הדגיש
פרץ כבר במילותיו הראשונות, שהאוכלוסייה המיועדת לקבל פיצוי היא ילדי
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ליו"ר יוסף אביב אלא לחזור לדרישה הראשונה של העמותה, שיוקם מרכז רפואי מיוחד
, 19.3.1990.כל העירלטיפול בנפגעי הגזזת, ושהם יוכרו כנכים של משרד הבריאות", 

שאילתה מס' 2807 מיום 12.11.1990 (העתק מצוי בידי המערכת).43

תשובה מיום 18.12.1990 (העתק מצוי בידי המערכת).44

,הארץ"יש להקפיד על בדיקות תקופתיות לאנשים שקיבלו הקרנות נגד גזזת", 45
17.5.1992. "חולי גזזת שטופלו בשנות ה–50 בהקרנות יעברו בדיקות לגילוי סרטן",

 18.5.1992.,מעריב

"חברי כנסת, אני רוצה לחסוך לכם חלק מהסיפורים האנושיים המזעזעים שמגיעים46
אלי כל יום על הדרך שבה טיפלה המערכת באותם ילדים ... הם היו עוללים, פעוטות,

 שטופלו בהקרנות46"העלייה הגדולה מצפון אפריקה וממדינות ערב אחרות",
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וחוו טראומה קשה. נוסף על כך, הדגיש פרץ שמטרת מאבקו היא קבלת טיפול
47וזכויות.

בד בבד עם חקיקת החוק לפיצוי נפגעי גזזת, עמלה ועדת העבודה והרווחה
בראשות חבר הכנסת פרץ על חוק נוסף (חשוב לא פחות) — חוק ביטוח בריאות
ממלכתי. חוק זה נכנס לתוקף ב–1.1.1995, ועל פיו כל תושב בישראל יהיה
זכאי לטיפולים רפואיים. למעשה, בכך התייתר המאבק לקבלת טיפולים רפואיים,

48ועל כן התמקד פרץ בהענקת הכרה ופיצוי כספי לנפגעי הגזזת.

בתוך כחודשיים וחצי קיימה ועדת העבודה והרווחה חמישה דיונים על החוק.
לישיבה הראשונה הגיעו נציגי הנפגעים. הם הדגישו בדבריהם את הקושי שעמו
הם מתמודדים ואת הטראומה האישית שהם נושאים מאז שנות ה–50. ב–25.7.94
הובאה הצעת החוק להצבעה בכנסת לקריאה שנייה ושלישית והתקבלה פה אחד.

חבר הכנסת פרץ סיכם את המהלך והעניק לנפגעים את ההכרה המתבקשת:

הדבר היחיד שהמדינה יכולה לתת היום לאותם נפגעים ולבני משפחותיהם
הוא לומר: אנו מכירים בזה, אנחנו מודים שמדינת ישראל עשתה טעות,
אנו רוצים לסייע לכם, אנו רוצים לתת יד לכם ולבני משפחותיכם כדי
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ילדים בני חמש, שש, שבע, שכאשר החליטו שהם זקוקים לאותו טיפול, גם הדרך
להביאם למוסד המטפל הייתה חסרת אחריות, קשה ולא מובנת ... אז ילד כזה נחטף ...
שם קשרו את הילדים האלה למיטות, מרחו אותם בשעווה חמה, תלשו מראשיהם את
שערותיהם והעבירו אותם לטיפול הקרנות מהמזעזעים ביותר שהיו במדינת ישראל",

מתוך נאום חבר הכנסת פרץ במליאת הכנסת, 16.2.1994.

"אף אחד לא מבקש טובות, אנחנו מבקשים טיפול, אנחנו מבקשים להבטיח את47
זכויותיהם של אותם אנשים שנפגעו", שם.

פרץ, דיון להצבעה שלישית, 48.25.7.1994

וכן ראו התייחסויות נוספות במהלך הדיונים על אודות הפיצוי בכנסת. עצם שמו של49
החוק מלמד על נטילת אחריות של המדינה, כפי שאמר נציג משרד האוצר בדיוני ועדת
העבודה והרווחה מיום 28.2.1994: "במקרה הזה, בשנות ה–50 זה הטיפול שניתן בכל
מדינות המערב כטיפול נגד מגיפה. זה לא ניתן סתם כדי למנוע משהו. מבחינה ציבורית,
לא מתאים לדבר בחוק הזה על נזיקין. לכן אנו ממליצים על הסדר (תשלום לפנים
משורת הדין בהסכם מול המל"ל) אולי לא 'פיצויים' אלא תשלומים ... כשאתה מפצה על
נזק זה אומר היבט של אחריות", עמדתו נדחתה. בהצגת החוק לקריאה שנייה ושלישית
אמר חבר הכנסת פרץ: "ואני לא רוצה להיכנס לשאלה, האם נעשו כאן דברים שלא
בתום לב, כי אין טעם בפתיחת הפצע הזה. אבל יש טעם גדול בכך, שעם ישראל ידע
שאנחנו כמדינה לא יכולים להתעלם מציבור שעבר טראומה נפשית קשה, שלאחר 30
שנים מוצא עצמו קורבן ... אנשי האוצר הציעו לי שלא יהיה חוק, אלא שיהיה הסכם,
שיהיה הסדר לפי סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי, ואני אמרתי חקיקת חוק היא דבר
מהותי, כי היא נותנת קודם כל הכרה לאותם אנשים. היא קובעת את מעמדם בחוק ולא

מעמדבהסדר של גמילות חסדים. זה חוק. מדינת ישראל מחוקקת את חוקיה כדי לתת 

49שתוכלו להמשיך ולחיות בכבוד.
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העמותה לקידום ענייני נפגעי הגזזת והמטופלים הצליחו להשיג את מטרותיהם
בהעברת החוק — קבלת פיצויים כספיים על הטיפול, שקיבלו ועל ההתמודדות

עם המחלות היום, והכרה בעוול שנעשה להם בזמנו.

החוק לפיצוי נפגעי גזזת ד.

את החוק לפיצוי נפגעי גזזת יש לראות בהקשרו הרחב. סמוך לחקיקתו נחקקו

שני חוקים דומים, שאף הם עוסקים במתן פיצוי לנפגעי טיפול רפואי, מבלי

לחייבם להיזקק לדיני הנזיקין הכלליים ולהוכיח רשלנות: החוק לביטוח נפגעי

חיסון, (התש"ן-1989) והחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס, התשנ"ג-

 שלושת החוקים (אשר החלו כהצעות חוק פרטיות) קובעים אחריות199250).

מוחלטת לפיצוי מי שנפגעו מטיפול רפואי שניתן בלא אשם או רשלנות. אבל

במקרה של נפגעי החיסון ונפגעי עירוי דם, חקיקתם של חוקים אלו לא לוותה

 ועד היום הם כמעט אינם מוכרים לציבור.51במאבק ציבורי–תקשורתי כלשהו,

 עקבHIVהחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם קבע חובת פיצוי כלפי מי שנדבק ב-

קבלת מנת דם נגועה בתקופה שבה טרם הייתה ידועה סכנת ההידבקות, ולכן לא

נבדקו מנות הדם שהיו בבנק הדם. בניגוד לכך, הסיכון לסיבוכי חיסון ידוע

לרשויות הבריאות במועד מתן החיסונים. למרות הסיכון הידוע, טובת כלל
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לאותם אזרחים ולומר לרשות המבצעת שהיא חייבת להעניק להם את המגיע להם ... אני
חושב שאנחנו עושים היום צדק עם האזרחים ומתקנים — לא הייתי קורא לזה עוול
היסטורי — טעות היסטורית של גורמים מסויימים שהחליטו לטפל באוכלוסיה גדולה
בחוסר רגישות וגרמו לה נזק בלתי הפיך. הדבר היחיד שהמדינה יכולה לתת היום לאותם

 בזה, אנחנו מודים שמדינת ישראלמכיריםנפגעים ולבני משפחותיהם הוא לומר: אנחנו 
עשתה טעות" [ההדגשות הוספו], פרוטוקול ישיבה מס' 246 של ועדת העבודה והרווחה,

הכנסת ה–13, 9810 (25.7.1994); ד"כ 27, 6448.

החוק לפיצוי נפגעי עירוי דם עמד ברקע הדברים בעת שנחקק החוק לפיצוי נפגעי50
גזזת, כפי שציין זאת בדבריו חבר הכנסת פרץ הן בוועדת העבודה והרווחה והן במליאת
הכנסת. ראו סיכום דיוני ועדת העבודה והרווחה, 12.7.1994, עמיר פרץ: "אני רוצה
להודות לכל השותפים לחקיקה המסובכת הזאת. אני חושב שזה תקדים במדינת ישראל
שמדינה לוקחת אחריות על נפגעים שאפילו אין להם זכות ביטוח. את התקדים הראשוני
יצרנו בחוק פיצוי נפגעי איידס, אבל בחוק הזה מדובר על אוכלוסיה שונה לחלוטין
בהיקפים הרבה יותר גדולים. בנפגעי האיידס היה מדובר באוכלוסיה מוגדרת ומאותרת
של 120-100 איש. פה מדובר על אוכלוסיה של 20-11 אלף איש שעברו את הטיפול על

פי הערכות". וכן ראו ד"כ 6448 27.

ראו כרמי, לעיל הע' 8. כרמי מתאר בספרו את נסיבות חקיקת החוק במילים:51
"בעקבות אירועים טרגיים, של הדבקת חולים באיידס באמצעות עירויי דם ומוצרי דם

נגועים", ללא הפניה למאבק ציבורי ו/או תקשורתי.

הציבור מחייבת חיסון האוכלוסייה כולה, גם במחיר מיעוט קטן שעלול להיפגע.



מוריה צ'רקה

החוק לביטוח נפגעי חיסון נועד למיעוט קטן זה. גם במקרה של נפגעי חיסון

52קיים קושי של ממש לנפגעים לקבל פיצוי לפי דיני הנזיקין הרגילים.

שלושת החוקים קבעו מנגנון לבר משפטי של ועדת מומחים לקביעת זכאות

התובעים לפיצוי על פי החוק. אולם נטל ההוכחה המוטל על מי שמבקש פיצוי

שונה על פי כל אחד מהחוקים. על פי סעיף 4 לחוק לביטוח נפגעי חיסון ועדת

מומחים צריכה לקבוע קשר סיבתי בין החיסון לבין הפגיעה, ואין די בכך

שהנפגע יוכיח שהוא קיבל חיסון. על פי סעיף 4 לחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם,

ועדת המומחים:

תקבע אם קיים קשר סיבתי בין קבלת עירוי הדם לבין נשיאת הנגיף, וכן
תקבע אם נתקיימו התנאים לקבלת פיצוי לפי הוראות חוק זה.

כלומר, לא די בכך שהנפגע יוכיח שהוא קיבל עירוי דם. לעומת דרישה מחמירה
זו של קשר סיבתי, בסעיף 8(ב) לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, נקבע ש"ועדת
המומחים תדון בתביעה ותקבע אם לתובע ... ניתן טיפול בהקרנה". התובע פיצוי
אינו צריך להוכיח שמחלתו קשורה בקשר סיבתי לטיפול שקיבל: כל מי שקיבל

טיפול בהקרנה, וחלה באחת המחלות המנויות בחוק זכאי לפיצוי מכוח החוק.
הבדל זה משמעותי מאוד. הוכחת הקשר הסיבתי בין חשיפה לחומרים מזיקים
או קרינה לבין נזק מהווה מכשול כמעט בלתי עביר במקרים רבים. לצורך
הוכחת הקשר הסיבתי נדרש התובע להוצאה כספית בלתי מבוטלת, בשל הצורך
להביא חוות דעת מאת מומחה אחד לפחות, ופעמים רבות (למרות חוות הדעת)
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הצעת החוק הדגישה קושי זה: "כיום המצב הוא שילדים או מבוגרים הסובלים מנכות52
או ליקוי גופני, נפשי או שכלי כתוצאה מחיסון שניתן להם במסגרת המדיניות הממלכתית,
נאלצים, הם או בני משפחתם, להביא את עניינם להכרעת בתי המשפט בתביעות נזיקין.
בתביעות אלה מתעוררת בעיה לגבי קביעת הקשר הסיבתי בין החיסון והפגיעה, הן בשל
חוסר התמחותם של בתי המשפט בתביעות מעין אלה, והן בהיעדר כלי חוקי להחלת
אחריותם של נותני החיסונים לפגיעה. היעדר כלי חוקי זה חמור בעיקר לגבי אותן
פגיעות שאינן נגרמות עקב רשלנות רפואית ולא עקב אשם של משרד הבריאות, יצרני
התרופות, או כל גוף אחר" (הצעת חוק ביטוח נפגעי חיסון, התשמ"ח-1988, הצ"ח
1891). במהלך הדיון בכנסת, הציג שר הבריאות, חיים רמון, נתונים, שלפיהם מאז 1957
ועד חקיקת החוק, הוגשו 17 תביעות נזיקין בגין החיסון המשולש, שתיים מהן הסתיימו
בפסקי דין שדחו את התביעות, שתי תביעות נמחקו וארבע תביעות הסתיימו בפשרה.
גורלן של יתר התביעות לא ברור, ראו ד"כ 109, 1243 (התשמ"ח). מכל מקום, בתי
המשפט יצאו בקריאה למחוקק לנהוג לפי המודל הנהוג באנגליה, ולחוקק חוק ייעודי
לפיצוי נפגעים אלו, ראו כהנא, ב., "חוק ביטוח נפגעי חיסון — הלכה ואין מורים כן",

, 14 (2008), עמ' 38 (להלן: כהנא, חוק ביטוח נפגעי חיסון).רפואה ומשפט

ראו לדוגמה ת"א (חי') 732/01 לוי נ' חיפה כימיקלים (פורסם בנבו, 30.10.2011),53

53התביעה נדחית.
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במקרה של נפגעי הגזזת, דרישת הוכחה לקשר הסיבתי עלולה הייתה להיות
מחסום בלתי עביר לרבים מהנפגעים. כפי שהעיר פרופ' שמר, מנכ"ל משרד
הבריאות בדיוני ועדת העבודה והרווחה לקראת חקיקת החוק לפיצוי נפגעי
גזזת, המחלות אשר פגעו בנפגעי הגזזת הן מחלות שקיימות גם בקרב כלל

BCC) Basal Cellהאוכלוסייה, וחלקן גם בשכיחות בלתי מבוטלת. כך למשל 
Carcinomaהיא מחלה שפוגעת ב–30% מהאנשים בעלי עור בהיר. אמנם (

חשיפה לקרינה מעלה את הסיכון לחלות בה, ובכל זאת, חשיפה לשמש גורמת
BCCלכ–90% ממקרי המחלה. במילים אחרות, אילו נדרש אדם שסובל מ-

להוכיח שמחלתו נגרמה עקב החשיפה לקרינה במסגרת הטיפול נגד גזזת,
תביעתו הייתה נדחית. ואולם על פי החוק, מרגע שהוכח שהתובע קיבל טיפול
נגד גזזת, הוא יימצא זכאי לפיצוי. במילים אחרות, בכך למעשה נקבעה אחריותה
של המדינה לפצות גם את מי שסביר להניח שהיה לוקה במחלה גם אלמלא

הוקרן.

יודגש כי הוויתור על הוכחת הקשר הסיבתי בחוקים סוציאליים חריג ביותר,

לא רק בהשוואה לחוק לביטוח נפגעי חיסון ולחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם, אלא

גם בהשוואה לחוקים אחרים, שנועדו לפצות קבוצות נפגעים שאליהן ביקשו

נפגעי הגזזת להשתוות. כך, על המבקשים להיות מוכרים כנכי צה"ל מוטל נטל

 שמביא לדחיית תביעות54הוכחת הקשר הסיבתי בין נכותם לבין תנאי השירות,

רבות ולהתדיינויות ארוכות וענפות באלפי תביעות מדי שנה בערכאות שונות.

גם המבקשים להיות מוכרים כנפגעי עבודה נדרשים להוכיח קשר סיבתי לתנאי

 גם במקרה זה מתבררות אלפי תביעות מדי שנה הן בפני ועדות55עבודתם.

המוסד לביטוח לאומי, והן בעררים לבתי הדין לעבודה. אם כן, הקביעה שלפיה

אנשים שטפלו נגד גזזת לא יידרשו להוכיח קשר סיבתי בין מחלתם לבין

הטיפול, ובלבד שהמחלה כלולה ברשימת המחלות המנויות בחוק, היא הקלה

 הוויתור על הדרישה להוכחת הקשר הסיבתי לא56משמעותית עבור הנפגעים.
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שנידון עם שישה תיקים נוספים, ועוסק בתביעות דייגים שטוענים שניזוקו מחשיפה
לחומרים מסוכנים במימי הקישון, וכן ת"א (ב"ש) 1069/07 פרופ' לדני נ' רמת חובב,
מועצה אזורית תעשייתית (פורסם בנבו, 1.5.2014), שנידון עם עוד שתי תביעות נוספות

בגין נזקי חשיפה לחומרים מסוכנים מאזור התעשייה רמת חובב.

סעיף 1 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-54.1959

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-55.1995

עוד בעניין זה ראו פוזנר, שלוש תביעות וחוק, לעיל הע' 33, עמ' 56.44

נעשה במקרה או בהיסח הדעת. דרישה זו נכללה בסעיף 2 להצעת החוק
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המקורית של חבר הכנסת פרץ, והיא בוטלה על מנת להקל על הנפגעים את

57האפשרות לקבל פיצוי.

רשימת המחלות שניתן לקבל פיצוי בגינן הוגבלה בתוספת הראשונה לחוק,
בדומה להגבלה לא פחות נוקשה הקיימת גם בחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם,

 בעקבות העירוי. מסע לפיצוי נפגעים שנדבקוHIVשעוסק רק במי שנדבק ב-
 והכנסת דנה בנפגעים אלו לפחות58בנגיפים אחרים בעירויי דם, נוהל ב–2002,

פעמיים — ב–2008 וב–2013, אולם עד למועד כתיבת פרק זה, לא נחקק חוק
המעניק לנפגעים אלו פיצוי. ב–2008 ההסבר שניתן לכך היה העלות הגבוהה

59הכרוכה במתן הפיצוי עקב מספרם הגבוה של הנפגעים.

עניין נוסף הוא זכאותם של נפגעי הטיפול נגד גזזת לכפל קצבאות: זכאות
לקצבה על פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת אינה שוללת את זכותו של הנכה

 אין אח ורע לעניין זה באף חוק60 כללית מהמוסד לביטוח לאומי.לקצבת נכות

446

ראו דברי פרופ' ברוך מודן, ועדת העבודה והרווחה, 23.5.1994: "רוב האנשים לא57
נפגעו ולא ייפגעו. בסך הכול, מספר האנשים שפיתחו גידולים בתקופה הזאת זה 300
מקסימום, אולי 400. 200 מהם היו מפתחים את זה ממילא. רוב האנשים לא נפגעו, אבל
הם חיים תחת ההרגשה שאולי יקרה להם משהו ... ת. גוז"נסקי: אתה מציע שיפוצו 200?
מודן: היום אין ברירה, צריך לפצות את כולם. אבל בעוד 10 שנים, זה לא יכול להיות
אותו יחס שציינתי קודם, כי אנחנו הולכים ומתבגרים והסיכון לפתח סרטן בצורה
'טבעית', הולך וגדל". על דברים אלו אמר חבר הכנסת פרץ לקראת הקריאה השנייה
והשלישית של החוק: "קבענו באופן חד משמעי, שאין צורך להוכיח קשר סיבתי. כלומר,
שאתה צריך להוכיח שהמחלה פרצה אצלך בגלל הפגיעה. זה לא כמו בפגיעות אחרות,
שלא די שנפגעת, אתה צריך להוכיח שהמחלה פרצה אצלך בגלל הפגיעה. לא יכולה
להיות כאן טענה האומרת: גם אלמלא היית נפגע ייתכן שהיית נעשה חולה. ואם כך,
מדוע לפצות אותך? כלומר, לא יכול להיות שיאמרו לנפגע גזזת חולה סרטן: ממילא
המחלה היתה פורצת בך, אם קיבלת טיפול ואם לא קיבלת טיפול. קבענו שלא יהיה כדבר
הזה. קבענו שדי שיתקיימו שני תנאים — האיש הוכיח שהוא עבר טיפול נגד גזזת והוא

חולה באחת המחלות הרשומות בתוספת לחוק", ד"כ 27, 6448 (התשנ"ד).

",Cדן אבן, "המגיפה המודחקת, כך מזניחה מדינת ישראל את הטיפול בנשאי צהבת 58
NRG (23.8.2002) www.nrg.co.il/online/archive/ART/337/382.html

)" אגף המחקר של הכנסת (פורסםHepatitis C(נעמי מי–עמי "דלקת כבד נגיפית 59
בנבו, 10.6.2008).

ראו דברי חבר הכנסת פרץ: "קצבת נכות רגילה, היא שלך ... אתה מקבל אותה60
מעצם העובדה שאתה נכה והתפקוד שלך נפגע, ולא חשוב מה הסיבה. אנחנו מדברים
עכשיו על קיצבה נוספת לך ולבני משפחתך בגין המחלה. תהיינה לך שתי קצבאות", דיון

בוועדת העבודה והרווחה, 6.6.1994.

סעיף 36א לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-61.1959

סעיף 320 לחוק הביטוח הלאומי שולל אפשרות לקבל כפל גמלאות. כלומר, אם זכאי62
לקצבת נכות מעבודה, לא יקבל קצבת נכות כללית.

 ואף לא בכל חוק62 לא בחוק הביטוח הלאומי,61סוציאלי, לא בחוק הנכים,
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 ההסדר בחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם קיצוני עוד יותר, באשר הוא אינו63אחר.
מתיר כפל פיצוי גמלאות על פי החוק עצמו, כאשר אדם זכאי לפיצוי הן בשל

64הידבקות שלו, והן כשְאֵר של נפגע אחר.

מנגד, נטען כי גובה הפיצוי שנקבע בחוק לפיצוי נפגעי גזזת, אינו הולם את

נזקם של הנפגעים. על פי החוק, סכום הפיצוי שמקבל הנפגע תלוי בגובה נכותו.

אם דרגת נכותו של הנפגע פחותה מ–40%, הוא מקבל מענק חד פעמי שמחושב

x.70 65 רבע מהשכר הממוצע במשק xעל פי הנוסחה כדלקמן: שיעור הנכות 

 וקצבה חודשית,66אם הנכות גבוהה מ–40%, יקבל הנפגע מענק חד פעמי

67שנקבעת על פי מכפלת שיעור הנכות ברבע מהשכר הממוצע במשק.

סכומים אלו גבוהים באופן משמעותי מהסכומים שנקבעו בחוק ביטוח נפגעי

חיסון, שקבע מענק חד פעמי בגובה 250,000 ש"ח לנכה שדרגת נכותו 100%,

 יש לזכור כי נזקם של נפגעי חיסון בא לידי68בלא קצבה חודשית משלימה.

ביטוי מילדות, בעוד שהגידולים שמהם סבלו נפגעי הגזזת גרמו לנכות בגיל

מבוגר, ועל כן הפער בגובה הפיצוי קיצוני עוד יותר.

לעומת זאת, ההשוואה לפיצוי שנקבע בחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם מראה

שהפיצוי בחוק זה גבוה יותר. סכום המענק החד פעמי לנפגעי הגזזת עמד על
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לעניין היות החוק לפיצוי נפגעי הגזזת חוק סוציאלי ראו ע"א 9106/07 משרד63
הבריאות נ' פז 10, 12 (פורסם בנבו, 6.1.2009): "תכלית חוק הגזזת הינה סוציאלית,
דהיינו הוא נובע מרצונה של המדינה לסייע לתושביה הנזקקים מסיבה כלשהי לעזרתה,
כאשר הסיוע ניתן שלא על בסיס אשמה כלשהי או רשלנות של המדינה. חוק הגזזת בא
לסייע למטופלי ההקרנות להתמודד כלכלית עם מחלות קשות בהן לקו בעקבות, כך יש
להניח, ההקרנות שבוצעו בהם כטיפול במחלת הגזזת. הצורך לסייע לקבוצת חולים זו
נבע, יש לשער, הן מההבנה שסיכוייה של אותה קבוצה לקבל פיצויים באמצעות המסלול
הנזיקי נמוכה, ואף נמוכה ביותר, בעיקר בשל הקושי להוכיח את רשלנות המדינה וזאת
מאחר שההקרנות בוצעו על פי הידע הרפואי שהיה קיים באותה עת; והן מתחושת
האחריות והצדק הנובעת מהעובדה שהמדינה היא שביצעה את ההקרנות באותם עולים

חדשים ולפיכך היא זו שגרמה לנזקם, גם אם בתום לב ומתוך כוונות טובות".

ס' 6(א) לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 (להלן החוק), וכן ראו כרמי, לעיל64
הע' 8, עמ' 1182.

ס' 4 לחוק.65

בשיעור של 50,000 ש"ח אם הנכות נמוכה מ–74%, ובשיעור של 100,000 ש"ח אם66
הנכות גבוהה מ–75%, ראו ס' 2(א) לחוק.

ס' 3 לחוק.67

ס' 1 לתוספת לתקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ"ג-68.1992

50,000 ש"ח למי שנכותו במועד הבדיקה נמוכה מ–74%, ו–100,000 ש"ח למי
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שנכותו גבוהה יותר, בעוד שהמענק החד פעמי לנפגעי עירוי הדם עמד על

250,000 ש"ח. אולם יש לשים לב אל שיקוליה של ועדת העבודה והרווחה,

כשקבעה את סכום הפיצוי, כפי שהדבר משתקף בפרוטוקול הדיון מיום 27.6.94.

, שבאותה תקופה משמעותו הייתה גזר דיןHIV-שם נאמר שבניגוד לנגיף ה

מוות למי שנשא אותו, רבים מנפגעי הגזזת, חלו, טופלו והבריאו. על כן, נקודת

המוצא לדיון הייתה שאין מקום לקבוע סכום בסיסי גבוה. מעבר לכך, נפגעי

עירוי דם היו אנשים צעירים, חלקם נדבקו כעוברים, ועל כן מחלתם גרמה להם

פגיעה קשה גם בכושר השתכרותם וגם בתוחלת חייהם. לעומתם, נפגעי הגזזת

קיבלו את הטיפול בילדותם, אולם מחלותיהם פרצו גם 40 ו–50 שנים מאוחר

יותר, ועל כן גרמו להם אובדן השתכרות מינימלי, אם בכלל.
אחת הטענות העיקריות שהושמעו כלפי חוק הפיצוי לנפגעי גזזת, היא שהוא

69חוק משתיק, באשר הוא מונע מהנפגעים להביא את סיפורם בפני בית המשפט,

ואולם אין הדבר כן. החוק מאפשר לנפגעים להמשיך להגיש תביעות נזיקין נגד
המדינה, ולטעון כי זו עוולה כלפיהם בין בזדון ובין ברשלנות. הסייג היחידי
המופיע בחוק הוא שנפגע לא יוכל לגבות פיצוי הן על פי החוק והן על פי פקודת

 זהו דגם שונה מהדגם המוצע, לדוגמה בחוק הנכים, הקובע שמי70הנזיקין.
71שזכאי לתבוע על פיו אינו זכאי לתבוע את המדינה על פי כל חוק אחר.

לסיכום, החוק לפיצוי נפגעי גזזת לא התיימר לחסום תביעות המבקשות
 ואף לא מנע זאת, כפי שיפורט להלן.72לברר את אחריותה של המדינה,

DES השוואה לנפגעות

החל מ–1940 ועד לשנות ה–70 המוקדמות השתמשו בישראל (כמו בעולם כולו)
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ראו מימון–בלאו, זהות אבודה, לעיל הע' 3, עמ' 69; אלברשטיין ודוידוביץ', תורת69
המשפט הטיפולי ובריאות הציבור, לעיל הע' 2, עמ' 586.

ס' 11 לחוק, וכן ראו בהרחבה בפסק הדין בעניין חנה פז, לעיל הע' 70.61

בג"ץ 1861/06 העמותה לקידום ענייני מוקרני הגזזת נ' בית הדין הארצי לעבודה71
בירושלים (פורסם בנבו, 6.8.2009) והאסמכתאות המובאות שם. בדומה, גם חוק הפיצויים
לנפגעי תאונות דרכים, התשמ"ד-1984 שולל עילת תביעה נזיקית, וקובע ייחוד עילה על

פיו.

אחת הביקורות החריפות של מימון–בלאו על החוק היא שהוא חלק ממנגנון השתקת72
המזרחים. דומה כי בכך נתפסה מימון–בלאו לכלל טעות, באשר החוק והפרשנות שניתנה
לו בפס"ד פז מאפשרים לנפגעים לבחור היכן וכיצד להביא את סיפורם, ובכך מקנים

להם שליטה מלאה על אופני הביטוי המתאימים להם.

) לטיפול בנשים הרות שהתעורר אצלן חששDES(בתרופה דיאתילסטילבסטרול 



פרק ארבעה עשר: מאבקם של נפגעי הטיפול נגד גזזת

להפלה. התרופה שווקה על ידי כמה יצרניות ויבואניות תרופות, העיקריות
שבהן היו אסיא וטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ.

בשנות ה–70 נתגלה בעולם כי התרופה גרמה לסרטן וגינָאלי בקרב נערות
שנחשפו לה בהיותן עוברות ברחם אמן. שיעור הנערות שלקו בגידול היה
1/1,000 מתוך הנערות שנחשפו לתרופה, אחוז גבוה בהרבה מאשר באוכלוסייה
שלא נחשפה. בעקבות הגילוי הופסק השימוש בתרופה לנשים הרות בעולם כולו
ובישראל. כעבור כמה שנים נתגלה כי אחוז גבוה יחסית מבין הנערות שנחשפו
לתרופה כעוברות, סבלו מעיוותים במבנה צוואר הרחם, אשר גרמו לקשיים

ניכרים להיכנס להיריון ולהחזיק בו במשך תשעה חודשים.
גילויים אלו הובילו לגל תביעות נגד יצרניות התרופה (בעיקר בארצות
הברית) בטענה שהן ידעו שהתרופה עלולה להיות מסרטנת, אולם בעלוני המידע
הן הסתירו את המידע הן מהרופאים והן מהחולים. בפסקי דין רבים נקבע
שהיצרניות התרשלו בשיווק התרופה למרות מידע שפורסם בכתבי עת מדעיים,

73ולפיו התרופה עלולה לגרום לסרטן. עד 1977 פוצו יותר מאלף נשים.

אף שבישראל היה פשוט יותר להגיש את התביעות ולזכות בהן, שכן בישראל
פעלה יצרנית תרופות אחת, בעוד שבארצות הברית פעלו מאות יצרניות והיה
קשה לזהות את המעוול, הפרשה לא עוררה גל תביעות. אולם אין זאת משום
שלא הייתה מודעות בציבור לקיומה של הבעיה. ב–7.12.1981 התקיים דיון
במליאת הכנסת בעקבות הצעה לסדר היום של חבר הכנסת יאיר צבן, אשר

לדבריו:

ידיעות רחבות על הדוח האמריקני אודות התרופה הופיעו בעיתונות
הישראלית כבר בסוף 1978. באפריל 1979 הובא הדוח לידיעת מנכ"ל
משרד הבריאות, והנושא הועבר אז לטיפולו של הפרופסור מודן. מאז
היו פניות שונות לפרופסור מודן לנקוט צעדים כלשהם לגבי פרשה זו,
אך שום צעד לא ננקט. רק בעקבות פרסומים בעיתונות ותביעתי לחקירה

פרלמנטרית, שהעליתי לפני שישה שבועות, החלו דברים לזוז.

צבן דיווח כי מונתה ועדת מומחים לבדיקת הנושא, אולם היא המליצה שלא
לעשות דבר, ואף לא ליידע את הנפגעות, את ציבור הרופאים או את שניהם על
הסיכון לחלות. לדברי צבן, הנפגעות הפוטנציאליות הן כ–20,000 נשים. בתום
דיון סוער בין צבן לבין שר הבריאות דאז (שוסטק) הוחלט להעביר את הדיון
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73Mascaro ML, “Preconception Tort Liability: Recognizing a Strict
,Med. Am. J. L. andLiability Cause of Action for DES Grandchildren”, 

1991, 17:435

לוועדת העבודה והרווחה. לא ברור מה נעשה מאז.
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התביעה הראשונה בגין נזקים מחשיפה לתרופה הוגשה לבית המשפט ב–1993
נגד המדינה ונגד קופת חולים כללית, ונדחתה לאחר שנקבע שמתן התרופה היה

 תביעה שנייה הוגשה74מקובל במועד נתינתה. אף הערעור על פסק הדין נדחה.
76 ערעור על כך נדחה אף הוא.75בשנת 2000 ונדחתה על הסף בשל התיישנות.

במקביל לניהול התביעה, התנהל מסע תקשורתי לפרסומה, ונאספו בהדרגה 74
77נשים נוספות, ובשמן הוגשה תביעה מאוחדת לבית המשפט המחוזי בירושלים.

היא הסתיימה בפשרה, בלא הודאה בחבות. בעקבות הפשרה פורסם בנובמבר
.עובדה2006 תחקיר בתכנית הטלוויזיה הפופולרית 

הדמיון בין שתי הפרשות גדול. בשתיהן דובר על מתן טיפול רפואי לפני קום

המדינה ועד שנות ה–60 או ה–70, בהתאם לסטנדרטים הרפואיים שהיו מקובלים

בעולם ובהתאם למידע שהיה קיים באותה עת. בשתי הפרשות דובר על נזקים

שהתגלו עשרות שנים לאחר מתן הטיפול נושא הדיון. בשתי הפרשות דובר על

עשרות אלפי נפגעים פוטנציאליים. בשתי הפרשות דובר על אוכלוסיות מוחלשות

(נשים/מזרחיים), שקיבלו את הטיפול בילדותם או לפני שנולדו. בכך תם הדמיון.

מרבית הנשים נפגעות הדיאתילסטילבסטרול לא זכו לפיצוי למרות המאבק

התקשורתי והמאבק המשפטי.

יישום החוק לפיצוי נפגעי גזזת

לא רק שהחוק מיטיב ביחס לחוקים מקבילים, אלא גם ביישומו ניתן לראות
הבדלים משמעותיים. כפי שנראה להלן, למרות הדמיון רק על פי החוק לפיצוי
נפגעי גזזת מוגשות תביעות עד היום. שני החוקים האחרים כמעט אינם מאוזכרים
בפסיקה, וכמעט שלא נפסקו פיצויים מכוחם. אף כי אין חולק שמספר הנפגעים
מטיפולי הגזזת גדול בעשרות מונים ממספר נפגעי החיסונים ונפגעי העירויים

 הרי שעדיין סבורתני שיש לתת את הדעת78) בישראל,HIV(בגין הידבקות ב-
להבדלים בהיקף הפיצוי לפי החוקים השונים, ובעיקר למספר הגדול מהצפוי של
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בת"א (חי') 1297/93 מוקה נ' קופת חולים כללית, וע"א 3139/99 מוקה נ' קופת74
חולים כללית, פ"ד נ"ו (2) 241 (פורסם בנבו, 29.11.2001).

ת"א (ת"א) 2323/00 פלונית נ' טבע (פורסם בנבו, 7.7.2003).75

ע"א 2387/06 פלונית נ' טבע תעשיות פרמצבטיות (פורסם בנבו, 31.8.2008).76

ת"א 3211/01 פלונית נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (לא פורסם, 2006).77

 בישראל כתוצאה מעירויHIVעל פי נתוני בנק הדם, למשל, רק שני אנשים נדבקו 78
דם, וזאת בסוף שנות ה–80 של המאה ה–20.

האנשים שזכו עד כה לפיצוי לפי החוק לפיצוי נפגעי גזזת.
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על פי הערכות משרד האוצר, 600 אנשים היו צפויים להגיש תביעות לפיצוי
על פי החוק בשלב ראשון ועוד כ–200 נפגעים חדשים בכל שנה. עלותו לקופת

 בתום דיוני ועדת העבודה והרווחה כבר79המדינה הוערכה בכ–150 מיליון ש"ח.
העריך חבר הכנסת פרץ את עלות החוק ב–250-200 מיליון ש"ח.

החוק לפיצוי נפגעי גזזת נכנס לתוקף ב–1.1.1995. בשנתו הראשונה הוגשו
כ–2,000 תביעות, ועד לשנת 2000 הוגשו כ–110 תביעות חדשות מדי חודש.
ככל הנראה, משרד הבריאות לא נערך כראוי לשטף תביעות בסדר גודל כזה,
שכאמור לא היה צפוי. בנסיבות אלו בתקופה הראשונה ליישום החוק זמן

80ההמתנה לקבלת החלטה סופית של הוועדה עמד על כשנה וחצי ויותר.

גישת הוועדות הייתה מִקלה ביותר, גם בהתחשב ברף הראיות הנמוך ממילא
שנקבע בחוק. בשנים הראשונות התובעים כמעט לא נדרשו להביא ראיות לעצם

 יתר על כן, גם בקביעת גובה הנכות, אימצו הוועדות81קבלת הטיפול בקרינה.
 דוגמה מאלפת82פרשנות מרחיבה, בהכירם גם במחלות שאינן מנויות בחוק.

למדיניות הוועדות להעניק פיצוי החורג מלשון החוק, עולה מיחסן לרכיב הסבל
הנפשי של הנפגעים. כמו בחוקים סוציאליים רבים (דוגמת חוק הנכים, חוק
הביטוח הלאומי וכדומה) החוק לפיצוי נפגעי גזזת אינו מעניק פיצוי לעָגמת נפש
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פרוטוקול הדיון במליאת הכנסת, 79.16.2.1994

על פי החוק, נדרשו מרבית התובעים לעבור ועדת מומחים בהרכב של שלושה:80
שופט, ושני רופאים. למרות האמור בחוק, לא היו בנמצא די מומחים, ודי הרכבים של
הוועדה כדי לטפל בכמות העצומה של התביעות, וחלו עיכובים משמעותיים בדיון
בתביעות הפונים. ועדת המומחים החלה עבודתה רק שנה לאחר כניסת החוק לתוקפו,
ביום 14.12.1995, וממועד זה היא התכנסה לעשרות דיונים מדי חודש, וכל דיון ארך
כמה שעות. ראו מסמך על אופן יישום החוק שהוגש ב–2002 לבית הדין הארצי לעבודה,

לעיל הע' 30.

דברי יו"ר העמותה לקידום ענייני מוקרני הגזזת, הגב' מלכה כהן–גלבוע בריאיון81
, 30.7.2004, חלק ב עמ' 6, וכן ראו דבריה בוועדת העבודההארץלאריה דיין עיתון 

והרווחה, 21.2.2000: "אני בדעה שצריך להשאיר את החוק כפי שהוא, ולמה? כי
כשבאים לוועדה רפואית, יש רופאים אנושיים שמתחשבים, רואים ושומעים את הבעיות

של הנפגע, והם נותנים לפעמים אחוזים גם על מחלות שאינן כלולות בחוק".

ראו לדוגמה בג"ץ 625/06 העמותה לקידום מוקרני הגזזת נ' בית הדין הארצי82
):"העובדה שהיו מקרים בעבר בהם קבעו הועדות2.8.2007לעבודה (פורסם בנבו, 

הרפואיות אחוזי נכות בגין מחלה זו אינה מצביעה על פרשנותו הנכונה של הסעיף,
ובודאי שאינה יכולה לשמש תקדים למקרים אחרים", וכן בג"ץ 3522/13 דהאן נ' משרד
הבריאות (פורסם בנבו, 14.7.13) "אכן בעבר ניתנו שתי החלטות שהסתמכו על הבנה

סדצקי שונה".' מוטעית לעניין הקברנומה, אך חוות דעתה של פרופ

השוו לפסק דינו של השופט פרידלנדר בת"א (ב"ש) 32692-06-12 ר. א. נ' מדינת83
ישראל — משרד הביטחון (פורסם בנבו, 13.7.2013).

 ואולם כשדובר בפיצוי נפגעי83מעבר לפיצוי הקבוע בחוק בגין הנכות הרפואית.
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גזזת, הוחלט לעקוף מגבלה זו ולפצות את כל הנפגעים באמצעות שימוש בתקנה
34 לתקנות המוסד לביטוח לאומי (קביעת נכות לנפגעי עבודה, התשט"ז-1956),

 בכך סייעו הוועדות הרפואיות לנפגעים להגדיל את84הקובעת נכות נפשית.
הפיצוי המשולם להם, תוך שהן מכירות בסבלם. כתוצאה מהחלטה זו, מתוך
24,314 אנשים שהוכרו כזכאים לפיצוי על פי החוק, 18,805 אנשים קיבלו
פיצוי עבור כאב וסבל באמצעות קביעת נכות נפשית. מבין האנשים שלהם לא
נקבעה נכות נפשית, אצל שיעור ניכר לא נקבעה נכות נפשית בשל העובדה
שנקבעה להם נכות בשיעור 100% ממילא; ואצל רבים אחרים הדבר נגרם עקב

 מכל מקום,85כך שלא נמצאה אצלם מחלה כלשהי הקשורה בהקרנות נגד גזזת.
זהו שיעור בלתי נתפס של מקבלי נכות נפשית על פי חקיקה סוציאלית, ולא
נמצא אח ורע להתנהלות כזו של ועדות רפואיות אף לא באחד מן החוקים

המקבילים.

יתר על כן, עיון בסעיפי הליקוי שעל פיהם מקבלים נפגעי הגזזת פיצוי,

מלמד שישנם נפגעים המפוצים אף בגין מחלות שלא נמנו בחוק, דוגמת סוכרת,

שחפת, שבר (הרניה), כריתת כף יד, מיעוט זרע ופגיעה באיברי המין (אצל

גברים ונשים כאחד). דומה כי הוועדות הרפואיות הלכו כברת דרך ארוכה

לקראת הנפגעים שהופיעו בפניהם בקביעת אחוזי הנכות ובגובה הפיצוי שיקבלו

86בגינה.

אין תמה אפוא שמאז חקיקת החוק ועד אמצע 2011 הוגשו כ–41,000
תביעות, מהן התקבלו כ–22,000 תביעות, שבגינן משולמים תגמולים לנפגעי
הגזזת, וכ–4,000 איש קיבלו 100% נכות. מאז תחילת יישומו של החוק ועד
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מתוך המסמך על אופן יישום החוק, לעיל הע' 30: "וועדה רפואית ראשונה החלה את84
עבודתה ב–1996. הבעיה המרכזית שבה נתקלה בתחילת עבודתה ליישום החוק הלכה
למעשה, נגעה לעובדה שהחוק אינו מפצה עבור סבל נפשי, והדבר הביא לידי כך
שהוחלט, בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי, שהפיצוי על סבל נפשי יינתן לפנים משורת
הדין ע"פ הכללים הבאים: 1. התובע אכן הוכר כנפגע וחולה במחלה המנויה ברשימת
המחלות בתוספת לחוק והיא מהווה עוגן. 2. אם קיים העוגן ניתן להשתמש בסעיף 34
לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת הנכות לנפגעי העבודה), התשט"ז-1956.

3. שימוש בסעיף הנ"ל מחייב שיתוף רופא מומחה בתחום הפסיכיאטריה, חבר וועדה".

הנתונים הועברו על ידי המרכז הארצי לפיצוי נפגעי גזזת, ועל כך נתונה תודתי.85
להמחשת נקודה זו ראו ת"א (נצ") 714/09 פלונית נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו,
1.1.2013), שם נכתב (בסעיף טז1 לפסק הדין) כי ועדה רפואית קבעה לתובעת על פי
החוק 40% בגין עגמת נפש, דהיינו אין אפילו יומרה לקבוע נכות נפשית, אלא באופן

פורמאלי נקבעו לתובעת פיצויים עבור עגמת נפש.

מנתונים שנמסרו לכותבת המאמר על ידי המרכז לפיצוי נפגעי גזזת.86

היום שולם בפועל סך של כ–3 מיליארדי ש"ח עבור מענקים וקצבאות לנפגעי
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גזזת, ועלות ההתחייבויות העתידיות עולה על 7 מיליארדי ש"ח. נוסף על כך,
ישנה אף עלות תפעולית עבור הוועדות המסתכמת בסכום של 12-10 מיליון

87ש"ח בשנה.

מתחילתו נועד החוק לפצות אנשים שסבלו ממחלות קשות עקב ההקרנות,
ובעיקר גידולים בראש ובצוואר. אולם אחוז ניכר מהזכאים סובלים רק מבעיה

 נציין כי בכמחצית מהערעורים בפני בית הדין88דרמטולוגית בעור הקרקפת.
הארצי לעבודה, שמהם ניתן היה לזהות את סוג הנכות הנתבעת, הנכות היחידה

 לא89הייתה בתחום הדרמטולוגי והנפשי, שלמעשה מבטא פיצוי על עָגמת נפש.
שיש לזלזל בבעיות אלו, אלא שלא לשמן נועד החוק.

לעומת זאת, על פי שני החוקים האחרים, כמעט לא שולמו פיצויים. כך
למשל, אף שבמועד חקיקת חוק ביטוח נפגעי חיסון ד&וח לכנסת שבמהלך 10
השנים שקדמו לחוק נמסר על קרוב ל–200 פגיעות נוירולוגיות בילדים, ומתוכן
6 פטירות (עד 2008). במשך 18 שנה מאז שנכנס החוק לתוקפו, אף לא מקרה

 חוסר המודעות לחוק היה כה גדול, עד כי באוגוסט90אחד פוצה על פי החוק.
1993 (כ–4 שנים לאחר חקיקתו) קרא בית המשפט העליון למחוקק לשקוד על

 קשה לדמיין מצב שבו 4 שנים לאחר91הסדר חקיקתי לפיצוי נפגעי חיסון!
חקיקת החוק לפיצוי נפגעי גזזת, או 24 שנים אחריו, לא היה בית המשפט מודע

ַדיו לקיומו, עד שהיה קורא למחוקק לפעול לפיצוי הנפגעים.

תביעות נזיקין שלא על פי החוק

כפי שכבר ציינתי, חוק הפיצויים לנפגעי גזזת לא חסם את התובעים מלהביא את
סיפורם בפני בית המשפט, ולדרוש שתוטל אחריות על המדינה במסגרת עוולת
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תשובת המדינה לבג"ץ 11674/05, העמותה לקידום ענייני מוקרני הגזזת נ' שר87
).18.3.2007הבריאות (פורסם בנבו, 

בהקשר זה, לשאלה מדוע עד כה הוגשו רק 7,500 תביעות הציע היועמ"ש של88
הוועדה תשובה, שלפיה לא כל האנשים שקיבלו טיפול נגד גזזת חלו, הגב' מלכה
כהן–גלבוע השיבה: "נכון, אבל זה לא רק מחלה, זה גם פגיעה בקרקפת וכל מיני

בעיות", ועדת העבודה והרווחה, 21.2.2000.

ספירה שנערכה על פי פסקי הדין שפורסמו בנבו העלתה שב–17 מתוך 30 פסקי דין89
לא היו נכויות אחרות.

ראו כהנא, חוק ביטוח נפגעי חיסון, לעיל הע' 90.50

ע"א 470/87 אלטורי נ' מדינת ישראל, פ"ד מז(4) 146 (פורסם בנבו, 24.8.1993),91
,םמשפטיוכן ראו ביקורתו של אסף פוזנר א., "חוק גל כמשל — ההגנה על זכות הקניין", 

כח (1997), עמ' 581, 599, הע' 62.

הרשלנות.
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הראשונים שפנו לאפיק זה הם אלו שעניינם לא זכה למענה במסגרת החוק.
בת"א (ת"א) 1070/04 הגישו שתי נשים, שקיבלו את הטיפול בדרכן לעלות
לישראל, תביעה בעילת הרשלנות. בשל העובדה שלא היו תושבות ישראל
במועד הגשת התביעה, הן היו מנועות מלהגישה לפי החוק. נטען כי המדינה
התרשלה בבחירת שיטת הטיפול וביישומה. בפסק דינו ציטט בית המשפט
באמפתיה את עדות אִּמָּה של אחת התובעות על אופן מתן הטיפול, אבל דחה את

92התביעה הן בשל התיישנותה והן נוכח היעדר התרשלות מצד המדינה.

 נדון עניינה של מי שתביעתה על פי93בעניין סימה ראובן נ' מדינת ישראל,
החוק נדחתה, שכן היא הופיעה בקובץ מודן בקבוצת הביקורת, דהיינו הוריה

דיווחו שהיא לא טופלה בהקרנות נגד מחלת הגזזת.
נוכח חשיבותו של פסק דין זה, על כל גלגוליו, אייחד לו כמה מילים. לאחר
דחיית תביעת התובעת על פי חוק, וחלף הגשת ערר לבית הדין האזורי לעבודה
על קביעת ועדת המומחים, בחרה התובעת ללכת במסלול אשר החוק לפיצוי
נפגעי גזזת לא חסם בפניה, ולהגיש תביעת נזיקין. בפסק דינו הראשון דחה בית
משפט השלום את התביעה וקבע שכיוון שהתובעת לא קיבלה טיפול בהקרנה,

95 על פסק הדין הוגש ערעור, והוא התקבל.94ממילא אין לה עילת תביעה.

בעקבות פסק הדין הוחזר הדיון לבית משפט השלום על מנת שידון בשאלה,
האם הייתה התרשלות מצד המדינה, בהנחה שהתובעת קיבלה את הטיפול.

 דחה בית משפט השלום את תביעת התובעת, בקובעו96בפסק דין שני

שהמדינה לא התרשלה בעצם מתן הטיפול או באי ביצוע מעקב קליני אחר

התובעת. על בסיס עדות המומחה הרפואי שמינה פסק בית המשפט שלא היה

מקום להפנות את התובעת לבדיקה בטרם פרצו אצלה סימפטומים, ושלא חל

 מיום שפרצו הסימפטומים. בנסיבות אלו קבעCTעיכוב כלשהו בהפניה לבדיקת 
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ת"א (ת"א) 1070/04 ספנו נ' מדינת ישראל — משרד הבריאות ומשרד הקליטה92
(פורסם בנבו, 14.12.2010).

ת"א (י-ם) 2004/01 ראובן נ' מדינת ישראל. כמפורט להלן, לפסק הדין היו כמה93
גלגולים כשבחלקם נותר אותו מספר הליך, בהמשך יצויינו תאריכי פסקי הדין הרלוונטיים

במסגרת כל גלגול.

ת"א (י-ם) 2004/01 ראובן נ' משרד הבריאות, פסק הדין מיום 28.3.04 (פורסם94
בנבו).

ע"א (י-ם) 5377/04 ראובן נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 9.1.2005).95

3.7.2005 (פורסם הבריאות, פסק דין מיום ת"א (י-ם) 2004/01 ראובן נ' משרד96
בנבו).

בית המשפט כי אין משמעות לשאלה אם התובעת הייתה מודעת להיותה בקבוצת
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סיכון קודם למועד גילוי הגידול בראשה. בסיומו של פסק הדין הפנה בית

המשפט את התובעת להגיש תביעה על פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת.
 בית המשפט97גם על פסק דין זה ערערה התובעת, וגם ערעור זה התקבל.

המחוזי אימץ את קביעותיו של בית משפט השלום, שלפיהן המדינה לא התרשלה
במתן הטיפול, ואף לא התרשלה באי ביצוע מעקב רפואי אחר ציבור מטופלי
הגזזת. עם זאת, קבע בית המשפט המחוזי, כי על המדינה מוטלת החובה להביא
לידיעת ציבור המטופלים את העובדה שהם בסיכון מוגבר לחלות, וזאת על מנת
שהם יוכלו להחליט בעצמם אם ברצונם לבצע בדיקות מעקב על חשבונם. בית
המשפט החזיר את התיק בשלישית לבית משפט השלום, על מנת שזה יבחן אם
ישנו קשר סיבתי בין האיחור באבחון הגידול של התובעת לבין נכותה, וישום
את נזקיה. בעקבות פסק דין זה פסק בית משפט השלום לתובעת סך של

 סכום שהוא, ככל הנראה, נמוך בהרבה מהסכום שהייתה250,00098 ש"ח,
זכאית לו ל& בחרה להגיש את תביעתה על פי החוק. על פסק דין זה ערערה

 גם בקשת רשות ערעור שהוגשה לבית המשפט99המדינה, וערעורה נדחה.
100העליון נדחתה.

לאחר הצלחתה של סימה ראובן להביא לקביעה המיוחלת, שלפיה המדינה
התרשלה כלפי הנפגעים, הוגשו תביעות נוספות נגד המדינה. הנפגעים חשו
שאין עוד צורך לנהל תביעות פרטניות, והם ביקשו לנהל את התביעה כתביעה

 בקשה שנדחתה. תביעות אלו הוגשו לא רק על ידי מי שתביעתו על101ייצוגית,
פי חוק נדחתה, אלא גם על ידי אנשים שקיבלו פיצוי על פי חוק.

תחילה הצליחה המדינה לעצור את התביעות באמצעות טענות מקדמיות
 וטענה שלפיה מי שהגיש תביעה על פי החוק חסום102(דוגמת טענת התיישנות)

מלהגיש תביעה בנזיקין בהתאם לסעיף 11 לחוק. ערעורים על שתי החלטות
דחייה על הסף התקבלו, כאשר בית המשפט הדגיש דווקא כי אופיו של החוק

 ואינו משתיק את הנפגעים103לפיצוי נפגעי גזזת מחייב פרשנות לטובת הנפגעים
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ע"א (י-ם) 6347/06 ראובן נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 12.1.2006).97

ת"א (י-ם) 2004/01 ראובן נ' משרד הבריאות, פסק הדין מיום 1.2.09 (פורסם98
בנבו).

ע"א (י-ם) 3168/09 מדינת ישראל (משרד הבריאות) נ' ראובן (פורסם בנבו, 8.6.2009).99

רע"א 5500/09 מדינת ישראל נ' ראובן (פורסם בנבו, 26.7.2009).100

בש"א (י-ם) 366/06 מולהי ואח' נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 5.6.2006).101

בש"א (י-ם) 10203/09 פישר נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 26.5.2010).102

ע"א 9106/07 מדינת ישראל נ' חנה פז (פורסם בנבו, 5.3.2009) וע"א 1034275/10
מולהי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 22.2.2012).

מלהביא את מאבקם לאולם בית המשפט.
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 בעיקר בעילה שהמדינה104ואכן בעקבות פסיקה זו הוגשו מאות תביעות נזיקין,

התרשלה כלפי הנפגעים, כשלא יידעה אותם שהם מצויים בקבוצת סיכון לחלות.

105מרבית התביעות עודן מתנהלות, ועד כה ניתנו בעניין זה 11 פסקי דין, ב–3

 מתוכם הסכימה המדינה לקבל עליה את הקביעות106התקבלה התביעה (ב–2

 חלק מהתביעות הוגשו על ידי107בפסק הדין בעניין סימה ראובן), וב–8 נדחתה.

 בפסקי הדין שדחו את התביעה נגד108מי שכבר פוצנ משמעותית על פי חוק.

המדינה, חזרו בתי המשפט וקבעו כי המדינה התרשלה כלפי ציבור הנפגעים,

כשלא יידעה אותם שהם מצויים בקבוצת סיכון לחלות. עם זאת, נקבע כי

התרשלותה של המדינה לא גרמה לנפגעים נזק. על 7 פסקי דין תלויים ועומדים

 אכן טרם נאמרה המילה האחרונה בזירה זו.109ערעורים בית המשפט העליון.

סיכום

הטיפול שניתן בשנות ה–40 וה–50 נגד מחלת הגזזת כחלק מהפרקטיקה הרפואית

המקובלת, יצר אצל המטופלים פצע אשר מסרב להגליד. מעבר לטראומת
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עד 1.9.2013 הוגשו 230 תביעות.104

ת"א (י-ם) 8402/06 פז נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 5.3.2009), ת"א (י-ם)105
8401/06 עמר נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 1.1.2013) ות"א (נצ') 714/09 פלונית נ'

משרד הבריאות (פורסם בנבו, 1.1.2013).

בפסקי דין בעניין פז, לעיל הע' 104, ועמר, לעיל הע' 106.104

ת"א (שלום י-ם) 17267/08 עזבון המנוח אשכנזי נ' משרד הבריאות (פורסם107
 ת"א (י-ם) 8019/06 פישר נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו,בנבו, 28.5.2013);

 3333/09 מורלי נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו, 18.8.2013);6.9.2007); ת"א (י-ם)
ת"א (י-ם) 802106 מולהי נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו, 18.8.2013); ת"א (שלום
נצ') 22793-01-12 פרץ (פורסם בנבו, 24.10.2013); ת"א (י-ם) 3020/09 אדרי נ'
משרד הבריאות (פורסם בנבו, 4.3.2014); ת"א (י-ם) 3236/09 נעים נ' משרד הבריאות
(פורסם בנבו, 11.3.2014); ת"א (י-ם) 3624/09 יוסף תם נ' משר הבריאות (פורסם

בנבו, 11.3.2015).

פלונית קיבלה כ–650,000 ש"ח, אסתר מורלי קיבלה כ–635,000 ש"ח וגבריאל108
פישר כ–900,000 ש"ח.

ע"א 1535/13 מדינת ישראל נ' פלונית (לא פורסם, 5.3.2013); ע"א 1097205/13
מולהי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 29.1.2014); ע"א 7207/13 פישר נ' מדינת
ישראל (פורסם בנבו, 17.12.2013); ע"א 7733/13 מורלי נ' מדינת ישראל (פורסם
בנבו, 29.1.2014); ע"א 3327/14 תם נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 22.6.2014); ע"א
3093/14 עו"ד אדרי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 22.6.2014); ע"א 3333/14 מאיר

נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 12.6.2014).

הטיפול, לנשירת השיער ולסטיגמה החברתית שהייתה כרוכה בו, בשנות ה–80
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של המאה הקודמת החלו המטופלים להיוודע לעובדת היותם חשופים לסיכון

מוגבר לחלות בגידולים ממאירים ושפירים באזור הראש והצוואר. חשיפה זו

הביאה אותם לצאת למאבק מאורגן, שמטרותיו היו קבלת הכרה של החברה

הישראלית בטראומה שעברו, ופיצוי כספי לסבלם.
בעקבות המאבק נחקק החוק לפיצוי נפגעי גזזת. זהו חוק ייחודי, שאין דומה
לו מבחינת גודלה של הקבוצה שלגביה הוא חל, מבחינת עלותו ומבחינת
החשיפה התקשורתית על אודותיו. בזכות החוק מקבלים נפגעי הטיפול נגד גזזת

פיצוי כספי בגין סבלם.

למרות ביקורת נרחבת על החוק, אופיו וההליך שנקבע בו, לא הביא החוק

להשתקת סיפורם של נפגעי הגזזת. בעשור השנים מאז חקיקת החוק לפיצוי

נפגעי גזזת (2003-1994) התפרסמו 46 כתבות בעיתונות הכתובה. בספטמבר

2002 שודרה בערוץ 2 סדרה תיעודית בת ארבעה פרקים "רוח קדים —

כרוניקה מרוקאית", ובה יוצרה (בן שטרית) מגולל את סיפור ההגירה ממרוקו

מנקודת מבטם של העולים ומציג גם את סיפורם של נפגעי הגזזת. מאבק

הנפגעים עלה מדרגה ב–17.10.2003, עת הוצג לראשונה הסרט "ילדי הגזזת"

בפסטיבל חיפה. הסרט רצוף בתיאורים קשים של טראומת הטיפול, כפי שחוו

 הוא הוצג בדיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת110אותה המטופלים.

ב–24.11.2003. הצפייה בסרט הותירה רושם עז על חברי הכנסת, ובעקבותיה

 הסרט111הגיעו למסקנה ש"רק לא לגעת בחולים האלה. זה צריך להיות טאבו".

זכה לתהודה ארצית ולאחר מכן לתהודה עולמית. כעבור זמן–מה הוא הוצג

בערוץ 10 בליווי דיון טלוויזיוני נרחב.

בחינת תוצאת מאבק נפגעי הגזזת מההיבט הכספי שלה מלמדת שנפגעי

הגזזת קיבלו פיצוי שאינו נופל מהפיצוי שקיבלו קבוצות אחרות של נפגעים.

לעניות דעתי, הם קיבלו גם את ההכרה שאליה שאפו, כפי שניתן ללמוד

מהתבטאויות חברי הכנסת לאורך השנים, מ–1994 ואילך:

כולנו מלאים כאב ובשם כל העוסקים מבקשים סליחה וכפרה מכל
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לניתוח שני הסרטים ראו מירב אלוש–לברון "הזיכרון המזרחי והדומיננטה הציונית:110
, 127 (2008).ישראלקולות מן השוליים בקולנוע תיעודי עכשווי", 

דברי חברת הכנסת רוחמה אברהם, פרוטוקול הדיון בוועדת העבודה והרווחה מיום111
.24.11.2003

דברי יו"ר ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת שאול יהלום, בדיון הוועדה מיום112

112הנפגעים שכך עשו להם בטעות.
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ועם זאת, הן הפיצוי הכספי והן ההכרה שקיבלו נפגעי הטיפול נגד גזזת לא
הצליחו לרפא את טראומת הטיפול ואת תלאות העלייה וכל הכרוך בהן. אולי
ישנם פצעים שהכסף וההכרה אינם יכולים לרפא, ואולי המרפא לא נמצא בזירה
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2811.2003. וכן ראו דברי חבר הכנסת עמיר פרץ בוועדת העבודה והרווחה, 28.4.2004
באשר לתיקון מס' 77 לחוק הביטוח הלאומי: "כל הטיפול בנפגעי הגזזת תלוי בראש
ובראשונה בהתייחסות של מדינת ישראל לערך האדם, ולכן אני שמח שאדוני היושב
ראש מחשיב מאוד את המושג ואת משמעותו. אני שמח שאנחנו מצליחים לטפל בהצעת
החוק הזו, שאמנם אין בה איזו מהפיכה כספית לענייניהם של אותם נפגעים, אבל יש בזה
הצהרה של לגיטימציה לתחושת השייכות של אותם נפגעים למדינת ישראל, ולכן אני

בהחלט חושב שכל המוסיף גורע".

המשפטית, והגיעה העת לחפשו במקום אחר.
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החוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד-1994:
חקיקה ופסיקה, בין רטוריקה ופיצוי

*בועז שנור ואייל כתבן

מבוא

פרק זה עוסק בדרכים המשפטיות, שבהן התמודדה מדינת ישראל עם נזקי
הבריאות המאוחרים של מוקרני מחלת הגזזת. כאן אנו מבקשים לדון בטיפול
המשפטי בנפגעי ההקרנות הן במישור החקיקה והן במישור הפסיקה. נראה כי
המהלך החקיקתי ניסה להשיג מטרה עיקרית ומטרה נלווית: 1. הכרה ציבורית
בפגיעות הבריאותיות שנגרמו לקבוצה גדולה של מוקרנים; 2. פיצוי כספי
לקבוצה קטנה של חולים על עוול שנגרם להם, ולא השיג הכרה ציבורית, אלא

בעיקר פיצוי כספי (חלקי).

לעומת זאת, המהלך השיפוטי–פורמלי התחיל ברצון של יחידים לקבל פיצוי
בגין עוולות, אך הסתיים בפיצוי כספי שניתן רק לחלק מהם, ל�וה ברטוריקה

רשמית–פומבית, המכירה בפגיעה הבריאותית שנגרמה לקבוצת המוקרנים.

ההכרה בקיומם של מהלכים מצטלבים אלה והבנת התהליכים שהביאו אליהם,
יכולים לשפוך אור חדש על פרשה זו ולקדם את הדיון האקדמי בנושא זה.
ניתוח המהלכים השונים שעמדו מאחורי  ההתמודדות עם  מצוקתם ועם  נזקיהם

ד"ר בועז שנור, מרצה בכיר במרכז האקדמי למשפט ועסקים, רמת–גן. חוקר בתחומי*
ההיסטוריה של המשפט, הפסיכולוגיה של השיפוט והמשפט.

ד"ר אייל כתבן, מרצה בכיר במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רמת–גן. מתמחה בהיסטוריה
של המשפט הישראלי ובהיסטוריה של הרפואה בארץ ישראל; בביואתיקה, רפואה

ומשפט; באתיקה מקצועית ובפרופסיה המשפטית.

 על עזרתםWellcome Library-תודתנו לגנזך המדינה, לארכיון הלאומי הבריטי ול
במהלך המחקר. מקורות מגנזך המדינה יסומנו ג"מ; מקורות מהארכיון הלאומי הבריטי

. תודתנו ליחידת המחקר ההיסטורי והחברתי במכון הלאומי לפיצוי נפגעיPROיסומנו 
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הגזזת על המידע העדכני לפרק זה ועל המסמכים הארכיוניים.
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הבריאותיים של מוקרני הגזזת הוא בעל חשיבות מיוחדת, שכן הזווית המשפטית

הישראלית היא ייחודית הן משום שלא קיים הסדר משפטי לפיצוי מוקרני גזזת

במקומות אחרים בעולם, והן משום שההסדר החוקי שהתקבל הוא ייחודי גם

במושגי דיני הנזיקין בישראל.

א. הרקע ההיסטורי — טיפולי הגזזת

כבר במאה ה–14 הוגשה תביעה משפטית נגד מטפל שלא הצליח לרפא חולה

 וב–1910 הפכו2 בחלוף השנים פותחו טיפולים שונים נגד מחלה זו,1גזזת.

 הייתה זו התקווה הגדולה של3הקרנות רנטגן לחוד החנית של הטיפול בה.

 ומתיוג4החולים שסבלו עד אז לא רק מתסמיני המחלה, אלא גם מבידוד פיזי

 ובניגוד לטיפולים הקודמים הם לא ל�ו6 הטיפולים הוכיחו את יעילותם,5חברתי.
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1Skyrne v. Butolf (1388), reprinted in: Baker JH & Milsom SFC,
“Sources of English Legal History: Private Law to 1750”, 1986:362.

Rosen v. Stephen, 1907 WLתביעה נוספת באנגליה, מראשית המאה ה–20: 
19088 (OH), (1907) 14 S.L.T. 784

 ,nd, 2and Treatment Ringworm: Its DiagnosisAlder-Smithראו למשל, 2
th, 4Ringworm and Alopecia Areataed., London 1882); Aldersmith H, 

ed., London 1897
Robertהטיפול הראשון בהקרנות לנגועי גזזת נעשה על סמך שיטתו של 3

Kienböck וזו שוכללה על ידי ,Horatio George Adamson.

Code of Rules for the Prevention of-באנגליה תלמידים בודדו לפי ה4
Infectious and Contagious Diseases in School, p. 272 המחבר .H.

Aldersmith היה Officer to Christ's Hospital School Medicalוהתמחה בטיפול 
,Hoskins T . ראוBritish-Israel Society-במחלת הגזזת. הוא היה מעורב גם ב

“Herbert Aldersmith (1847-1918): Christ's Hospital medical officer and
J Medco-founder of the Medical Officers of Schools Association”, 

, 2008, 16:36-43Biogr
 מ–1867 קבע להקיםMetropolitan Poor Act-למשל, המחוקק הבריטי ב5

Metropolitan Asylum Boards לטיפול בחולים אלה. לרקע כללי ראו Ayers GM,
England's First State Hospitals and the Metropolitan Asylums Board

, Berkeley, University of California Press 19711867-1930
Macleodב–1907 הכריז אחד הרופאים כי הטיפול עבר את השלב הנסיוני. ראו 6

,B.M.J.JMB, “The X-Ray Treatment of Ringworm of the Scalp”, 
1/6/1907:1498

בכאב, היו קצרים יחסית, ואפשרו למטופלים לחזור בהקדם לבתי הספר ולמקומות
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Gold- גם בישראל זכו טיפולי ההקרנות להצלחה, והם הפכו ל7עבודתם.

Standard.8 בכל הקשור למחלת הגזזת

9אולם לצד היתרונות הללו, החלו מתבררים גם סיכונים כתוצאה מהקרינה,

שהגיעו לפתח בתי המשפט במדינות שונות. בפס"ד מ–1930 נדון מקרה ראשון
בארצות הברית של תביעה בגין כווייה שנגרמה בין השנים 1928-1926 במהלך

 יש לציין כי בתביעה אוזכרו הטיפולים נגד גזזת דווקא10הקרנות נגד גזזת.
כדוגמה לבטיחות הקרינה. מאחר שהיו אלו טיפולים שניתנו לקבוצות אוכלוסייה

11גדולות הן היו אינדיקציה לבטיחות הטיפול.

ואכן בישראל הוגשה רק תביעה בודדת בנושא הקרנות נגד גזזת (ב–1955).
הייתה זו תביעה שהגישו ילד בן 6 והוריו נגד הרופא המטפל ונגד קופת חולים

 ובה טענו כי ההקרנות שעבר הילד שנה קודם לכן, גרמו לו לכוויות.12הכללית,
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הטיפול בהקרנות היה מקובל בעולם הרפואי עד שלהי שנות ה–70 של המאה ה–7.20
נוסף על הגזזת, טופלו בדרך זו גם בלוטות תריס ותימוס מוגדלות, אקנה, אקזמות,
ספוריאזיס, יבלות, אסתמה, גידולים שפירים בכלי הדם, הרפס, סימפלקס, הפרעות
בפוריות ועוד. בארצות הברית ובקנדה השימוש הנפוץ ביותר בהקרנות נעשה לטיפול
בפצעי בגרות (אקנה) ובבלוטות צוואר מוגדלות. שיעור הילדים המוקרנים מכל הסיבות

Ron E. et al., “Thyroidהנ"ל בארצות הברית בלבד נע בין 4-2 מליוני ילדים. ראו 
Cancer after Exposure to external Radiation: A Pooled Analysis of seven

Recent Advances, 1995, 141:275; Rook A, Radiation Researchstudies”, 
. 4th ed. Churchill Livingston 1977:336-341; Moschellain Dermatology

, vol. 1, WB SaundersDermatologySL, Pillsbuty DM and Hurley HJ, 
company, Philadelphia, London, Toronto, 1975:632; Crawford GM,

,N Engl J MedLuikart RH and Tilley RF, “Roentgen Therapy in Acne”, 
1951, 245:726-28; Kaplan II, “The Treatment of Female Sterility with
X-Rays to the Ovaries and the Pituitary; with Special Reference to

, 1957,Can Med Assoc JCongenital Anomalies of the Offspring”, 
76:43-64

, 15.1.1960, עמ' 3.דבריוסף שביט, "משקעי העליות ב'שער העליה'", 8

חשוב לציין כי הקרנות שימשו לא רק לטיפול נגד גזזת אלא גם נגד מחלות אחרות,9
ואכמ"ל.

10Berg v. Willett, 212 Iowa 1109, 232 N.W. 821, Iowa 1930תביעה ;
McElroy v. Frost, 268 P.2d 273 (1954); Sichel G, “Theנוספת משנות ה–50: 

., 1906:256; Cooper RH, “TheB.M.JX-Ray Treatment of Ringworm”, 
,B.M.J.Supposed Risks Attending X-Ray Treatment of Ringworm”, 

1909:454
11 Lewis v. Casenburg, 4 Smith (TN) 187, 157 Tenn. 187, 7 S.W.2d

808, 60 A.L.R. 254 המאזכרים את ספרו של ,MacKee.בעניין זה 

, 2.11.55.ץהאר12
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13ב. מהלך שיפוטי ראשון — תביעות בגין נזקי ההקרנות

מצב של שינוי סטנדרט של טיפול רפואי, שבעקבותיו מתברר כי הנוהג הרפואי
שלפיו נהגו בעבר גרם לנזק בריאותי, אינו נדיר, וכל מערכת משפטית נאלצת

הוא כי על הרופאים לפעול בהתאם להתמודד עם שינוי כזה. הכלל בדיני נזיקין
לסטנדרט הרפואי המקובל באותה תקופה (כל זמן שאינו בלתי סביר בעליל

 לכן שינויים מאוחרים בעולם הרפואה אינם יכולים14בזמן ביצוע הפעולה).
 ולפיכך במצבים של שינוי בסטנדרט15לגרום להטלת אחריות על הרופאים,

הרפואי ושל גילויים מדעיים חדשים, מי שניזוקו מהפעולות שקרו קודם לשינוי,
אינם יכולים לקבל פיצוי.

מצב זה אינו ייחודי רק לרשלנות רפואית. גם בתחומים אחרים של דיני
הנזיקין מקובל כי פעולה בהתאם לסטנדרט הנהוג (כל זמן שאינו בלתי סביר
בעליל בזמן ביצוע הפעולה) וליֶדע המדעי הַזמין בעת ביצוע הפעולה, היא

 הרעיון העומד מאחורי כלל נזיקי16פעולה סבירה שאינה מקימה אחריות נזיקית.
זה הוא כי התנהגות הנתבע אמורה להישפט לפי הידע שניתן היה להשיג בזמן
הפעולה, דהיינו אין אשם בפעולה לפי הידע הקיים בזמן ההתנהגות. שפיטת
פעולותיו של אדם לפי ידע שלא היה קיים אינה הוגנת כלפיו, וגם לא תביא
לתוצאות יעילות. גם המחוקק מקבל כלל זה, ואכן בחוקים חוץ–נזיקיים שנועדו
להיטיב את מצבם של ניזוקים מסיבות שונות, הוא אינו מטיל חבות על אדם

462

לסקירה של המהלכים השיפוטיים ראו גם פוזנר א., "שלוש תביעות וחוק: על נפגעי13
, 44 (2011), עמ' 37. לתיאור המהלכים הציבוריים והמשפטייםרפואה ומשפטהגזזת", 

ראו גם צ'רקה מוריה (פרק 14 בספר זה).

14Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional
, 2000:631-635The Law of TortsHarm S. 13; Dobbs DB, 323/89 ע"א ;

קוהרי נ' מדינת ישראל — משרד הבריאות, פ"ד מה(2) 142; ע"א 2694/90 הסתדרות
מדיצינית הדסה נ' מימון, פ"ד מו(5) 628; ע"א 3264/96 קופת חולים כללית נ' פלד,

פ"ד נב(4) 849.

למקרים חריגים שבהם עשויה להיות מוטלת אחריות על רופאים הפועלים בזמן שינוי15
סטנדרט (לפי הסטנדרט הישן), ראו ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים

שיבא, פ"ד נו(2) 936 (2002).

ראו למשל, סעיף 4(א)(2) לחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980;16
Restatement (Third) of Torts: Prod. Liab. § 2(b) comm. d (1998)עוד ראו .

, 44 (2011), עמ'רפואה ומשפטפוזנר א., "שלוש תביעות וחוק: על נפגעי הגזזת", 
.38-37

חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן-1989; החוק!לפיצוי נפגעי!פוליו, התשס"ז-2007;17
חוק!סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי!ורסאי, התשס"ב-2002.

17שפעל בלא אשם.
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מעבר לסוגיית האשם, שמונעת אפשרות לתבוע את מבצעי הקרנות הרנטגן
נגד גזזת, עולה גם סוגיית הקשר הסיבתי בין ההקרנות לבין המחלות שמהן
סובלים הנפגעים. יש קושי רב להוכיח קשר סיבתי בין תחלואה של אדם לבין
גורם סיכון, שכן גם אם ההקרנות העלו את הסיכון לסוגי מחלות מסוימים
באוכלוסיית המוקרנים, מחלות אלה קיימות גם בקרב מי שלא הוקרנו, וקשה
להוכיח מי מבין החולים (בעיקר בגילאים מבוגרים שבהם עולה התחלואה בקרב

 בפועל, קושי זה הוא מכשלה כמעט בלתי18מי שלא הוקרנו) היה נשאר בריא.
עבירה.

נוסף על שני מכשולים אלה, עומדת בפני התובעים גם סוגיית ההתיישנות.

טיפולי ההקרנות נגד גזזת הסתיימו ב–1960. המידע על כך שהם עלולים לגרום

לסיכון מוגבר של מחלות שונות, התפרסם ברבים בראשית שנות ה–70. מרוץ

ההתיישנות בישראל מתחיל ברגע שיש לנפגע קצה חוט לדעת על נזקו, ומאותו

זמן הוא רשאי להגיש תביעה במהלך 7 שנים, מה שעשוי להביא להתיישנות

התביעות כבר בתחילת שנות ה–80. בשל כך נפגעי ההקרנות לא יכלו לתבוע את

נזקיהם מהרופאים שטיפלו בהם (או מכל גורם אחר), וזכאותם לקבל הטבות

מהמדינה אמורה הייתה להימדד במאזני חסד בלבד. ואכן מספר תביעות רשלנות

שהוגשו בסוף שנות ה–80 נגד המדינה (משרד הבריאות) ונגד קופות החולים

בגין הנזקים המאוחרים של ההקרנות, נדחו על ידי בתי המשפט, כמפורט להלן.

התביעה הראשונה שנדונה בארץ הייתה של אנשים שהגיעו לארץ בתחילת

שנות ה–50 וטופלו בהקרנות נגד מחלת הגזזת. בעקבות הטיפולים לקו בגידולים

בראשם, שהתגלו במהלך שנות ה–80. לטענת התובעים, הייתה זו הפעם הראשונה

שנודע להם על הקשר האפשרי בין הטיפולים לבין היארעות המחלה. בית

המשפט דן במקרה זה בשאלת ההתיישנות. הוא בחן את העובדות הנוגעות לכל

אחד מהתובעים וקבע כי תקופת ההתיישנות חלפה, הגם שמדובר ב"מחלה

463

, ירושלים: מכון הארי סאקר והוצאת נבו 2011, עמ'תביעות נזיקין סביבתיותשנור ב., 18
362-359; צ'רקה, (פרק 14 בספר זה). השוו לע"א 7547/99!!מכבי שירות בריאות נ'

דובק בע"מ, פ''ד סה(1) 144, פס' 71-69 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה.

ראו ת"א 1443/90, לבאו בכור ואחרים נ' מדינת–ישראל, משרד הבריאות ועיריית19
תל–אביב: "השאלה הנשאלת, לגבי כל תובע ותובע היא מהו "יום האירוע". האם הוא
המועד שבו החלו הטיפולים הרפואיים במחלת הגזזת, בתחילת שנות ה–50, המשמשים
יסוד למצבם הרפואי של התובעים שנתגלה (לטענתם,) בסוף שנות ה–80, או מועד אחר

כלשהו".

19נסתרת". לפיכך לא התקיים בעניין זה דיון לגופו של עניין.
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לאחר התביעה הראשונה הוגשו תביעות נוספות, ובהן הגיעה המדינה לפשרה
 אלא שאז עלה עניינו של נ. דמרי, שתבע את קופת החולים20עם התובעים,

 בתביעה נדונה לגופה21הכללית בגין הטיפול הקרינתי נגד גזזת שקיבל בילדותו.
שאלת האחריות לנזקי ההקרנות. בתיק זה פעל בית המשפט מתוך הנחה שפסיקתו
תשפיע על עשרות המקרים האחרים שהמתינו להכרעה. לפיכך בחר למנות צוות
בן שלושה מומחים שיבדוק את טענות המוקרנים: פרופסור!אבן–פז (מומחה
למחלות עור), פרופסור ברנר (מומחה לאונקולוגיה) ופרופסור שוורץ (מומחה
לרנטגן). לאחר קבלת חוות דעתם קבע בית המשפט (כשלושה חודשים לפני
אישור החוק לפיצוי נפגעי הגזזת בכנסת), כי לא הייתה התרשלות בביצוע
ההקרנות, שכן אלו נעשו בהתאם לסטנדרט הרפואי המקובל באותה עת והיו
פעולה רצויה בהתאם לידע הרפואי שהיה קיים באותן שנים. דהיינו, הניסיון של

נפגעי ההקרנות לקבל פיצוי נכשל.
אולם בכך לא תמה התביעה ואף לא המהלך, שכן חלק מהתובעים ביקשו

 לפי הטיעון החדש, שנוסף לתיק22בשלב זה להוסיף לתביעתם עילה נוספת.
ב–1994 והתבסס, בין השאר, על דברים שנכתבו בחוות הדעת של צוות הרופאים,
23הוחמרו נזקי הגוף של התובעים כתוצאה מכך שלא נערכו בהם בדיקות סקר.

לטענתם, ביצוע בדיקות אלה היה מאפשר גילוי מוקדם של הנזק הבריאותי
ומקטין את סבלם של התובעים. נקדים את המאוחר ונאמר כבר עתה, כי בית
המשפט המחוזי דחה גם טענה זו בטיעון שאי עריכת בדיקות סקר היה סביר

בנסיבות העניין.
נושא בדיקות הסקר התעורר כבר בשנות ה–70 בהסתמך על הידע המדעי

 במאמר מערכת העלה פרופ' מודן את האפשרות לבצע24שנצבר בשנות ה–60.
סקר לגילוי מוקדם בקרב מי שהוקרנו נגד גזזת בילדותם, כפי שנהוג באמריקה.
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לפי צ'רקה (פרק 14 בספר זה), הפשרות היו בתחילה על סך כמה עשרות אלפי20
שקלים, אך בהדרגה הן עלו עד לסכום ממוצע של 300,000 ש"ח. לדבריה, אחת הסיבות

לפשרה הייתה חוסר הנוחות שחשו הפרקליטים מאי פיצוי הנפגעים.

ת"א 894/91 (מחוזי ירושלים) דמרי נ' קופת חולים כללית (לא פורסם, 2.5.1994).21

המשך התביעה ידוע כעניין דהאן-ת"א (מחוזי ירושלים) 350/92, ת"א 349/92, ת"א22
840/91, ת"א 841/91, דהאן נ' קופת חולים כללית (לא פורסם, 9.9.1996).

בדיקות מעקב תקופתיות שנערכות באוכלוסייה מסוימת כדי לאפשר גילוי מוקדם של23
מחלות.

, ראו מודן ב.,ההרפואב–1975 פרסם פרופ' מודן את ממצאיו גם בעברית בכתב העת 24
, פח (1975), עמ' 541.ההרפוא"ריבוי של שאתות בלוטת התריס בדרך?", 

הוא הציע לעקוב אחר קבוצה מתוך המוקרנים כדי:
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ללמוד את הבעיות הכרוכות בהזמנת אוכלוסייה בקנה מידה גדול לבדיקה
25מעין זו.

הוא האיץ לקראת פעולה זו באומרו:

לאור העובדה שהדים על הטיפול המונע בארצות הברית הגיעו לעיתונות
, 13.4.1975] סביר להניח שחלק מהאנשים שהוקרנוהארץהכללית [ראו 

בארץ יעמדו על הבעיה בעצמם ומוטב שהיוזמה לפעולה תבוא מצד
26הגורמים הנוגעים בדבר.

ככל הנראה, בימה זו לא נבחרה במקרה. לא מן הנמנע שפרופ' מודן ביקש
לעורר את דעת הקהל המקצועית בארץ ובעקבותיה את התקשורת המקומית,

 אכן פרסומים27 מונע בארץ.Screening-במטרה שיסייעו לקידום הצעתו ל
 ופניות רבות28ראשונים בעיתונים בעקבות מאמרו זה העלו את המודעות לבעיה,

 בעקבות כך, קיבל פרופ' מודן אישור לקדם29הגיעו בעניין זה למשרד הבריאות.
 פרסום נוסף בעיתונים חשף בפני הציבור את יָזמה זו של פרופ'30את היָזמה.

 מחקריו של31מודן, ואת כוונתו לזמן צעירים (מטופלי גזזת) לבדיקות מעקב.
 הם הראו כי32פרופ' מודן בעניין זה המשיכו להתפרסם עד סוף שנות ה–80.

שיעור החולים בגידולי ראש וצוואר בקרב המוקרנים גבוה מהשיעור המקביל
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.A Feasibility Studyג"מ גל-12188/15. מסמך שכותרתו  25

שם.26

ג"מ גל-12188/15. מכתב מפרופ' מודן למנכ"ל משרד הבריאות, מיום 27.25.4.75
..292:171New Engl. J. Med ,1974 ,מפנה בהקשר זה למאמר שפורסם ב-

, 18.7.1975.מעריבמנחם שמואל, "הקרנות נגד גזזת התגלו כגורם להיווצרות סרטן", 28

ג"מ גל-29.12188/15

ג"מ גל-12188/15. מכתב לפרופ' מודן מיום 6.8.75 ממנכ"ל משרד הבריאות. מאשר30
ביצוע הסקר (מעקב אחר ילדים שהוקרנו נגד גזזת).

, 28.10.1975;דברארנון מגן, "בדיקות לצעירים שקיבלו בילדותם הקרנות נגד גזזת", 31
, 11.1.1976.ידיעות אחרונותוראו גם דבורה נמיר, "היכן הם 'ילדי הגזזת'?", 

32Modan B, Baidatz D, Mart H, Steinitz R and Levin SG, “Radiation
1974, 1:277-294; Modan B, ,Lancetinduced head and neck tumors“, 

Ron E and Warner A, “Thyroid Cancer Following Scalp Irradiation”,
, 1977, 123:741-744; Ron E & Modan B, “Benign andRadiology

Malignant Thyroid Neoplasms after Childhood Irradiation for Tinea
, 1980, 65:7-11; Ron E, Lubin F andJ. Nat'l Cancer Inst.Capitits”, 

Modan B, “Screening for Early Detection of Radiation-Associated
, 1984, 20:1164-1168Isr. J. Med. Sci.Thyroid Cancer: A Pilot Study”, 

באוכלוסיית ישראל בכלל.
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אולם לקראת סוף שנות ה–80 השתנתה דעתו של פרופ' מודן. בעקבות
, שלפיו סרטןהלנצטפרסום בעיתונים המקומיים על מחקרו של פרופ' מודן ב–

 עלתה שאילתה33השד מופיע בשכיחות גבוהה יותר בקרב מוקרנות נגד גזזת,
בכנסת ביחס לאפשרות שנשים אלה תעבורנה בדיקות סקר. פרופ' מודן השיב
לשר הבריאות כי הנתונים אינם מצדיקים סקירה של כלל המוקרנות. עוד הוסיף

כי:

הצענו בזמנו תכנית מיפוי לשאת ממאירה של בלוטת המגן, אך הפסקנו
34את התכנית כי היא גרמה נזק יותר מאשר תועלת.

 העילה "הנוגעת לרשלנות (כפי35ואכן כאשר נדונה בעניינו של שמואל דהאן

ש[התובעים] רואים אותה) שבאי עשיית בדיקות מתאימות לחשיפת הגידול,

 הובאו לבית המשפט חוות דעתו של פרופ' מודן36לאחר שההקרנות ניתנו",

(בשיתוף פרופ' סהר) מטעם הנתבעים וחוות דעתו של פרופ' רכס מטעם

התובעים. בהסתמך עליהן, קבע בית המשפט כי גם בהינתן הקשר האפשרי בין

ההקרנות להיארעות גידולים, הרי שעד 1978-1977 לא ניתן היה כלל לערוך

 לפיכך37 באותה תקופה רלוונטית .CTעקב היעדרם של מכשירי  בדיקות מעקב

קבע בית המשפט כי מבחינה חברתית לא רצוי לערוך בדיקות סקר לכלל

המוקרנים, וממילא לא הייתה התרשלות באי עריכתן. בהיעדר הוכחת התרשלות

38נדחתה התביעה.

ראוי לציין כי פסק דין זה ניתן כשנתיים לאחר חקיקת החוק לפיצוי נפגעי
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נורית כהנא, "טיפול נגד גזזת העלה שיעור סרטן השד בקרב עדות המזרח". במקביל,33
American Journal of Epidemiology-פורסם גם מאמרם של רון, מודן ואחרים ב

בקשר לנתוני תמותה כתוצאה מטיפולי הגזזת.

מכתב לשר הבריאות מפרופ' מודן, מיום 34.28.4.1989

אף הוא תבע את קופת החולים הכללית בגין הקרנות נגד גזזת שקיבל בילדות.35

ת"א 350/92, עמוד 2 להחלטה.36

 הומצא רק בשנת 1972 ונכנס לשימוש שוטף ברפואה בשלהי שנותCTמכשיר ה-37
ה–70 ובישראל מראשית שנות ה–80.

ת"א 350/92, ת"א 349/92, ת"א 840/91, ת"א 841/91, דהאן שמואל ואח' נ' קופת38
חולים של ההסתדרות הכללית ומדינת ישראל (9.9.1996). ראו גם פוזנר א., "שלוש

, 44 (2011), עמ' 37, 40. תביעה נוספתרפואה ומשפטתביעות וחוק: על נפגעי הגזזת", 
ע"א (תל–אביב) 1006/92) שמש יהודה נ' מדינת ישראל ואח'. תק-מח 93(2), 1089;
תביעה נוספת (המ' [חיפה] 3556/95) הסוכנות היהודית נ' מוריס תורג'מן. תק-מח

96(2), 781, נדחתה מחמת התיישנות.

הגזזת, תשנ"ד-1994, אך הוא התעלם מקיום החוק ופסק את הדברים לפי דיני
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הנזיקין הרגילים בלא להתייחס כלל למהלכים הציבוריים, הפוליטיים, החברתיים
והערכיים, שהתנהלו במקביל לניהול התביעה בבית המשפט.

התוצאה הייתה כי המהלך המשפטי שבו פתחו בסוף שנות ה–80 נפגעי
ההקרנות כיחידים, שנועד לתת להם פיצוי כספי כיחידים על נזקי ההקרנות
(כולם או חלקם) נכשל. בתי המשפט התעלמו מההיבט הציבורי, הערכי והחברתי
של תופעת ההקרנות ובחרו לראות בה תופעה שבה יחידים תובעים את נזקיהם
בהתאם לכללים הפורמליים שחלים על המקרה הפרטי שלהם, ובכך הכשילו את
המאבק המשפטי. אולם מאבק משפטי זה לא היה המהלך היחיד שנקטו נפגעי

ההקרנות — במהלכים האחרים הם הצליחו יותר.

ג. המהלכים הציבוריים, הפוליטיים והממשלתיים

הפעילות הציבורית והזהות העדתית

לצד המהלכים השיפוטיים–פרטניים החלו נפגעי ההקרנות להתארגן כקבוצה
למען קידום ענייניהם במישור הציבורי והפוליטי, ולשם כך הם הקימו ב–1989
את "העמותה לקידום נפגעי הגזזת". התארגנות נפגעי ההקרנות, ובמידה רבה
פעילותה של העמותה, נָסַּבו בעיקר על זהותם האתנית של נפגעי ההקרנות

 הנפגעים טענו כי ההקרנות ניתנו להם על רקע היותם עולים בני39כמזרחים.
עדות המזרח, וכחלק מרצון האליטה האשכנזית להטמיע אותם בתרבות האשכנזית

 העמותה טענה כי גם לאחר40השלטת (ראו פרקים 6-5, 10, 14, 17 בספר זה).
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על הקמת העמותה ראו פרק 17 בספר זה. בפועל הוקמה העמותה על ידי צבי רזאל,39
עולה מרומניה, שהוקרן נגד גזזת בשער העלייה. לאחר שנוכח כי רוב חברי העמותה הם
עולי ארצות המזרח פרש מניהולה והעביר ניהולה לאחד מחבריה שהדגיש את ההיבט
החברתי מזרחי של המוקרנים. ראו מימון–בלאו ע., "זהות אבודה: בין משפט לחברה

, ה (2013), עמ' 59.מעשי משפטבקבוצת נפגעי הטיפול בגזזת", 

, תל–אביב: רסלינג 2012, עמ' 106 ואילך,הפוליטיקה של הקורבנותראו גם אמיר ר., 40
ובעיקר עמ' 125-121; מימון–בלאו ע., "זהות אבודה: בין משפט לחברה בקבוצת נפגעי

, ה (2013), עמ' 61-60. מימון–בלאו ואמיר מציגות אתמעשי משפטהטיפול בגזזת", 
הדברים לא רק כטענה מפי נפגעי ההקרנות אלא כמציאות. אמיר טוענת למדיניות מכוונת
של מתן טיפולים נגד גזזת לכל העולים מארצות ערב. אולם מחקרים אחרים (ראו פרקים
5 ו–6 בספר זה) מראים כי הקרנות ניתנו כבר בשנות ה–20 ליהודים באירופה, לתושבי
הארץ, ומאוחר יותר גם לעולים חדשים ממדינות רבות (כולל ממדינות אירופה), שסבלו

מגזזת, ולכן אין ביסוס לטענות על מדיניות מפלה.

 (ללא ציון תאריך), המאמר נמצאהעולם הזהשרית רום, "גזזו להם את החיים", 41
בארכיון הכנסת, 13/ח/13, כרך 2. בספטמבר 1989 החלו להתפרסם בעיתונים מאמרים
על טיפולי ההקרנות, הוקמה ועדת חקירה והוקמה גם העמותה, ראו מימון–בלאו ע.,

 כי רוב החולים לא ידעו על הקשר41סיום ההקרנות ננקטה מדיניות של השתקה,
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בין הטיפולים לבין מחלותיהם, וכי רק בשנות ה–80 המאוחרות "נודע להם על
 זאת למרות הפרסומים בנושא זה42הקשר מפרסומים באמצעי התקשורת",

 טענותיהם של נפגעי ההקרנות נשמעו בפורומים רבים,43מאמצע שנות ה–70.
בין השאר פנו לחברי הכנסת במטרה לעורר את התעניינותם בנושא, ואכן הם

הצליחו להביא לתודעת הציבור את עניינם.
מהלכים אלה יצרו גוון עדתי לבעיית נפגעי ההקרנות, כך שחברי כנסת
ממוצא מזרחי נטו לקבל את העניין על עצמם ולפעול בנושא זה, משום שפעולה
זו התפרשה כפעולה לטובת כלל בני עדות המזרח ולא רק לטובת נפגעי

 חבר הכנסת שלקח על עצמו לייצג את ענייני נפגעי ההקרנות בכנסת44ההקרנות.
היה עמיר פרץ (עם ח"כ אלי בן–מנחם), אך גם חברי כנסת רבים אחרים פעלו

למען נפגעי ההקרנות.

ועדת לביא

אחד המהלכים הראשונים בכנסת כתוצאה מהלחץ הציבורי היה הגשת שאילתה
בנושא ההקרנות על ידי חבר הכנסת אלי בן–מנחם. במענה לשאילתה אמר שר
הבריאות דאז יעקב צור, כי יש להקים ועדה שתבחן את הנושא. ואכן פעולתם
של נפגעי ההקרנות בציבור ובתקשורת, הלחצים שהפעילו על חברי הכנסת,
התביעות המשפטיות שהוגשו לבית המשפט, וחשיפת נתוני המחקרים של פרופ'
מודן, הביאו לכך שב–1989 מינה מנכ"ל משרד הבריאות ועדה בראשותו של
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, המעשי משפט"זהות אבודה: בין משפט לחברה בקבוצת נפגעי הטיפול בגזזת", 
(2013), עמ' 2.

ארכיון הכנסת, 13/ח/13, כרך 2. מכתבים מהעמותה לנפגעי הגזזת למנכ"ל משרד42
הבריאות מיום (?!) על כך שרוב החולים לא ידעו עד ל–1990-1989 על הקשר בין
המחלות לטיפולים. לפירוט נרחב של הפרסומים בעיתונות בנושא הקשר בין ההקרנות
לסרטן לאורך השנים, ראו את חוות דעתה של פרופ' שפרה שורץ לבית המשפט ת.א.

2150/08; ת.א. 1070/04; ת.א. 8021/06.

ראו ארכיון הכנסת, 13/ח/13, כרך 1; כתבות שונות על הגזזת, חלק מהכתבות עם43
ידיעות אחרונותהפניות לעמותה לנפגעי הגזזת, כולל במקומונים. כתבה של פרופ' מודן ב

(7.9.89), "הסיפור הלא–גמור של הגזזת" מספרת כי "הקשר בין הקרנות לגידולים
פורסם כבר לפני 15 שנה". זמן קצר לאחר מכן התפרסמו ידיעות על כך גם בעיתונות
היומית. הפרסומים כללו, בין השאר, כתבה נרחבת בעיתון זה, שבה נתבקשו האנשים

שהוקרנו לבוא לבדיקת מעקב. רק מעטים מביניהם נענו לפנייה.

, תל–אביב: רסלינגהפוליטיקה של הקורבנותדברי הכנסת 10.9.1989; ראו אמיר ר., 44
2012, עמ' 113, וכן צ'רקה, (פרק 14 בספר זה), המסבירה כי בשלב זה עדיין לא היה

גוון עדתי לפעילות למען נפגעי ההקרנות.

פרופ' מיכאל לביא (רופא עור מומחה ומנהל המרכז הרפואי ברזילי באשקלון),
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45שהורכבה ברובה מרופאים ונועדה לעסוק בכל הסוגיות הקשורות לגזזת.

בוועדה נדונו שתי שאלות: 1. האם וכיצד יש ליידע את המוקרנים על הסיכונים
שהם חשופים להם; 2. האם יש לפצות אותם על נזקיהם.

בנוגע לשאלת הפיצויים קבעה הוועדה כי הטיפול בהקרנות היה בשנות
ה–50 אחד משלוש השיטות המקובלות לטיפול נגד גזזת — הטיפול הכאיב פחות
מתלישה ידנית של השיער והיה מסוכן פחות משימוש בחומר רעיל (תליום).
יתרה מכך, הטיפול בהקרנות היה בעל אחוזי הצלחה גבוהים (90%) יותר מאשר
שיטות אחרות (12%-56%), ונמשך זמן קצר ביותר. לפיכך המלצת הוועדה

הייתה שלא להעניק פיצוי לנפגעי ההקרנות בגין הטיפול שקיבלו.

בנוגע לשאלת יידוע המוקרנים על הסיכונים שהם חשופים להם, חלו שינויים

בעמדת הוועדה במהלך דיוניה. העמדה המקורית של חברי הוועדה הייתה כי

 אולם46"יש מקום לבדיקות מעקב לכל האוכלוסייה שהוקרנה בהקשר לגזזת".

 ובו נכתב כי לצורך קבלת47לאחר מכן, הוגש לוועדה דוח שהכין ד"ר א',

 כדי לברר אםCTהחלטה יש לערוך סקר של 2,500 מוקרנים באמצעות בדיקת 

אכן יש עודף תחלואה. לדעת ד"ר א', יש ליידע בינתיים את האוכלוסייה בצורה

עניינית שתפחית עד כמה שניתן את הבהלה בציבור, וליידע את הרופאים בארץ

 אולי בעקבות המלצה זו נקבע בסופו של דבר בדוח48כדי שיעמדו על המשמר.

הסופי של הוועדה כי:

יש להפיץ בציבור מידע להבנת מצבו ולהגברת ערנותו, מבלי לגרום

למתחים מיותרים. יש לחדד את ערנותו של רופא המשפחה ושל כלל

הרופאים שבמקרים של חשד קל ביותר, יפנו את הנוגעים בדבר למומחים

המתאימים ולבדיקות באמצעים טכניים מתקדמים ... מן המידע הקיים לא
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דוח הוועדה לטיפול בפניות בנושא הגזזת (26.4.90). חברי הוועדה היו ד"ר מ. לביא45
(יו"ר), פרופ' ח. כהן, פרופ' א. שוורץ, פרופ' ר. קטן, עו"ד י. סגן, גב' בת שבע לוי, גב'
צפורה מלמד, "דוח ועדת לביא לטיפול בפניות בנושא הגזזת", משרד הבריאות, ירושלים

.1990

שם.46

הדוח הוגש לוועדה לקראת סוף דיוניה באפריל 47.1990

א. רובינשטיין, היחס בין הטיפול הקרינתי לראש בחולי גזזת והופעת גידולי מוח,48
אפריל 1990; דוח הוועדה לטיפול בפניות בנושא הגזזת (26.4.90). לביא, מ., כהן, ח., א.
שוורץ, א., קטן ר. ,סגן, י., לוי, ב., מלמד, צ., "דוח ועדת לביא לטיפול בפניות בנושא

הגזזת", משרד הבריאות, ירושלים 1990.

ניתן להסיק כיום כיצד תתפתח התחלואה באוכלוסייה שהוקרנה מפאת
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גזזת. מכאן, החובה להמשיך במעקב. זאת להבטחת רווחת האוכלוסייה

49שנחשפה להקרנה וכמו כן איסוף מידע מקצועי אפשרי נוסף.

במילים אחרות, גם פרופ' מודן וגם הוועדה נסוגו, למעשה, מהוראה לבצע

בדיקות לכלל אוכלוסיית המוקרנים והחליטו להתמקד בפעולה באמצעות רופאי

הקהילה. נראה כי גורמים נוספים, ובכלל זה קופת חולים הכללית, תמכו בעמדה

שדי בבדיקות מניעתיות באמצעות רופא המשפחה, בבדיקות סימפטומטיות ובהודעה

לציבור לגלות עירנות.

בעקבות הדו"ח התקיים דיון בלשכת מנכ"ל משרד הבריאות, ובו הוחלט

50שההמלצות יובאו לידיעת הציבור והרופאים, אך לא ייעשו פניות פרטניות.

אולם מְנַהלת המחלקה האזרחית של פרקליטות המדינה (עו"ד פליאה אלבק)

התנגדה לפרסום ההודעה:

שכן אם פעם אחת פרסם משרד הבריאות אזהרות על חובה לגלות

זהירות יתר — יתבעו אותו אחר כל על רשלנות בכך שלא פרסם אזהרות

51על חובות לגלות זהירות יתר בעניין כל מחלה אחרת.

למרות התנגדות זו הורה שר הבריאות דאז לפרסם את ההודעה. בעקבות כך,

כתב מנכ"ל משרד הבריאות מכתב למנהלי קופות החולים, ובו נאמר לרופאים

כי אין המלצה לבצע בדיקות סקר מיוחדות לגילוי מוקדם של גידולים באוכלוסייה

זו, אך יש חשיבות מיוחדת להקפיד על הבדיקות התקופתיות המקובלות ולוודא

כי חולים שטופלו בעבר בהקרנות יקפידו לבצע את הבדיקות השגרתיות

מכתב לבקשת משרד הבריאות נוסח המכתב פורסם גם בביטאון 52המקובלות.

 משרד הבריאות אף53 של ההסתדרות הרפואית, המופץ לרופאים בישראל.לחבר
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לביא, מ., כהן, ח., א. שוורץ, א., קטן ר. ,סגן, י., לוי, ב., מלמד, צ., "דוח ועדת לביא49
לטיפול בפניות בנושא הגזזת", משרד הבריאות, ירושלים 1990.

משה משיח, סיכום דיון בנושא: טיפול בגזזת בקרינת רנטגן מיום 17.7.90; לביא, מ.,50
כהן, ח., א. שוורץ, א., קטן ר. ,סגן, י., לוי, ב., מלמד, צ., "דוח ועדת לביא לטיפול

בפניות בנושא הגזזת", משרד הבריאות, ירושלים 1990.

מכתבה של פליאה אלבק, המחלקה האזרחית של פרקליטות המדינה, למנכ"ל משרד51
הבריאות ד"ר מ. משיח. הנדון נפגעי מחלת הגזזת, 22.4.1991, סימוכין 410-174.

הודעת מנכ"ל משרד הבריאות מה–22.3.1992 ומה–52.7.4.1992

, נד(4) (1992), עמ' 8.מכתב לחברמ' משיח "חולי גזזת שטופלו בהקרנות", 53

הפיץ כמה ידיעות בעיתונים על הכדאיות שבמעקב ובבדיקות שגרתיות לאלה
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55 אך לא נעשתה פנייה אישית למוקרנים עצמם.54שנמנו על אוכלוסיית המוקרנים,

יתר על כן, לפי עדויות אנשי קופות החולים, המכתב לא היה חוזר מנכ"ל,

56וממילא הקופות לא הפיצו אותו לרופאים בדרך המקובלת.

ראוי לציין כי חברי הכנסת עקבו אחר מהלך עבודתה של הוועדה. חבר
הכנסת אלי בן מנחם אף הגיש שאילתה בנושא הוועדה. על שאילתה זו השיב

שר הבריאות לקונית כי:

לעניין הפיצוי לנפגעים: הוועדה קבעה, כי מאחר שבאותו מועד קיבלו
החולים בגזזת טיפול בקרינה, טיפול שהיה מקובל בעולם, הרי אין מקום

57לדון בעניין הפיצויים.

לסיכום, גם המהלך הציבורי שנועד לשפר את מצבם של נפגעי ההקרנות וליצור

הכרה ציבורית בהם, הסתיים ללא תוצאות ממשיות: במישור הציבורי נקבע כי

לא היה פגם בטיפול הקרינתי; במישור האישי נקבע כי הנפגעים לא יקבלו

פיצוי; ובמישור הבריאותי — ההמלצות שיש ליידע את הנפגעים על מצבם

נשחקו ולא הגיעו לכדי מימוש. עם זאת, המהלך העלה את המודעות של

הרשויות השונות לעצם קיומה של בעיית נפגעי ההקרנות, ובכך הוכשרה הקרקע

למהלכים הציבוריים הבאים.

יָזמה לחקיקת חוק נפגעי הגזזת

העיכובים במהלך המשפטי לקבלת פיצוי והתוצאות החלקיות מאוד של המהלך
הציבורי–ממשלתי של הקמת ועדת לביא גרמו ליתר לחץ על חברי הכנסת

 צירוף גורמים זה הביא בסופו של דבר במחצית שנות58ולהגברת פעילותם.
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לנוסח הפרסומים ראו ע"א 1535/13 מדינת ישראל נ' איבי, פס' 3 (טרם פורסם,54
(3.9.2015

לא ידוע לנו על רשימות של מוקרנים מזוהים למעט אלה שזוהו ברשימת מודן שהיוו55
רק כחמישית מכלל המוקרנים המשוער.

עניין איבי, פס' 27 לפסק דינה של השופטת חיות.56

הישיבה 242 של הכנסת ה–12 (18 בדצמבר 1990), 2807, הקרנות לחולי גזזת.57

ראו ברוח זו, בג"ץ 1681/06 העמותה לקידום ענייני מוקרני הגזזת נ' בית הדין58
הארצי לעבודה פס' 28: צורך בחקיקת החוק נבע, בין היתר, מכך שבפסיקה נקבע כי
המדינה, או המטפלים מטעמה, או בתיאום עמה — בעיקרון לא התרשלו בכך שטיפלו
במחלת הגזזת באמצעות הקרנות, שכן באותה עת הרוב בקהילה הרפואית סברו שזו

הדרך הראויה לטפל במחלת הגזזת.

ה–90 לחקיקתו של חוק שיטפל בנושא מוקרני הגזזת.



בועז שנור ואייל כתבן

ב–1992 יזם ח"כ פרץ (יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת דאז) הצעת
חוק פיצויים לנפגעי גזזת. הצעתו קבעה, בניגוד מוחלט להמלצת ועדת לביא, כי:

המדינה תפצה כל אדם שנגרמה לו פגיעה כתוצאה מטיפול שקיבל
מרשויות המדינה בשל מחלת הגזזת.

בדברי ההסבר להצעה נכתב בקצרה כי:

עם הקמת המדינה הגיעו כמה גלי עלייה מארצות שונות. העולים משנות
ה–50 סבלו מחבלי קליטה קשים, וזאת, בין היתר, עקב חוסר ניסיונה של
מדינת ישראל בקליטת עלייה בהיקפים כאלה. תחום הבריאות היה אחד
התחומים שבו בוצעו פעולות שהסתברו מאוחר יותר כטיפול רפואי
בלתי יעיל ולעתים מזיק. היום מתגלות תופעות לוואי קשות הגורמות
לנכות קשה ולעתים גם למוות של אזרחים שטיפול בהם בוצע לפני

עשרות שנים.

לפיכך הוצע לפצות את כל מי שנפגע מטיפול נגד גזזת על בסיס החלטה של
ועדת מומחים שתדון בנושא. עוד הוסיף ח"כ פרץ בהצעתו:

יש לטפל בכל ההיבטים הרפואיים, בצורך להקים מוקד שיאתר אזרחים
שעברו טיפול אך טרם נתגלו אצלם תופעות של מחלות ממאירות,

59ולבדוק דרך לבצע טיפול מניעתי.

 בעקבות כך התקיימו דיונים רבים בין חברי60הממשלה התנגדה לחקיקת החוק.
הממשלה לבין ח"כ פרץ, שבהם טען ח"כ פרץ כי התנגדותה של הממשלה

 בסופו של דבר, הסכימו הצדדים כי61עלולה להביא להתפרצות השד העדתי.
ח"כ פרץ יקפיא את הצעת החוק עד לאחר שתיעשה עבודת מטה בנושא,

62 והממשלה מצִדה הסכימה לתמוך עקרונית בחוק.

תקופת ההקפאה ארכה כשנה וחצי, ובמהלכה נעשתה עבודת מטה במשרדים
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ארכיון הכנסת, 13/ח/13, כרך 2. מכתב לשר הבריאות מהמשנה למזכיר הממשלה,59
מיום 12.3.93 בעניין הצעת חוק הגזזת; ארכיון הכנסת, 13/ח/13, כרך 1. פרוטוקול
ישיבת ועדת העבודה והרווחה (6.6.94). פרץ מדבר על הצורך להקים מכון להעמקת

הידע בתחום כדי "לנסות למנוע מאנשים למות".

החלטה חק/322 של ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק מישיבתה ב–60.18.1.1993

ראו למשל, מכתב פרץ לשר אמנון רובינשטיין, 24.2.1993 (ארכיון הכנסת, הכנסת61
ה–13, חוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד-1994, כרך 1, 13/ח/13).

החלטה חק/468 של ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק מישיבתה ב–62.1.3.1993

השונים. ואכן ב–1993 שלחה דורית בייניש (פרקליטת המדינה דאז) נייר עמדה
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לשרי הבריאות והאוצר, ובו כתבה כי אף שלכאורה עומדת למדינה טענת

התיישנות נגד תביעות הנפגעים עצמם (ולא נגד תביעות המשפחות), ואף שעומדת

למדינה גם הטענה שלא הייתה התרשלות בהקרנות, אין ודאות שבתי המשפט

63יקבלו טענות אלה. ועם זאת, מן הראוי להעניק לנפגעים פיצוי חד–פעמי.

שנה מאוחר יותר כתבו משרדי האוצר, המשפטים והבריאות נייר עמדה
 לדעתם, לא היה מקום לחקיקה64משותף בנוגע לתשלומי חסד לנפגעי ההקרנות.

בנושא, ודי היה בחתימת הסכם בין המדינה לבין המוסד לביטוח לאומי שלפיו
יפוצה באופן חד–פעמי כל מי שחלה באחת מן המחלות שפורטו, ואשר יוכיח
שטופל בהקרנות נגד גזזת. הוכחה לכך תיעשה בתנאים הבאים: 1. היכללות

 2. תיעוד רפואי מוסמך65ברשימות המוקרנים שאסף פרופ' מודן במחקריו;
לקבלת הקרנות; 3. זיהוי סימנים המעידים על הקרנות.

הפיצוי יינתן רק למי שהיו תושבי המדינה במשך תקופה משמעותית ורק
לנפגעים הישירים. לפי ההצעה, קבלת הפיצוי תותנה בוויתור על כל תביעה
נזיקית נגד המדינה. למרות נייר עמדה זה, לא נקטה המדינה הליכים מעשיים

לקידום מתן הפיצוי.
לאחר שנואש מלקדם את עניינם של נפגעי הגזזת בלא חקיקה פרטית, העלה
ח"כ פרץ את הצעת החוק שלו לקריאה טרומית בפברואר 1994. השר ליבאי
התנגד להצעה בשם הממשלה בטיעון שהמדינה מבקשת לתת מענה לסוגיה שלא

באמצעות חקיקה או תביעה. הוא אמר כי:

הוחלט לאחרונה, בישיבה שהתקיימה אצל היועץ המשפטי לממשלה,
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מכתב של פרקליטת המדינה דורית בייניש אל שרי הבריאות והאוצר, מה–636.9.1993
(ארכיון הכנסת, הכנסת ה–13, חוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד-1994, 13/ח/13, כרך
1). במכתבה היא מאזכרת הצעה שהועלתה בידי מנכ"ל משרד הבריאות להעניק 15,000
ש"ח (כ–7,500 יורו בערכי פברואר 2016) לכל נפגע ודוחה הצעה זו, מאחר שאין בה

אפילו כדי להעניק פיצוי סמלי.

משרד האוצר, נייר עמדה — מוגש על ידי משרד האוצר בשיתוף משרדי המשפטים64
) (25.5.1994), ארכיון הכנסת,Tinea Capitis(והבריאות — תשלומי חסד לנפגעי גזזת 

הכנסת ה–13, חוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד-1994, 13/ח/13, כרך 1.

אין הכוונה ל"רשימת מודן" שאותה הוא כלל במחקר האורך שלו, אלא לכלל65
האנשים שמתוכם נדגמה רשימת מודן.

דברי הכנסת, הישיבה ה–189 של הכנסת ה–13 (16 בפברואר 1994), הצעת חוק66
פיצויים לנפגעי גזזת, התשנ"ג-1992; שיטה זו (פיצוי שלא בחקיקה) היא שיטה מקובלת.

. ראוC או Bלמשל, בקנדה הוחלט בדרך זו לפצות נפגעי עירוי דם שלקו בהפטיטיס 
" (הכנסת, מרכז המחקר והמידע, 10.6.2008. כתבה: נעמי מי–עמי).C"דלקת כבד נגיפית 

66לבדוק כל תביעה לגופה ולנסות להגיע לתשלום מוסכם של פיצויים.
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למרות התנגדות זו עברה ההצעה בקריאה טרומית פה אחד (26 תומכים),
והמשך הדיון בה הועבר לוועדת העבודה והרווחה בראשותו של ח"כ פרץ.
לאחר דיונים בוועדה, הן בין הקריאה הטרומית לקריאה הראשונה והן בין
הקריאה הראשונה לקריאות השנייה והשלישית, התקבל פה אחד במליאת הכנסת

חוק הגזזת.

הליכי חקיקת חוק הפיצוי מעלים כי מבחינת יוזמי המהלך הציבורי, הפוליטי
 1. קבוצתית — השגת הכרה חברתית67והחקיקתי הוא נועד להשיג שתי מטרות:

וממלכתית בנזק שנגרם לקבוצת נפגעי הטיפול בקרינה, ודרך כך לקדם פיוס בין
נפגעי הטיפול בקרינה לבין הממסד; 2. פרטנית — פיצוי שיסייע לחולים שאיבדו
יכולת להתפרנס בכבוד ושנגרמו להם נזקים כלכליים. לא פעם נכרכו שתי

68המטרות זו בזו.

מעיון בפרוטוקולים מתקבל הרושם שח"כ פרץ ניסה להימנע מתיוג הטיפולים
 אולי מתוך הבנה שמבחינה רפואית ומשפטית69למוקרני הגזזת כחסרי תום לב,

מדובר בפיצויי חסד בגין פעולות רפואיות שהיו מקובלות באותה תקופה. עם
70זאת, הדגיש את הדרך שבה נעשו הטיפולים לפי תיאוריהם של המטופלים,

ובכך ביסס למעשה את הצורך בהכרה ממלכתית בנפגעים במובן ההצהרתי:

71בחוק הזה יש מרכיב של מוסריות על ההלם והעינויים שהם עברו.

למרות הניסיונות שלא לייחס אשם כלשהו למטפלים, האצבע המאשימה ניכרה
בהליך החקיקה. עד להצבעה בקריאה השלישית הדיונים התמקדו יותר ויותר
בזהות האתנית של הנפגעים. אם בקריאה הראשונה ח"כ אלכס גולדפרב הרגיש
צורך להבהיר כי בין נפגעי ההקרנות יש גם אשכנזים וכי אין מדובר בחוק

 הרי בקריאה השלישית כבר דובר (גם אם לא במפורש) על עולי ארצות72עדתי,
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צ'רקה, (פרק 14 בספר זה).67

, 17 (2007), עמ' 55, 56-55.רפואה ומשפטפלג א., "קרחים מכאן, מכאן ומכאן", 68

"אנחנו בחוק הזה מעולם לא נתנו לאיש לגלוש לשאלה האם הדברים נעשו בתום לב69
או שלא בתום לב", ארכיון הכנסת, 13/ח/13, כרך 1. פרוטוקול ישיבת ועדת העבודה

והרווחה (12.7.94).

ארכיון הכנסת, 13/ח/13, כרך 1. פרוטוקול ישיבת ועדת העבודה והרווחה (04.7.94).70
פרץ מספר על פניות נוספות שהגיעו אליו, ובעיקר על תיאורים של חטיפות ילדים

לצורך טיפול.

ארכיון הכנסת, 13/ח/13, כרך 1. פרוטוקול ישיבת ועדת העבודה והרווחה (12.7.94).71

פרוטוקול קריאה ראשונה, ד"כ 72.25.4.1994

המזרח, ועל היחס שקיבלו מאלה שקלטו אותם בארץ בשנות ה–50. ואכן קביעת
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73מועד הזכאות לפי החוק והבחירה לפצות רק את אלה שטופלו אחרי 1946,

74מייצגות ספק ניסיון הבניה אתנית, ספק אי בירור העובדות הרלוונטיות.

אפשר שההתמקדות בטענות לאפליה הביאה להכרה בסבלם של המטופלים,
אך ההכרה בסבל והרטוריקה על אפליה שבאמצעותה היא הוצגה, נעשו בזהירות
רבה — אולי כדי לא לסכל את הליך החקיקה כולו שנשען במקורו על הבנה
שהטיפולים נעשו לפי סטנדרטים רפואיים מקובלים. בסופו של דבר, ברטוריקה
של החקיקה היה משום דיבור בשני קולות בכל הקשור לשאלת תום הלב
בטיפול. לדעתנו, גישה זו הסיטה את תשומת הלב מבירור העובדות שעליהן

ביססו את מתן הפיצוי.

הדיונים לקראת חקיקת החוק התנהלו מתוך חוסר מידע לגבי מספר המוקרנים

ולגבי עלותו הצפויה של החוק. חוסר המידע בולט בדיעבד מתוך השוואת

הנתונים כדלהלן: 1. מספר המוקרנים שנלקח בחשבון בעת חקיקת החוק (כ–20,000

איש) מול מספר המוקרנים בפועל (בארץ ובחו"ל גם יחד) המונה כיום כ–50,000

איש; 2. השוואת הנתונים שנלקחו בחשבון על ידי המחוקקים לגבי מספר

 מול מספר התובעים שאכן75החולים שאמורים לקבל פיצוי (מאות בודדות)

קיבלו פיצוי (כ–27,000); 3. מתוך השוואת עלותו הצפויה של החוק (כ–250

 עלות77  לבין עלותו בפועל עד היום (אשר גדולה פי 20 ויותר),76 מיליון שקל)

שצפויה לעלות, שכן בימים אלה עדיין יש פונים רבים לוועדות. יתר על כן, אם

מתוך חוסר מידע או אם מתוך רצון להתמקד באוכלוסיות שנפגעו והביאו את

עניינן לכנסת, התעלמה הכנסת מהעובדה שאין שוני מהותי בין עניינם של מי
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סגל: "בעניין זה אפשר להסתמך על חוות הדעת שהוגשה לבית המשפט המחוזי,73
שקבע בין 1960-1946". פרץ: "את זה אני מקבל בין 1960-1946". ארכיון הכנסת,

13/ח/13, כרך 1. פרוטוקול ישיבת ועדת העבודה והרווחה (27.6.94).

יש לזכור כי עד 1946 הוקרנו נגד גזזת עשרות אלפי אנשים, רובם עולי מזרח74
 155,ההרפואאירופה. ראו בר עוז א., "מאחורי 'המאה אלף' של פרשת הגזזת", 

(אוקטובר 2016), עמ' 638. עוד ראו פרקים 5 ו–6 בספר זה.

"בסך הכל מספר האנשים שפיתחו גידולים בתקופה הזאת זה 300 מקסימום אולי75
דברי פרופ' מודן בישיבת ועדת העבודה 400. 200 מהם היו מפתחים את זה ממילא". ראו

והרווחה של הכנסת מיום 23.5.1994, עמ' 10.

עד מחצית שנת 2011, שולמו בפועל יותר מ–3 מיליארדי ש"ח, ועלותן העתידית של76
התביעות שכבר התקבלו, עמדה על יותר מ–7 מיליארדי ש"ח. ראו צ'רקה (פרק 14

בספר זה).

ראו צ'רקה (פרק 14 בספר זה).77

בר עוז, פרק 17 בספר זה.78

78שנכללו בחוק לבין נפגעי הקרנות שהוקרנו לפני 1946 ולא נכללו בו.
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בנוסף, בתהליך החקיקה הניחו חברי הכנסת כי עודף התחלואה בקרב אלה

שהוקרנו הוא כה גדול, עד כי סביר יהיה להניח שרובם חלו דווקא בעקבות

ההקרנות. הנחה זו הייתה נכונה לזמן חקיקת החוק, שבו היו המוקרנים שעליהם

חל החוק צעירים יחסית, ולפיכך גידולי סרטן שמתפתחים באופן טבעי באוכלוסייה

מתבגרת, טרם הופיעו אצלם (או באוכלוסיות מקבילות שלא הוקרנו) במספרים

גדולים. אולם ככל שחולפות השנים ואוכלוסיית המוקרנים מזדקנת, גדל מספר

האנשים שאצלם מתפתח הסרטן באופן טבעי (בלי קשר להקרנות). מכאן עולה

כי מספר האנשים שמקבלים פיצוי על מחלות גדל, אף שאצל חלק גדל והולך

מהם, סביר שהמחלות אינן נובעות מההקרנות ואינן קשורות אליהן (ראו פרקים

12-11 בספר זה).
בסופו של דבר, מנגנון הפיצוי תפח מעל ומעבר למה שיוזמי החוק צפו
מהחוק, שעיקרו היה הכרה בסבלם של המוקרנים ומתן פיצוי נמוך למספר קטן
של נפגעים. בפועל, המנגנון החל לטפל ברבבות נפגעים. התוצאה היא שהרטוריקה
החשובה של הכרה בנפגעים נדחתה לטובת התמקדות במנגנון שהתפתח לצורך

יישום החוק, מנגנון שרק הוסיף על תסכולם של הנפגעים.

הוראות החוק

חלק ניכר של חוק הגזזת עוסק בפיצויים לאלה שהוקרנו. הוא קובע כי ישולמו
פיצויים לאדם אשר:

ועדת המומחים קבעה שניתן לו טיפול בהקרנה �ועדה רפואית או ועדה
רפואית לעררים קבעה שלקה במחלה והוא נמצא בישראל.

"טיפול בהקרנה" מוגדר כ–:

הקרנות שניתנו לאדם, בתקופה שמיום כ"ח בטבת התש"ו (1 בינואר
1946) עד יום י"ב בטבת התשכ"א (31 בדצמבר 1960), לצורך טיפול
במחלת הגזזת או לשם מניעתה, על ידי המדינה, הסוכנות היהודית, קופת
חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, או
הסתדרות מדיצינית הדסה, או מטעמם, בין אם ניתנו בישראל ובין אם

ניתנו מחוץ לישראל כחלק מההכנות לעליה לישראל.

המחלות שמזכות קבלת פיצוי הן כדלהלן: שאת ממאירה ראשונית באזור הראש
);Glioma, Meningioma, Nerve Sheath Tu. & Other(והצוואר — גידולי מוח 

גידולי גולגולת; גידולים בבלוטות הרוק; גידולי בלוטת התריס; גידולי עור,
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כגון: מלנומה באזור ראש צואר בלבד; גידולי מוח שפירים; סרטן הדם
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)Leukemiaחוסר שִיע�ר באזורי הצטלקות בעור הקרקפת. מוקרנים שסובלים ;(
ממחלות אחרות שקשורות להקרנות, כמו סרטן השד, לא יזכו בפיצוי לפי החוק.
סכום הפיצויים קשור לאחוזי הנכות שיש לתובע. תובע שאחוזי נכותו
הרפואית הם 5%-40% יקבל מענק חד פעמי שנע בין כ–8,500 ש"ח לבין
כ–68,000 ש"ח; תובע שנכותו הרפואית עולה על כך, יקבל קצבה חודשית
שתנוע בין כ–1,000 ש"ח לכ–2,400 ש"ח, תלוי בחומרת נכותו; מי שאחוזי
נכותו הם 40%-74%, יקבל נוסף על הקצבה גם פיצוי חד–פעמי של כ–93,000
ש"ח; ואם נכותו עולה על כך, יפוצה נוסף על הקצבה גם בפיצוי חד פעמי של
כ–186,000 ש"ח. תשלום אחרון זה מותנה בכך שהתובע התגורר בישראל
במשך 24 חודשים ּבַשנתיים שלפני הגשת התביעה. אם אדם שהוקרן נפטר

79 כתוצאה מאחת המחלות שבתוספת והשאיר בן זוג וילדים מתחת לגיל 20,

תשלם להם המדינה כ–87,000 ש"ח; אם הוא השאיר בן זוג או ילדים, יהיה
 הפיצוי שהחוק מעניק ומיועד לפצות הן על80השארים זכאים לכ–52,000 ש"ח.

הנזקים הממוניים והן על הנזקים הלא ממוניים, ואין פיצוי נפרד בגין הכאב
והסבל שנגרמו למוקרנים.

סכומי פיצוי אלה נמוכים יחסית לפיצויים הנזיקיים, שהיו מקובלים באותן
שנים במקרים של רשלנות רפואית (ובוודאי נמוכים מן המקובל היום בתביעות
רשלנות רפואית), אך הם גבוהים יותר משקיבלו נכים רגילים מן המוסד לביטוח
לאומי באותן שנים. דהיינו, אין מדובר בפיצוי סמלי, אלא בסכומים משמעותיים

שיסייעו לנפגעים באופן מעשי.

ועדת מומחים שבראשה עומד שופט, וחברים בה שני רופאים מומחים היא

שקובעת אם אדם הוקרן ואם לאו בהתאם להגדרות החוק (שנת הקרנה, מקום

ההקרנה והגורם המקרין), וניתן לערער על החלטותיה לפני בית הדין לעבודה.

את מצבו הרפואי של האדם והקשר בינו לבין המחלות שבתוספת קובעת ועדה

רפואית שבה חברים שלושה רופאים מומחים. גם במקרה זה ניתן לערער על

החלטותיה לפני ועדה רפואית לערעורים ואחר כך (אם יש צורך) לפני לבית

הדין לעבודה.
לבסוף, החוק אינו מונע מנפגעים להגיש תביעות נזיקין בגין נזקי ההקרנות,
אולם העילות הן חלופיות. אדם שזכה בתביעה נזיקית בגין נזקי ההקרנות, אינו
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ישנן חריגות מגיל 20 לשני הכיוונים, ואכמ"ל.79

כל הסכומים הם בערכי פברואר 80.2016

יכול לתבוע לפי החוק, ולהפך. בנוסף, החוק אינו מגביל הגשת תביעה נזיקית
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בגין עילות שאינן קשורות להקרנה עצמה, אלא לטיפול המאוחר בנפגעי ההקרנות,
81 כמו יידועם על היותם בקבוצת סיכון, או על עריכת בדיקות רפואיות.

תנאי הזכאות מקיימים את המטרה הפרטנית של יוזמי החוק, שכן הם

מעניקים פיצוי סטטוטורי לאנשים, שללא החוק לא היו מפוצים, בשל היעדר

ההתרשלות במתן ההקרנות, בשל חוסר היכולת להוכיח קשר סיבתי פרטני בין

מחלתם לבין ההקרנות, ובשל בעיית ההתיישנות, לא היו יכולים לקבל פיצוי.

בכך החוק סוטה מכללי הדין הרגילים והפורמליים ומכיר ברצון החברתי והערכי

לפצות את נפגעי ההקרנות מעבר לדין. נוסף על קביעת הפיצוי הפרטני לנפגעים,

החוק הורה להקים:

מכון לאומי למחקר בנושא מחלת הגזזת והטיפול בה ולמעקב אחרי מי
שחלה בגזזת וקיבל טיפול בהקרנה.

המכון אמור לאתר את אלה שטופלו בהקרנה; לעקוב אחרי המטופלים ולרכז את
המידע על השלכות הטיפול; להקים מערך לִאבחון מוקדם של מחלות שהמטופלים

ולפתח שיטות לשיקום המטופלים ולטיפול בהם. חשופים להן;
רעיון זה עלה בעקבות הצעתם של פרופ' ברוך מודן ופרופ' יהושע שמר
להקים "מכון למעקב אחרי חולי גזזת ומוקרנים אחרים". לאור המחסור בידע
על השפעת ההקרנות, הם הציעו לערוך מפקד ארצי של המוקרנים, להקים מרכז

למעקב ומחקר ולבנות:

מערך של בדיקות מונעות ... כן יש ליצור מקור מידע למוקרנים אשר
82חרדים לגבי עתידם הרפואי ועתיד משפחתם.

מדיוני הוועדה עולה כי הקמת המכון הייתה אחת המטרות החשובות של החוק.

יישום החוק

כפי שקורה במקרים רבים, יישום החוק היה שונה מאוד מהתהליך שאותו חזו

יוזמיו. בפועל, נראה שיישומו קידם את המטרה הפרטנית של מתן פיצוי לנפגעים,

אך נכשל בקידום המטרות החברתיות, הערכיות והקבוצתיות שעמדו לנגד עיני
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ע"א 9106/07 מדינת ישראל נ' חנה פז (טרם פורסם, 6.1.2009). בפסיקה מאוחרת81
יותר נכתב כי פסיקה זו "אינה חפה מקשיים", אך בית המשפט ממשיך לנהוג לפיה.

ברוך מודן, יהושע שמר, מכון למעקב אחרי חולי גזזת ומוקרנים אחרים, יוני 821993
ארכיון הכנסת, הכנסת ה–13, חוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד-1994, 13/ח/13, כרך 1).

יוזמי החוק.



פרק חמישה עשר: חקיקה ופסיקה, בין רטוריקה ופיצוי

מבחינת הפיצוי הפרטני יושם החוק מעל ומעבר לצפוי. ההערכות בעת

חקיקת החוק היו על כ–20,000 מוקרנים וכמה מאות חולים. מנגד, לפי הערכת

משרד הבריאות מ–2009, כ–50,000 איש טופלו בהקרנה — כ–20,000 יהודים

 עד דצמבר83בארץ, כ–25,000 יהודים בתהליכי עלייה מחו"ל וכ–5,000 ערבים.

2015 הוגשו 47,083 תביעות של אנשים שטענו כי הוקרנו וכי הם חולים באחת

המחלות המזכות אותם לקבל פיצוי; או של משפחות שטענו כי קרוביהם,

הוקרנו ונפטרו מאחת המחלות המזכות קבלת פיצוי. מתוך מספר עצום זה הוכרו

26,412 תביעות (כ–56%) בלבד בידי ועדת המומחים. רוב מגישי תביעות אלה

(20,321 תביעות, כ–77%) הוכרו בוועדה הרפואית כמי שסובלים מנכות רפואית

של יותר מ–5%.
כפי שצוין לעיל, כמות זו של מקבלי פיצויים גבוהה לאין שיעור מן התחזיות

עד לאמצע שנת 2011 שולמו בפועל יותר מ–3 המוקדמות של מחוקקי החוק.
מיליארדי ש"ח, ובגין תביעות שהתקבלו נוצרו התחייבויות עתידיות של 7

 יתרה מכך, מספר הזכאים גבוה אף ממספר האנשים84מיליארדי ש"ח נוספים.
הכולל, שלפי הנתונים שהיו בידי מחוקקי החוק טופלו בהקרנה. יש גם לזכור כי
לאור הזדקנות אוכלוסיית המוקרנים, לאור העובדה שתחולת החוק אינה מוגבלת
בזמן, לאור היעדר הצורך להוכיח קשר סיבתי בין התחלואה לבין ההקרנות,
ולאור העובדה כי באופן טבעי אוכלוסיות מבוגרות נוטות ללקות יותר בסרטן,
סביר להניח כי בעשורים הקרובים תגדל התחלואה בקרב קבוצת המוקרנים,

וממילא ימשיך לעלות מספר הפונים לוועדה.
מחד גיסא, נתונים אלה מלמדים על מתן פיצוי בהיקפים נרחבים מאוד
לנפגעי ההקרנות, והם מעידים על מימוש המטרה הפרטנית של יוזמי החוק.
מאידך גיסא, הם מלמדים כי הליך החקיקה נעשה ללא מידע מבוסס ומבלי

להביא בחשבון את המשמעויות האמיתיות של חקיקת החוק.

היבט אחר של יישום החוק נוגע לדרך עבודת הוועדות שאמונות על יישומו.

ראשית, אף שוועדת המומחים דחתה כמחצית מהפניות של מי שביקשו הכרה

כמוקרנים, הוגשו לבית הדין רק 1,185 ערעורים על החלטותיה. כלומר, פחות

מ–6% מהמקרים שנדחו על ידי ועדת המומחים, ערערו על ההחלטה. אחוז נמוך

זה של ערעורים עשוי להצביע על כך שהצדדים ראו את החלטות הוועדה
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בר עוז (פרק 17 בספר זה).83

צ'רקה (פרק 14 בספר זה).84

החלטות מנומקות ומשכנעות שאין טעם לערער עליהן. נתון זה מקבל משמעות
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מיוחדת לאור העובדה שיותר ממחצית הפונים לוועדה יוצגו בידי עורך דין

(כ–51%), כך שלא חוסר הידע של הפונים הוא שמנע מהם לערער על ההחלטה.

שנית, אף שבפני הפונים לוועדה עמדה האפשרות החלופית להגיש תביעה

נזיקית ואף שסכומי הפיצוי בתביעות נזיקיות גבוהים יותר מסכומי הפיצוי

שמתקבלים לפי החוק, בפועל הוגשו תביעות נזיקיות בודדות בלבד בגין הרשלנות

 דהיינו, נראה כי לולא החוק היו86 מאז חקיקת החוק.85במתן טיפולי ההקרנה

נשארים נפגעי ההקרנות ללא פיצוי בגין נזקי הגוף שלהם. מאפיינים אלה

מצביעים על הצלחה של החוק במטרה הפרטנית–כספית שלו.
מנגד, מאפיינים אחרים של עבודת הוועדות הביאו לכישלון החוק בהשגת
המטרה החברתית–ציבורית שלו. מאפיינים הקשורים במה שנתפס בתחושה של
חלק מהתובעים משקפים ניסיון הסתרה הם: 1. העובדה שהדיונים מתנהלים
בדלתיים סגורות, ואין באפשרות התובעים לחשוף בפומבי את מצוקותיהם; 2.

העובדה שקובץ מודן קובץ זמנהוף, כמו מסקנות ועדת לביא, לא פורסמו.
בנוסף, יש לזכור כי נכון לעת הזאת המדינה לא פנתה ישירות אל נפגעי
הגזזת עצמם, אף שלפחות לגבי חלקם, היו נתונים שאפשרו לאתר אותם כבר
ביום חקיקת החוק, ומאז יש להניח שהצטברו נתונים נוספים במכון הלאומי
לחקר הגזזת. יתר על כן, "קובץ מודן" נותר חסוי, כך שלנפגעי ההקרנות לא

הייתה יכולת להגיע לנתונים בעצמם.
מאפיין שני הוא הזמן הארוך העובר מאז פנייה למערכת ועד לקבלת תשובה,

 משך זמן זה נובע בחלקו87ובמקרים של דחייה הזמן הממוצע הוא ארוך יותר.
מהמנגנון המסורבל שהחוק יצר ומכך שמדובר בהליך מעין–שיפוטי. התמשכות
ההליכים גורמת לפונים תחושות של סחבת והרגשה כי מנסים למסמס את

88תביעותיהם.

מאפיין שלישי הוא הפער הקיים במקרים רבים בין ציפיותיהם של מגישי
התביעה לבין סכומי הפיצוי הניתנים להם בפועל. פעמים רבות פער זה (שנובע
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בניגוד לתביעות בגין הפרת חובת היידוע שיידונו בסעיף ד להלן.85

למקרה יחיד (למיטב ידיעתנו) שבו הוגשה תביעה בגין עצם מתן הטיפולים לאחר86
חקיקת החוק, ראו ת"א (י-ם) 8019/06, פישר נ' מדינת ישראל (6.9.2007).

, 16.9.2001.ץהארחיים שדמי, "פיגור רב בטיפול בתביעות נפגעי הגזזת", 87

למשמעות המשפטית שניתנת להתמשכות ההליכים במקרים חריגים, ראו בג"ץ 881861/06
העמותה לקידום ענייני מוקרני הגזזת נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, פס' 26-24

.(6.8.2009)

הן מסכומי הפיצוי שקבע המחוקק והן מרשימת המחלות המוגבלת שאינה כוללת
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מחלות רבות שמהן סובלים הפונים) אינו מובן לנפגעים, וגורם אצלם לרגשות
89שליליים וקשים.

נראה כי החוק השיג את המטרה של מתן פיצוי (אף כי בהחלט לא מלא) רק
למי שהוקרנו ובעקבות כך חולים כיום במחלות הקשות שנקבעו בחוק. אולם
ספק אם החוק אכן השיג את המטרה הציבורית–קולקטיבית שלו. מעבר לכך, אם
היו תקוות למחוקקי החוק כי חקיקתו תפייס את נפגעי ההקרנות (כפרטים
וכקבוצה), נראה כי אלה נכזבו, וכי אצל חלק ניכר מאלה שהוקרנו יש גם כיום

 גם במישור הציבורי נראה כי הבעיות והעיכובים90רגשות שליליים חזקים בנושא.
ביישום החוק, גרמו לכך שהחוק לא הביא להכרה קולקטיבית בפגיעות שנגרמו
למוקרנים או לפיוס שלהם כלפי המדינה והממסד. נהפוך הוא, הם דווקא גרמו
לטיפוח רגשות שליליים, שמלובים בתיאוריות קונספירציה שונות, ולצמיחת

זהות קולקטיבית של קיפוח.

ד. מהלך שיפוטי שני — תביעות בגין היעדר גילוי אישי

הצגת המהלך

כאמור לעיל, המהלך השיפוטי הראשון שבו ניסו נפגעי ההקרנות להשיג פיצוי

אישי על נזקי הגוף, הסתיים בכישלון. מנגד, המהלך הציבורי, הפוליטי והחקיקתי,

שנועד לספק את המטרות הקולקטיביות–חברתיות–ערכיות של הכרה ציבורית

ופיוס לצד המטרות הפרטניות של פיצוי הנפגעים, השיג בעיקר את הפיצוי, אך

ההכרה הציבורית והפיוס לא הושגו.

 במהלך שיפוטי–פרטני נוסף במטרה91לאחר חקיקת החוק פתחו מאות נפגעים

לקבל פיצוי נוסף מהמדינה. במהלך זה הם לא תבעו את המדינה על עצם
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, 17 (2007), עמ' 60-57; רותירפואה ומשפטפלג א., "קרחים מכאן, מכאן ומכאן", 89
, 15.7.2002; רותיץהארסיני, "נפגעי הקרנות הגזזת עדיין מחכים לפיצוי המובטח", 

, 28.11.2002; אריה דיין, "פיצוייהארץסיני, "דהן שמע טענות נפגעי קרינה נגד גזזת", 
 זמן, 30.7.2004; סעיד אזברגה, "מגיע, לא מגיע",הארץגזזת? רק אם הסרטן קטלני", 

, 20.8.2004.הנגב

ראו למשל את סרטם של דוד בלחסן ואשר נחמיאס "ילדי הגזזת" (2004).90

זאת לפי דברי ב"כ המדינה בעניין איבי, פס' 10 לפסק דינה של השופטת חיות91
.(3.9.2015)

ראו עניין דמרי לעיל הערה 92.21

 ואף לא על כך שהמדינה נמנעה מלבצע בדיקות יזומות לכל המוקרנים92ההקרנות,
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 אלא על שנמנעה מלנקוט צעדים כדי ליידע93כדי לגלות מוקדם מחלות בגופם,

את המוקרנים על כך שהם נמצאים בקבוצת סיכון מוגברת וכי הם יכולים (אם

ירצו) לנקוט צעדים נוספים לשמירה על בריאותם. להלן ייקראו תביעות אלה

94"תביעות אי גילוי".

"תביעות אי גילוי" נשענות על העובדה שעד היום מדינת ישראל לא פנתה

לאלה שטופלו בהקרנות באופן אישי כדי ליידע אותם על כך שהם נמצאים

בסיכון מוגבר לחלות במחלות שונות, או להמליץ להם להיבדק לצורכי גילוי

מוקדם של גידולים. זאת, אף שידעה את זהותם של חלק ממטופלי ההקרנות

כבר בשנות ה–70 (אלה הכלולים ב"קובץ מודן"). במקום זאת, הסתפקה המדינה

בשנות ה–70 וה–80 בפרסום הודעות לעיתונים ובהפצת חוזר לכלל הרופאים,

שיידע אותם לגבי הנושא. כפי שיפורט להלן, ב"תביעות אי גילוי" חלק מהמשוכות

שהכשילו את תביעות הנפגעים במהלך הראשון, נמוכות הרבה יותר, ובחלק

מהמקרים ניתן לצלוח אותן בהצלחה.

אף שכוונתו של המהלך הייתה להשיג פיצוי פרטני לנפגעי ההקרנות, בפועל

הוא השיג בעיקר מטרות חברתיות–קולקטיביות. בפסקי הדין שהיו תוצר המהלך

הזה, נמנעו בתי המשפט מלהעניק פיצוי משמעותי לנפגעי ההקרנות, ובכך

הכשילו את הצד הפרטני–כספי של המהלך. עם זאת, בפסקי הדין הכירו בתי

המשפט פעם אחר פעם בפגיעות שנגרמו למוקרנים, באחריות המדינה להקרנות,

ובכך שהיא לא מילאה את חובותיה כלפי הנפגעים מאז סיום ההקרנות ועד

היום. כך הושגה המטרה החברתית–קולקטיבית של מתן הכרה פומבית ורשמית

בעוולות שנגרמו לנפגעי ההקרנות, ואולי הדבר ישיג גם פיוס.

משוכה ראשונה — בֵררת התביעות בחוק הגזזת

המשוכה הראשונה שהיו צריכים יוזמי המהלך הנדון לעבור, הייתה חוק הגזזת

עצמו. כאמור לעיל, חוק הגזזת מונע קבלת פיצוי נזיקי בגין נזקי ההקרנות לצד

אפשרות המוקרנים לתבוע את המדינה לפי חוק. עם זאת, התובעים העלו את
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ראו עניין דהאן לעיל הערה 93.22

ע"א (מחוזי י-ם) 6347/05 ראובן נ' מדינת ישראל (12.1.2006); רע"א 945500/09
מדינת ישראל נ' ראובן (5.7.2010).

הטיעון כי הגבלה זו אינה מונעת מהם להגיש תביעות בשל מעשים אחרים
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 ובכך אִפשר95שאינם ההקרנות עצמן. בית המשפט העליון קיבל את הטיעון הזה,

את עצם הגשת התביעות.

משוכה שנייה — התיישנות

בתביעות מן המהלך הראשון ההתיישנות הייתה מכשול קשה ביותר, שכן
פעולות הנתבעים הסתיימו בסוף שנות ה–50. אולם מאחר שאי היידוע הוא
מחדל מתמשך שהתחיל בשנות ה–70 ונמשך לגבי כל מוקרן עד אשר נודע לו
על היותו בקבוצת הסיכון, מרוץ ההתיישנות מתחיל בתביעות הנוכחיות לגבי כל
נפגע, רק בזמן שבו ידע באופן אישי (או לפחות הייתה לו אפשרות סבירה

 משמעות הדברים לענייננו96לדעת) את העובדות המקימות את התרשלות הנתבעת.
היא שמרוץ ההתיישנות מתחיל רק מהיום שבו התובע ידע, או הייתה לו

אפשרות סבירה לדעת כי:

היה בידי [הנתבעת] מידע ברמת ודאות גבוהה על הקשר הסטטיסטי
שבין ההקרנות לבין הסיכון המוגבר להופעתם של גידולים סרטניים,

97והיא נמנעה מליידע את מוקרני הגזזת על כך.

השאלה מתי אדם סביר מגלה עובדות היא שאלה שמערבת עובדות ושיקולי

מדיניות. בענייננו בחר בית המשפט לנהוג בגישה מרחיבה, "בייחוד בשים לב

 לאור זאת, קבע בית המשפט98למעמדה של המשיבה כיוצרת הסיכון המקורי".

העליון כי למרות הפרסומים הרבים בתקשורת על הסיכונים המוגברים של

נפגעי ההקרנות החל משנות ה–70, עד פסק הדין הראשון שבו נקבע, כי למדינה

היה מידע שאותו לא העבירה למוקרנים, רשאי היה כל נפגע הקרנות להניח כי

המדינה מעבירה לו כל מידע רלוונטי. מאחר שפסק דין זה ניתן ב–12.1.2006,
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ע"א 9106/07 מדינת ישראל נ' חנה פז (6.1.2009). ע"א (מחוזי י-ם) 956347/05
ראובן נ' מדינת ישראל (12.1.2006).

סעיף 8 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-96.1958

עניין מולהי, פס' 14. מן הראוי לציין כי בית המשפט לא פסל אפשרות כי מירוץ97
ההתיישנות יתחיל מוקדם יותר, במועד שבו הוגשה התביעה בעניין ראובן (2001), אך

מאחר שהדברים לא היו משנים את התוצאה בעניין מולהי, העדיף לא להכריע בנושא.

שם, פס' 14. יודגש כי לא המדינה ביצעה את ההקרנות, וחלק לא מבוטל מנפגעי98
ההקרנות עבר את ההקרנות לפני קום המדינה, או במסגרת טיפולים רפואיים שגרתיים
שניתנו בידי קופות החולים, ולא במסגרת הליך כלשהו שיזמה המדינה. לפיכך הנחת בית

המשפט כי המדינה היא שיצרה את הסיכון, אינה נקייה מספֵקות

קבע בית המשפט בעניין מולהי כי זהו המועד המאוחר ביותר שבו היה על כל
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המוקרנים לדעת שהם יכולים לברר אם הם אכן בקבוצת המוקרנים, ולפיכך

99תקופת ההתיישנות מסתיימת לכל המאוחר ב–11.1.2013.

משוכה שלישית — התרשלות

עניינה של משוכה זו הוא השאלה האם המדינה התרשלה בכך שבשנות ה–70
וה–80 של המאה ה–20 היא לא יידעה את המוקרנים על כך שהם נמצאים

100בסיכון בהתאם לסטנדרטים של מדיניות בריאות שהיו נהוגים באותם ימים.

פסק הדין הראשון שבו נקבע כי אכן מוטלת על המדינה חובת יידוע הוא פסק
 פסק הדין אושר101דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין סימה ראובן.
בבית המשפט העליון בהחלטה קצרה, שבה נאמר בין השאר:

גם אנחנו סבורים כי המדינה התרשלה בבחירתה שלא ליידע את המשיבה
ואחרים שספגו הקרנות כמותה. השיקולים שעמדו בבסיס בחירתה של
המדינה שלא ליצור "פאניקה" ולמנוע מן הנפגעים שבכוח בדיקות שהן
מזיקות כשלעצמן — היא בחירה פטרנליסטית פסולה שמנעה מן הנפגעים
את זכות הבחירה באשר להמשך הבדיקות והטיפולים שעמדו לרשות

102.הציבור באותה עת — ולו גם על חשבונם הפרטי.

בעקבות פסק הדין של בית המשפט המחוזי הקים משרד הבריאות את ועדת כהן,

שבה דנו פעם נוספת בצורך לגלות למוקרנים את הסיכון שלהם מבחינה מקצועית.

יו"ר הוועדה היה עו"ד יעקב כהן, פרקליט מחוז תל–אביב (אזרחי); וחבריה היו

פרופסור ליאון אפשטיין, מנהל המחלקה לרפואה חברתית (לשעבר) בבית

החולים הדסה עין–כרם; פרופסור סיגל סדצקי, מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה

של סרטן ושל קרינה וחוקרת לאומית אחראית לגזזת במכון גרטנר; פרופסור

נעם זוהר, ראש המגמה לביו–אתיקה במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר–אילן;

484

עניין מולהי, לעיל הערה 97, פס' 14. מן הראוי לציין כי בית המשפט לא פסל99
אפשרות כי מירוץ ההתיישנות יתחיל מוקדם יותר, במועד שבו הוגשה התביעה בעניין
ראובן (2001), אך מאחר שהדברים לא היו משנים את התוצאה בעניין מולהי, העדיף לא

להכריע בנושא (שם, פס' 15).

דין זה הוא הנוהג בכל מדינות המערב. העובדה שאין, ולא היו, סטנדרטים ברורים,100
אינה אומרת שבית המשפט לא צריך לבדוק את המדיניות בהתאם לסטנדרטים שהיו

נהוגים אז. גם היעדר סטנדרט הוא סטנדרט, וגם סטנדרט עמום ולא ברור הוא סטנדרט.

.iiע"א (י-ם) 3168/09 סימה ראובן 101

שם.102

ועו"ד איתן פלג, עורך דין פרטי העוסק בייצוג תובעים מכוח חוק הגזזת.
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ב–23.10.2006 פרסמה הוועדה את המלצותיה וקבעה כי:

אין משמעות לגילוי המוקדם של המחלות הכלולות!בתוספת לחוק!הגזזת
(ומנינגיומה בכלל זה), למעט מלנומה של העור והיא ממליצה שלא
ליידע באופן פרטני את האנשים שפרטיהם מופיעים בקובץ מודן מחשש
לחרדה ולפגיעה באיכות החיים של המטופלים ... הוועדה המליצה עם
זאת למשרד הבריאות להפיץ חוזר מנכ"ל לכלל הרופאים 'בו יונחו
רופאים לברר עם מטופלים יוצאי עדות המזרח בגילאי 46 ומעלה, או
קבוצות מוצא אחרות בגיל זה, הסובלים מסימפטומים שעלולים לרמז על
מחלות הנובעות מחשיפה לקרינה, האם טופלו בהקרנות לגזזת'. בנוסף
המליצה הוועדה כי יתאפשר לרופאים לפנות למרכז הארצי לנפגעי גזזת
על מנת לברר אם מטופל מסוים מופיע בקובץ מודן והוסיפה 'כי ראוי
להביא למצב של מודעות בציבור לחוק [הגזזת] ולזכותו של מי שסבור
שעבר הקרנות לטיפול בגזזת, לברר האם הוא מופיע בקובץ מודן, כך
שידאג למיצוי זכויותיו בהתאם לקבוע בחוק'. הוועדה לא הסתפקה
בהמלצה כללית זו ופירטה כיצד לדעתה יש לבצע את הפרסום לציבור
(סעיף 32(ה) להמלצות הוועדה), ובין היתר המליצה על פרסום מתמשך
בטלוויזיה וברדיו, פרסום בעיתונות יומית ובמקומונים, פרסום במגזיני
בריאות, פרסום במדריכי שירותים של קופות החולים השונות, הקמת
אתר אינטרנט ייעודי ופרסום בכל דרך אחרת ... שתגביר את המודעות

103לחוק ולדרכים להביא למיצוי הזכויות על פיו.

שנתיים וחצי לאחר פרסום הדוח ו–3.5 שנים לאחר פסיקת בית המשפט העליון
שקובעת כי אי הגילוי הוא רשלני, הוציאה המדינה חוזר מנכ"ל מטעם מנכ"ל
משרד הבריאות שנועד לפרט את הסיכונים הבריאותיים של המוקרנים ואת
השיקולים לביצוע /אי ביצוע גילוי מוקדם לכל מחלה (ראה פרק 13 בספר זה)
בו גם פורטו הדרכים שבהן ניתן לפנות למרכז הלאומי לפיצוי נפגעי הגזזת על

104מנת לברר אם אדם הוקרן אם לאו.

שאלת התרשלות המדינה באי הגילוי הגיעה לבית המשפט העליון פעם
 בפסק105נוספת בעניין איבי. בית המשפט העליון בחר לדון בה בצורה נרחבת.
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הציטוט לקוח מתוך עניין איבי, לעיל הערה 54, פס' 8 לפסק דינה של השופטת חיות103
(לא פורסם, 3.9.2015).

משרד הבריאות, חוזר מנכ"ל 2/09 "החוק לפיצוי נפגעי הגזזת, התשנ"ד-1994 — 104
רקע, השלכות בריאותיות ונוהל מעקב וטיפול באוכלוסייה שנחשפה לקרינה מייננת

בשנות ה–50, כטיפול במחלת הגזזת" (5.1.09).

עניינו איבי, ראו לעיל 105.54

דין זה נקבע בצורה חד–משמעית כי:
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חלה על המדינה החובה ליידע את המטופלים על הסיכון המוגבר שלהם
106לתחלואה בשל ההקרנות שעברו בילדותם.

לפי בית המשפט, החובה חלה כלפי כל מי שהוקרן ועומד בהגדרות החוק, אף

אם ההקרנות לא נעשו בישראל, לא נעשו בידי המדינה, ואף אם הן נעשו לפני

קום המדינה. השופטים נחלקו ביניהם באשר לסטנדרט הגילוי, אך הסכימו פה

אחד כי היה מקום ליידע את המוקרנים אישית באמצעות רופאי המשפחה או

בדרך אחרת, על כך שהם נמצאים בקבוצת סיכון. לדברי בית המשפט, חובה זו

קמה ב–1991, לאחר מתן המלצות ועדת לביא וקביעת שר הבריאות כי יש

להנחות את הרופאים בכל הקשור למי שנמצאים בקבוצת הסיכון, אך הופרה

מאחר שחוזר המנכ"ל לא הופץ בדרך שווידאה כי אכן יגיע לכל רופא. החובה

 דהיינו, בעניין איבי107קוימה רק ב–2009, כאשר הוצא חוזר מנכ"ל חדש.

(שנפסק ב–2015) נקבע בצורה מפורשת כי בשנים 2009-1991, התרשלה

המדינה כלפי המוקרנים כקבוצה. עם זאת, ההפרה נפסקה לגבי כל נפגע באופן

108אישי ברגע שהוא למד בפועל על הסיכון המוגבר שבו הוא נמצא.

לפסיקה זו לגבי מועדי ההתרשלות יש לצרף את הפסיקה בנושא ההתיישנות

ולהזכיר כי תביעות שהוגשו בנושא זה לאחר ה–12.1.2013, נדחו בשל התיישנות.

כלומר, בעת מתן פסק הדין בעניין איבי היה ברור כי הוא מתייחס רק למאות

התביעות שכבר נמצאות במערכת, ואינו פותח פתח להגשת תביעות על ידי

עשרות אלפי נפגעי ההקרנות האחרים. בכך, לצד ההכרה הרשמית והפומבית

בפגיעות שנגרמו למוקרנים ובהתרשלות המדינה כלפיהם באי גילוי בשנות

התשעים והאלפיים, נחסמה בפועל הדרך לרוב הנפגעים לקבל פיצוי על פגיעות

אלה.
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שם.106

שם. ראו בפסק דינה של השופטת חיות ולפיו: "טוענת המדינה לחלופין כי גם אם107
בנסיבות העניין חלה עליה חובת היידוע היא מילאה את חובתה זו נוכח "מסעות פרסום"
שנערכו במהלך שנות ה–80 וה–90 של המאה הקודמת על דבר הסיכונים הנובעים מן
ההקרנות לטיפול במחלת הגזזת וכן נוכח הפצת המכתב מ–1992, לגביו נטען כי יש
לראות בו למעשה חוזר של מנכ"ל משרד הבריאות המכיל שתי המלצות אופרטיביות
לרופאים המטפלים — להקפיד על בדיקות תקופתיות "במיוחד לאלה מקרב מטופליהם
אשר ידוע להם כי טופלו בעבר בהקרנות" וכן להקפיד "במיוחד באוכלוסייה זו" על
ביצוע בדיקות ממוגרפיה בהתאם להמלצות המקובלות לכלל הנשים." לעניין זה ראו

בחוות דעתה של פרופ' שפרה שורץ לבית המשפט.

שם, פס' 31. 108
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המשוכה הרביעית — הנזקים הנטענים

עניינה של משוכה זו הוא הצורך של התובעים להוכיח נזק, כמו גם את הקשר
הסיבתי שבין אי הגילוי לבין הנזק. התובעים במהלך זה טענו לשני סוגי נזקים

שונים, ואלה יידונו בנפרד להלן.

נזקי גוף

בחלק גדול מן התביעות שהוגשו תבעו נפגעי ההקרנות פיצויים בגין נזקי גוף
שנגרמו להם לטענתם כתוצאה מהיעדר הגילוי. אולם ברוב רובם של המקרים,
דחו בתי משפט (המחוזיים והשלום) את התביעות בטיעון שהנזקים היו נגרמים

 במקרה אחד ניתן לתובעת פיצוי בגין חלק קטן מנזקי109גם לו היה נעשה גילוי.
 ורק110הגוף, שכן שאר הנזקים היו קורים גם לו הייתה מתמלאת חובת היידוע,

111במקרה אחד שידוע לנו פסק בית המשפט לתובעת פיצויים מלאים.

כאשר נדון עניין איבי בבית המשפט העליון, הוא קבע כי התובעים בעילה זו
לא יוכלו לקבל פיצוי בגין כל נזקי הגוף שנגרמו להם כתוצאה מהמחלות שמהן
הם סובלים, שכן מחלות אלה היו נגרמות גם אם הייתה המדינה מיידעת את
המוקרנים על היותם בקבוצת הסיכון. אולם הם יוכלו לקבל פיצוי בגין ראש
הנזק של אובדן סיכויי ההחלמה שנובע מהגילוי המאוחר כתוצאה מאי הגילוי.
פיצוי זה הוא חלקי ומחושב כמכפלת נזקי המחלה בסיכוי שנזק מסוים היה נמנע
לו הייתה המדינה ממלאת את חובת היידוע, והמחלה הייתה מתגלית בשלב

 מהפיצוי בגין ראש נזק זה ינוכו הסכומים שקיבלו התובעים לפי112מוקדם יותר.
חוק הגזזת. במרבית המקרים סכום הפיצוי שיתקבל כתוצאה מחישוב זה לא

יהיה גדול.
יתר על כן, נטל ההוכחה המוטל על תובעים שמבקשים לקבל פיצוי בגין
ראש נזק זה, הוא כבד ביותר. כדי להוכיח את הקשר הסיבתי בין אי הגילוי לבין
נזקי הגוף על תובע פוטנציאלי להוכיח כי אילו היה נמסר לו מידע על הסיכונים
הנשקפים לו כתוצאה מההקרנות הוא היה עובר בדיקות סקר תקופתיות; כי היה
עובר אותן גם באופן פרטי, אם קופת חולים לא הייתה מאשרת כי יש התוויה
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תא (י-ם) 8401/06 שושנה עמר נ' מדינת ישראל — משרד הבריאות (17.11.2008).109

.iiע"א (י-ם) 3168/09 סימה ראובן 110

תא (י-ם) 8402/06 פז חנה נ' מדינת ישראל — משרד הבריאות (05.03.2009).111

, לז (2007),משפטיםשנור ב., "הבסיס העיוני לפסיקת פיצויים חלקיים בישראל", 112
עמ' 177, 185-184; עניין איבי, לעיל הערה 54, פס' 35 לפסק דינה של השופטת חיות.

רפואית לעריכתן; כי בבדיקות כאלה ניתן היה לגלות את מחלתו מוקדם יותר
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מהשלב שבו התגלתה; וכי בעקבות הגילוי היה ניתן לו טיפול רפואי שהיה
מפחית את נזקיו. במקרי מנינגיומה קבע בית המשפט כי ככלל ובכפוף למקרים
חריגים, לא הייתה התוויה רפואית לעריכת בדיקות סקר וגם גילוי מוקדם לא
היה משנה במרבית המקרים את הטיפול, ולכן ככלל, ובכפוף למקרים חריגים
שבהם יוכח אחרת, מנותק הקשר הסיבתי, ולא ניתן לקבל פיצוי בגין ראש נזק

זה.
ואכן התוצאה הייתה שבשישה מתוך שבעת המקרים שעמדו לפני בית
המשפט, נדחו תביעות התובעים לקבל פיצוי בשל נזקי הגוף, ורק במקרה אחד
קבע בית המשפט כי מגיע לתובעת פיצוי בסך 150,000 ש"ח בגין כאב וסבל
ובגין הבעיות הרפואיות הרבות שמהן סבלה עד אבחונה כחולה במנינגיומה,
ושייתכן שהיה ניתן למונען לו היה ידוע לתובעת כי היא נמצאת בקבוצת סיכון.

פגיעה באוטונומיה ועוגמת נפש כתוצאה מאי גילוי

ראש נזק נוסף שאותו העלו התובעים הוא פגיעה באוטונומיה. הוא מוכר
בישראל במצבים שבהם עקב התנהגות הנתבע נשללה מהתובע האפשרות לשלוט
על היבטים מהותיים של חייו ולקבל החלטות מושכלות לגביהם. ככל ששלילה
זו יוצרת אצל התובע "נזק תוצאתי סובייקטיבי המתבטא בתחושות של כעס,

 יהיה התובע זכאי לפיצוי בגין113תסכול, ועוד כיוצא באלה תחושות שליליות",
תחושות אלה. בעניין איבי קיבל בית המשפט העליון את הטענה שלפיה במקרים
שבהם התובעים לא ידעו על כך שהם בסיכון מוגבר לחלות כתוצאה מההקרנות
ובפועל הם חלו, היעדר הגילוי שלל מנפגעי ההקרנות את האפשרות לקבל
החלטות מושכלות בעניין מהותי הנוגע לבריאותם. לפיכך תובע אשר יוכיח שאי

114מסירת המידע גרמה לו לרגשות שליליים משמעותיים, יהיה זכאי לפיצוי.

בנסיבות העובדתיות של עניין איבי נקבע כי לגבי שלושה תובעים אין מקום
לקבוע כי נגרמה להם פגיעה באוטונומיה, בעוד שלארבעת האחרים נפסק פיצוי

בגובה 50,000 ש"ח.

סיכום הצד הפרטני–כספי של פסקי הדין

העולה מן הדברים הוא כי המהלך הפרטני–שיפוטי השני של התובעים נחל
הצלחה מוגבלת ביותר, בעלת השלכות רוחב מצומצמות ביותר. מניעת השלכות
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שם, פס' 39 לפסק דינה של השופטת חיות.113

שם פס' 31 לפסק דינה של השופטת חיות.114

הרוחב נעשתה על ידי הקביעה כי תביעות אלה התיישנו לכל המאוחר בראשית
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 יש סיכוי לצלוח את2013115, כך שרק למאות התביעות שהוגשו קודם לכן,
מכשול ההתיישנות, ולעשרות אלפי מקבלי הפיצויים האחרים לפי חוק הגזזת,
כמו גם למוקרנים בריאים, אין עילה. מעבר לכך, גם התביעות שהוגשו לפני
המועד הקובע נדחות בחלקן, ואף התובעים שמנצחים בתביעתם מקבלים פיצוי

נמוך ביותר, שלרוב אינו עולה על עשרות אלפי שקלים.

הרטוריקה

מנגד, המהלך הפרטני–שיפוטי הביא לתוצאות חיוביות דווקא במישור של ההכרה
הציבורית והסמלית בפגיעה שנגרמה לקבוצת הנפגעים, ההכרה באחריות המדינה
לפגיעה זו והאתוס הקולקטיבי שאותו ניסו לקדם בזמנו יוזמי המהלך הפרלמנטרי.
בפסקי דין פומביים שניתנו על ידי בית המשפט העליון של מדינת ישראל, חזרו
וקבעו השופטים קביעות רבות שמעידות על הצלחה מבחינת קבלת האתוס

שאותו ניסו לקדם נפגעי ההקרנות.
כך, במסגרת פסיקה זו הכירו בתי המשפט באחריות המדינה להקרנות
שנעשו הן בישראל והן מחוצה לה, הן על ידי המדינה והן על ידי גופים אחרים,
גם אם קבעו שלא הייתה בכך התרשלות; מיקדו את תשומת הלב הציבורית
במוקרני שנות ה–40 וה–50 תוך התעלמות מההקרנות המוקדמות יותר; קבעו כי
המדינה התרשלה, ואף הודתה בהתרשלות באי יידוע נפגעי ההקרנות על נזקיהם
בשנות ה–80; ועוד. בכל אלה יש משום קבלה ציבורית של האתוס שאותו ניסו

נפגעי ההקרנות לקדם לאורך השנים.

סיכום

הטיפול המשפטי בפגיעותיהם של נפגעי הקרנות הגזזת החל בשנות ה–80
ונמשך עד ימינו אלה. הוא נעשה בשני מהלכים שכל אחד מהם הניב תוצאות

שונות הן במישור הפרטני–פורמלי והן במישור החברתי, הערכי והציבורי.
מצד אחד, ניתן לראות מהלך חברתי, ערכי וציבורי שקידמה עמותת הנפגעים,
דרך המוסד הנבחר של מדינת ישראל — הכנסת. למהלך זה היו שתי מטרות. א.
קידום עניינה של קבוצת המוקרנים כקבוצה — הכרה ציבורית וחברתית שלהם,
קידום הזהות החברתית של נפגעי ההקרנות, קבלתו של האתוס הציבורי שבו
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לפי צ'רקה (פרק 14 בספר זה) הוגשו עד ל–1.9.2013 230 תביעות. מאחר שלפי115
פסק הדין בעניין מולהי, לעיל הערה 97, תביעות שהוגשו לאחר ה–12.1.2013 יידחו

בעקבות התיישנות, זה המספר המקסימלי של תביעות שיידונו לפי המהלך השיפוטי.

האמינו, ואולי גרימת פיוס בין המוקרנים לבין החברה הישראלית; ב. מתן פיצוי
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לנפגעי ההקרנות כיחידים. אף שהמהלך הביא לחקיקת חוק רשמי של מדינת
ישראל שמזכה את נפגעי ההקרנות בפיצוי, ספק אם החוק השיג את המטרה
הציבורית והחברתית שלו: מכון הגזזת הוקם באיחור; ההליכים להכרה בנפגעי
ההקרנות מתנהלים בדלתיים סגורות, ולפיכך אין להם חשיפה ציבורית; ההליכים
מתנהלים לאִטם, הפיצוי נמוך ובמקרים רבים יש לנפגעים תחושות של השפלה
(גם אם לא מוצדקת), ותחושה שמדינת ישראל ממשיכה להתחמק מאחריותה
כלפיהם. בנסיבות אלה נראה שהחוק לא השיג את מטרותיו הציבוריות. עם זאת,
יש לזכור כי החוק מפצה את מי שהוכיחו את זכאותם, ומכאן שתחילתו של

החוק ברטוריקה, וסופו בפיצוי.
מצד שני, ניתן לראות מהלכים פרטניים–שיפוטיים שנפגעים יחידים מקדמים
בבתי המשפט בניסיון לקבל פיצויים. מהלכים אלה הסתיימו בהפסד של הנפגעים,
או בניצחון מינימלי (שבמקרים רבים הגיע לאחר שנים ארוכות של התדיינות
יקרה) בסכומים קטנים בלבד. יתרה מכך, במקרים של ניצחון, הגביל בית
המשפט את האפשרות להשתמש בפסיקה בעתיד, כך שמספר הנפגעים שמקבלים
פיצוי כספי בדרך זו, קטן ביותר ביחס למספר הנפגעים. מנגד, מהלכים
פרטניים–שיפוטיים אלה, שהתנהלו בפומבי והסתיימו במקרים רבים בפסקי דין
של בית המשפט העליון, הביאו את בתי המשפט לומר אמירות ציבוריות נוקבות
על אחריות המדינה לנזקי הנפגעים, לצד גילויי אמפתיה ברורה לנפגעים וקבלה
(חלקית לפחות) של האתוס הציבורי, שניסו נפגעי ההקרנות לקדם במהלכים
הציבוריים–חברתיים שיזמו. דהיינו, גם אם בתי המשפט נשארו כבולים לפורמליזם
בתוצאה הסופית, הם הכניסו ממד ערכי לפן הרטורי של פסיקותיהם, שבמישור
הציבורי, החברתי והערכי קידם את עניינם של נפגעי ההקרנות, ואולי אפשר
לראות בו תחילה של מהלך לקראת פיוס. מכאן תחילתו של ההליך השיפוטי

בפיצוי, וסופו ברטוריקה לטובת הנפגעים.
נראה כי הלקח שניתן ללמוד מההצלחות ומהכישלונות של המהלכים השונים
הוא כי אין קשר ישיר בין הטלת אחריות משפטית ומתן תרופה משפטית כספית
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לבין פתרון מספק מבחינה חברתית, ציבורית, ערכית ורגשית של סכסוך היסטורי.
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הגזזת בתקשורת הישראלית — איך הועצמה הדרמה?

*דן אבן, שפרה שורץ

בפרק זה נתאר כיצד סוקרה בתקשורת הישראלית מחלת הגזזת וכל הקשור
אליה. כמו כן, נעמוד על השינויים שחלו לאורך השנים בתקשורת לגבי דימויים
למחלה ולגבי הפגיעות כתוצאה מטיפולי הקרנות נגד מחלה זו. הטיפול בהקרנות
נגד גזזת היה פרקטיקה רפואית מקובלת מתחילת המאה ה–20 ועד סוף שנות

1ה–50 לא רק בישראל אלא בעולם כולו.

לפני קום מדינת ישראל ולאחר הקמתה (בשנים שנהוג היה לטפל בגזזת
באמצעות הקרנות) סיקור המחלה בתקשורת תועד ללא התייחסות לסיכונים

דברהכרוכים בטיפול בה, משום שהם לא היו ידועים. כך למשל, מדווח עיתון 
2ב–1954 על "30 חולי גזזת וגרענת שהועברו למחנה הסגור בשער העלייה",

3וב–1955 הכריז העיתון כי "חולי הגזזת והגרענת מתרפאים ב'שער העלייה'".

ביעור המחלה תואר כמבצע צבאי שנעשה בשיתוף צה"ל — "מפעל בריאות
 דיווחים מ–1960 על הפסקת הטיפול בהקרנות ועל המעבר לשימוש4יחיד במינו".

ּבַתרופה גריזאופולבין אינם מכילים מידע על סיכון רפואי כלשהו שקשור
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), דוקטורנט בפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן–גוריון וחוקרMA(דן אבן *
במכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות במרכז הרפואי שיבא, תל–השומר רמת–גן.

שפרה שורץ, היסטוריונית של הרפואה והבריאות, היא פרופ' (אמריטה) במרכז לחינוך
רפואי על שם פרופ' משה פריבס, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן–גוריון
בנגב וחוקרת במכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות במרכז הרפואי שיבא,

תל–השומר רמת–גן.

מספרם המדויק של החולים שטופלו נגד גזזת בצורה זו בעולם אינו ידוע, אך הוא1
Pousti H, “Malignant Tumors of theנאמד בכ–200,000 איש או יותר מכך, ראו 

BritishScalp Resulting from X-Ray Treatment of Tinea Capitis”, 
, 1979, 32:52-54Journal of Plastic Surgery

, 11.8.1954.דבר, ללא שם מחבר, "מפה ומשם"2

, 20.5.1955.דברללא שם מחבר, "חולי הגזזת והגרענת מתרפאים ב'שער העליה'", 3

, 6.9.1951; ללא שםבמעריאבנר זרקור, "חיילי צ.ה.ל יצאו למלחמה ב... גזזת", 4
, 11.11.1951.במערימחבר, "הצבא החל בפעולה במעברות", 

, 27.9.1960;דבראריאלה ראובני, "תכשיר אנטיביוטי לגזזת במקום הקרנות רנטגן", 5
, 21.10.1960.במעריד"ר א. סגל, "שלב מכריע בריפוי הגזזת", 

5בהקרנות.
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שנות ה–70: המטופלים נקראים להיבדק

התעניינות ציבורית בישראל במחלת הגזזת החלה רק בשנות ה–70 של המאה
שעברה, לאחר שנודע בדיעבד במסגרת מחקר שביצע מודן וחבריו (ראו פרק

 כי הטיפולים בהקרנות6,הלנצט11 בספר זה) שראה אור ב–1974 בכתב העת 
שניתנו נגד מחלת הגזזת מעלים את הסיכון לפתח גידולים שונים. בתחילה,
פרסומים על נזקים כתוצאה מחשיפה להקרנות בילדות ראו אור בארצות הברית

 ואחר כך בישראל.7בעיתונים היומיים,
בארצות הברית הופיעו פרסומים ראשונים על רקע פרסום מאמרים מדעיים
בנושא, וביניהם מחקר שנערך באוניברסיטת שיקגו בארצות הברית על ידי

 בעקבות פרסום ממצאיו8) ופורסם בשנת DeGroot.1973(פרופ' לזלי דגרוט 
של דגרוט יצאו כמה מוסדות רפואיים אמריקניים בקריאה לציבור המוקרנים

 על רקע החשיפה9באמצעות התקשורת להגיע אליהם לבדיקות סקר ולמעקב.
) והמכון הלאומיNIH(לתקשורת, המכון הלאומי לבריאות בארצות הברית 

המיידע אותם 10) פרסמו ב–1977 חוזר לרופאים,NCI(האמריקני לחקר הסרטן 
כיצד לטפל במי שהוקרן בילדותו מסיבות שונות וכיצד לעקוב אחריו, תוך
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6Modan B, Mart H, Baidatz D, Steinitz R and Levin SG,
, 1974,Lancet“Radiation-Induced Head and Neck Tumors”, 

303:277-279
7TheVictor Cohn V, “AMA Warns Doctors To Limit X-Ray Use”, 

, 20.3.1971Washington Post, Times Herald
8, JAMADeGroot L & Paloyan E, “Thyroid Carcinoma and Radiation”,

1973, 225:487-491
9The Washington Post, Times“X-ray and Cancer: Is There a Link”, 

Los, 8.4.1973; “Tonsil X ray Tied to Cancer of Thyroid”, Herald
, 11.5.1973Angeles Times

10DeGroot LJ, Frohman LA, Kaplan EL and Refetoff S,
“Radiation-Associated Thyroid Carcinoma”, New York 1977פורסם כחוזר ,

לרופאים בארצות הברית בעקבות סדנה שהתקיימה בנושא זה ב–24-25.9.1975 במרילנד.
Information for Physicians“החוזר לרופאים המבוסס על סדנה זו ראה אור, ראו 

on Irradiation-Related Thyroid Cancer, The National Cancer Institute”,
, 1976, 5-6:150-159; Workshop on the lateCancer Journal for Clinicians

Effects of Irradiation to the Head and Neck in Infancy and Childhood,
National Cancer Program. Special Communication August 20, 1976,
NIH Archives, NCI files, SR-7608-0106489; Did You as a Child or a
Young Adult Have X-Ray Treatments Involving Your Head or Neck? –
Pamphlet, National Cancer Institute, DHEW Publication No. (NIH)

77-1206, Undated, 6 pp.

שהמכונים הללו פנו לתקשורת בבקשה לסייע בפרסום הנושא בקרב הציבור.
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מחקרו של דגרוט זכה להתייחסות גם בתקשורת הישראלית, וכבר משלב ראשון
זכו הטיפולים ברנטגן לסיקור עוין. בעת פרסום ממצאיו ב–1973, תואר הטיפול

 כ"חטא נעורים", ש"במוקדם אוידיעות אחרונותבהקרנות רנטגן במאמר בעיתון 
במאוחר יבוא על עונשו", ומובהר כי "אין האמור דווקא בחטאי הוללות או

ממון, אלא סתם בחטאים של הורים כלפי ילדים" וכי:

על לא עוול בכפה, בלוטת התימוס ... קיבלה טיפול הקטנה בקרני רנטגן.
עתה, שלושים שנה לאחר אופנת הטיפול בקרני רנטגן — מופיעים

11הנזקים הרפואיים.

אזהרה חדה יותר הובעה בכתבה כעבור שבועיים, שבה מתריע מדען גרעין
12אמריקני כי "קרני רנטגן יגרמו למות 50,000 איש.

הסיקור בישראל נמשך גם בעת המעקב אחר פעילותם של מוסדות רפואיים
בארצות הברית לאיתור מטופלים שהוקרנו בילדותם באזור הראש והצוואר

 האמריקני,Newsweek תועד דיווח מה-הארץומצויים בסיכון רפואי. בעיתון 
שבו נכתב כי:

על אף העובדה שסרטן בלוטת התריס הוא איטי וקל לריפוי בהיותו
בשלבים מוקדמים, רבים החששות ואי ההבנות בקרב אלה שקיבלו

13טיפול רנטגן ומשפחותיהם.

דיווחים בעיתונים היומיים בישראל על ממצאי מחקריו של פרופ' מודן החלו
 שלהרפואהלהופיע ב–1975, עם פרסום ממצאי מחקרו בעברית בכתב העת 

 בשלב זה הסיקור היה מתון יחסית, ונעשה שימוש בלשון14ההסתדרות הרפואית.
 נכתב כי "הקרנות ראשמעריבחדשותית–ניטרלית ולא ביקורתית. כך, בעיתון 

שהיו מקובלות לפני כשתי עשרות שנים בעולם הרפואה כטיפול יעיל נגד גזזת
פורסם כי "'טיפול בלתיידיעות אחרונות בהתגלו כגורם להיווצרות סרטן", ו

15מכאיב' נתגלה כגורם סרטן".

ידיעות של זמנים מודרניםבשנים 1976-1975 פנה מודן באמצעות העיתונים 
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, 28.8.1973.תידיעות אחרונו"טיפולי רנטגן בזמן הילדות גרמו לסרטן בלוטת המגן", 11

, 11.9.1973.תידיעות אחרונו"קרני רנטגן יגרמו למות 50,000 איש", 12

, 13.4.1975.הארץ גורמות סרטן", x"קרני 13

 עמ' ª;299מודן ב., "שאתות ראש וצוואר שנגרמו ע"י הקרנה", הרפואה, 1975, 1488
מודן ב., "ריבוי של שאתות בלוטת התריס בדרך?", הרפואה, 1975, 88, עמ' 541.

, 18.7.1975;במערימנחם שמואל, "הקרנות נגד גזזת התגלו כגורם להיווצרות סרטן", 15
, 8.10.1975.תידיעות אחרונולאה אתגר, "טיפול בלתי מכאיב נתגלה כגורם מסרטן", 

למוקרני הגזזת בישראל להגיע לבדיקות סקר ולמעקב במרכזדבר ואחרונות
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הרפואי שיבא או לחילופין לפנות לרופאיהם לצורך מעקב בריאותי שוטף.
 נכתב כי:זמנים מודרנייםב

20 אלף ילדים אשר קיבלו הקרנות בשנות ה–50, לטיפול במחלת הגזזת,
מתבקשים לצורך מחקר בדבר השפעת ההקרנות על אפרעות (טעות
במקור) שונות בתיפקודי הגוף ולצורך נקיטת אמצעי זהירות בעתיד

16.(מס' 1)

בעקבות קריאותיו של מודן באמצעי התקשורת הגיעו לבדיקות סקר ולמעקב
 ל–4 מתוכם הוחלט על17במרכז הרפואי שיבא 800 פונים בלבד, חלקם מחו"ל,

התערבות כירורגית. לא נמצא אצל אף אחד מהם כל גידול ממאיר, ואף התברר
18שההתערבות הכירורגית הייתה מיותרת (ראו פרק 11 בספר זה).

שנות ה–80: השיח הציבורי על מטופלים יוצאי עדות המזרח

בשנות ה–80 עלה מחדש נושא הגזזת לסדר היום הציבורי בישראל על רקע
התעוררות מוגברת של בעיות בריאות של אנשים שטופלו בהקרנות נגד גזזת,
ועל רקע המשך פרסום ממצאי מחקריו של פרופ' מודן בנושא זה בספרות
הרפואית ובתקשורת. בפרסומים אלה הושם הדגש על סימון קהל היעד לטיפולי

 דווח כי "יוצאי עדות המזרח שעלו לארץמעריבבההקרנות בהיבט העדתי. כך, 
בשנים 1956 עד 1962 נתגלו כקבוצת סיכון חדשה, הרגישה לגידולים ממאירים",

 נמסר כי "טיפול נגד גזזת העלה שיעור סרטן השד בקרב עדותהארץבו
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, 28.10.1975;דברארנון מגן, "בדיקות לצעירים שקיבלו בילדותם הקרנות נגד גזזת", 16
, 11.1.1976.תזמנים מודרניים-ידיעות אחרונודבורה נמיר, "היכן הם ילדי הגזזת", 

מודן ב. ופרי ש., "גורמי סיכון וגורמי פיצוי: מדיניות הממשלה מול מוקרני הגזזת",17
, ירושלים ותל–אביב תשס"בדילמות באתיקה רפואיתבתוך: כהן–אלמגור ר. (עורך), 

(2002), עמ' 411-388.

אפשר שמיעוט הנענים לקריאתו של מודן היה בשל חשיפה חד פעמית בעיתונות,18
ואפשר שהיות שבעיות הבריאות בעקבות הקרנות בילדות מתעוררות רק כשלושה
עשורים אחרי הטיפול, הקריאה הייתה מוקדמת מדי כדי לעורר את הציבור שטרם נחשף
באופן אישי לנזקי הקריאה המאוחרים. ראו פרופ' ארנסטו לובין, ריאיון עם איה בר עוז
ואיתי בבלי, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, אוקטובר 2011;
Modan B, “Screening for Early Detection of Radiation Associated

,Israel Journal of Medical CancerThyroid Cancer: A Pilot Study”, 
1984, 20:1164-1168

דוד חמואל, "קבוצת סיכון לגידולים ממאירים: מי שטופלו בקרינה נגד גזזת",19
, 23.8.1987. נורית כהנא, "טיפול נגד גזזת העלה שיעור סרטן השד בקרב עדותבמערי

, 28.4.1989.הארץהמזרח", 

 לפרסומים בתקשורת הישראלית התלווה גם פרסום שראה אור ב–191988המזרח".
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 שעוררNEJM,(20( ניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסיןבכתב העת הרפואי החשוב 
תהודה ציבורית רחבה ביותר (ראו פרק 11 בספר זה).

בנוסף על ההיבטים הרפואיים של הסוגיה, הדיון בכלי התקשורת קיבל
ממדים חברתיים ופוליטיים לאחר כתבת תחקיר שראתה אור באוגוסט 1989

 היא גוללה את סיפורה של משפחת חמו, שכמה21.דיעות אחרונות-7 ימיםבמוסף 
מילדיה טופלו בהקרנות נגד גזזת ומאז סובלים מגידולים סרטניים שונים.
בעקבות כך, החלו להתפרסם כתבות, ובהן סיפורים אישיים של מטופלים
שהוקרנו בילדותם נגד גזזת. הודגש בהן מוצאם של המטופלים — יוצאי עדות

22המזרח.

במקביל, ב–1989 שודרו 5 כתבות ברדיו (ביומן של קול ישראל) על ידי
 ככתבות23הכתבים צבי סלטון ותרצה ארזי, שתוארו במאמר של מודן ופרי

שנפלו על אוזניה של אוכלוסייה מודעת יותר לנזקי ההקרנות, ויצרו לחצים על
המערכת הפוליטית לחקור את נושא הגזזת. בכתבה הראשונה (מה–12 באוגוסט)
רואיינו מטופלים, וד�בר על עמותה שהוקמה כדי לעזור לנפגעי ההקרנות;
בכתבה השנייה (מה–18 באוגוסט) סופר על ניסיונן של משפחות הנפגעים
להתאגד, ורואיינו שני מומחים — פרופ' ברוך מודן וד"ר אבי רובינשטיין מבית
החולים בילינסון, שטיפל בנפגעים שהוקרנו ובעקבות כך פיתחו גידולים סרטניים;
בכתבה השלישית (מה–26 באוגוסט) רואיינו מטופלים נוספים ורואיין פרופ' דוד
פרנקל (משפטן מאוניברסיטת בן–גוריון) על ההיבט המשפטי; בכתבה הרביעית
(מה–2 בספטמבר) רואיין מנכ"ל משרד הבריאות דאז ד"ר משה משיח על
החלטתו להקים ועדת בדיקה לנושא ההקרנות נגד גזזת בראשות פרופ' מיכאל
לביא, מנהל בית החולים ברזילי דאז (ועדת לביא), בעקבות הלחץ הציבורי
הרב; כעבור שבוע (ב–9 בספטמבר) שודרה כתבה חמישית, ובה סיפורו של

הנפגע חיים חמו, שנפטר כמה שעות קודם להקמת ועדת הבדיקה.
במקביל, סיקור מחלת הגזזת בתקשורת הפך אלים ונחרץ יותר, כשבדיווחים
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20Ron E, Modan B, Boice Jr JD, Alfandary E, Stovall M, Chetrit A and
Katz L, “Tumors of the Brain and Nervous System after Radiotherapy in

, 1988, 319:1033-1039New England Journal of MedicineChildhood”, 
, 8.8.1989.ת7 ימים-ידיעות אחרונואילת נגב. "בגלל המחלה ההיא", 21

דוד חמואל, "קבוצת סיכון לגידולים ממאירים: מי שטופלו בקרינה נגד גזזת",22
, 8.8.1989.ת7 ימים-ידיעות אחרונו, 23.8.1987; אילת נגב, "בגלל המחלה ההיא", במערי

מודן ב. ופרי ש., "גורמי סיכון וגורמי פיצוי: מדיניות הממשלה מול מוקרני הגזזת",23
, ירושלים ותל–אביב תשס"בדילמות באתיקה רפואיתבתוך: כהן–אלמגור ר. (עורך), 

(2002), עמ' 411-388.

מובלעות האשמות שקשה להפריכן ושלא הועלו על ידי המדיה קודם לכן. כך
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24למשל, יום לאחר שפורסם כי מנכ"ל משרד הבריאות הודיע על הקמת הוועדה,

25הארץרואיין צבי רזאל (אחד ממקימי העמותה לנפגעי הגזזת) במאמר בעיתון 

(מס' 2) וקבע, לטענתו על סמך עדויות, כי אנשי סוכנות:

כפו על אנשים לקבל הקרנות. הם היו מגיעים באמבולנסים, 'חוטפים'
את הילדים להקרנות, ואחר כך מחזירים אותם מגולחי ראש.

דימוי זה מזכיר יהודים שהובלו אל מותם מגולחי ראש בגרמניה הנאצית.
במאמר הואשם הממסד כי:

גם רופאים ... במחלקה הנוירוכירורגית שבה אושפזתי אמרו לי שיש
קשר בין ההקרנות שקיבלתי בשנות החמישים לבין הגידול שהוצא
מראשי לפני חודשיים. מתברר שהם ידעו כל הזמן שיש קשר, אבל

אנחנו לא ידענו מאומה.

כעבור שבועיים כתב פרופ' מודן את מאמר "הסיפור הלא–גמור של הגזזת"
בניסיון לצנן את האווירה. הוא טען כי: 26ידיעות אחרונותב

הסיבה להתעוררות שחלה בנושא זה בשבועות האחרונים ... אינה נובעת,
אם כן, משום מידע חדש. אלא, קרוב לוודאי, מכך שמודעות הציבור
לטיפול הרפואי בכללותו ולתוצאות האפשריות של טיפולים למיניהם

נעשתה גבוהה יותר.

תחילת שנות ה–90: "צ'רנוביל של ישראל"

הדיווחים בתקשורת בנושא ההקרנות נגד גזזת בשנות ה–50 החריפו בקיץ
 גם כשממצאי הוועדה עדיין199027, לאחר שוועדת לביא הגישה את ממצאיה,

 דיווח בהרחבה על מחלתמעריבלא פורסמו ברבים. באוגוסט 1990 העיתון 
הגזזת בכתבה שכותרתה "ישלמו בראשם" (מס' 3 א ו–ב), ובה סיפורים אישיים
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דליה מזורי, "משרד הבריאות בודק כמה נפגעו מטיפול קרינתי בגזזת בשנות ה–50",24
, 3.9.1989.במערי

גדעון אלון, שיחת היום עם צבי רזאל, "אנשי הסוכנות חטפו ילדים להקרנות והחזירו25
, 3.9.1989. בפועל, נמצא כי ילדים לא נחטפו לצורכי טיפול,הארץאותם מגולחי ראש", 

ולכן לאמירה זו לא היה בסיס עובדתי.

, 7.9.1989.תידיעות אחרונוברוך מודן, "הסיפור הלא–גמור של הגזזת", 26

לביא מ., כהן ח., שוורץ א., קטן ר., סגן י., בת שבע ל., מלמד צ., "דוח ועדת לביא27
לטיפול בפניות בנושא הגזזת", משרד הבריאות (ירושלים), 6 ביוני 1990.

, 17.8.1990.במעריאריה אפלטוני, "ישלמו בראשם", 28

 בסמוך למועד פרסום כתבה28של נפגעי הטיפולים שאובחנו עם גידולים במוח.
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 (מופץ בעיר פתח תקווה) כתבה נרחבת המל�והמה בפתחזו פורסמה במקומון 
 אחת29בסיפורים אישיים, שהכתירה את נושא הגזזת כ"צ'רנוביל של ישראל".

הנפגעות תיארה בכתבה כי "אני בקושי מתפקדת, עייפה כל הזמן ומתקשה
ללכת. אם אני לא אוכלת, אין לי בכלל כוח, ולכן אני גם משמינה"; על אחֵר
נכתב כי "הסבל נורא והסוף לא נראה באופק". באותו זמן ראתה אור במקומון

 כתבה שכותרתה "קרבנות הגזזת", ובה סיפורה של משפחהכל העמק והגליל
ממגדל העמק שעוברת "שבעה מדורי גיהינום", וסיפורה של סימי, עולה ממרוקו

ונפגעת מטיפולי הקרנות שאושפזה בבית חולים פסיכיאטרי. היא קובלת:

הייתי חזקה כמו שור, וגידלתי 9 ילדים למופת, כולם משכילים ומוכשרים.
30ואיך הרסו לי ולהם את הבריאות.

 (מופץ בחולון ובבת ים). סיפר אחד הנפגעים (עולהשתי עריםבכתבה במקומון 
מסוריה) שטופל בדי.די.טי ואחר כך בהקרנות נגד גזזת, כי:

זה היה ליל חורפי וגשום וריססו אותי כאילו אפשר לחשוב מאיפה

 בשער העלייה לא היו לנו בגדים להחליף. את השֵער שלי, עדבאתי ...

כמה שיכולתי לנקות, ניקיתי, אבל הדי.די.טי הפך את השֵער לסמיך

ודביק וחשבו שיש לי גזזת. בלי לשאול הרבה שאלות, תפסו אותי

והכניסו אותי לתוך צריפון. ניסיתי לברוח, אבל שמעתי שם בכיות

ויללות של ילדים. ראיתי שם ילדים יוצאים מתוך אותו צריפון עם שֵער

מגולח וקרחת, מלאים ביוד על השֵער, והיה גם ילד אחד שהפצעים שלו

על הראש דיממו. כשהגיע תורי להיכנס, תפסו אותי בכוח, הושיבו אותי

על כיסא. בעטתי ברגליים, ניסיתי להתנגד וצעקתי לאחי לברוח, אבל

31לצערי הוא לא שמע את הקריאות שלי.

עם פרסום ממצאי ועדת לביא סיקרו אמצעי התקשורת את גל התביעות הראשונות

שהוגשו נגד המדינה/משרד הבריאות על ידי אנשים שנפגעו מטיפולי הקרנות
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, 3.8.1990.מה בפתחעודד לפיד, "זה הצ'רנוביל של הארץ", 29

, 13.6.1990.כל העמק והגלילבתיה טל, "קרבנות הגזזת", 30

, 12.6.1992.םשתי עריענבר לגשטיין, "לא גומרים עם המחלה הזו", 31

, עתי"ם, 8.11.1991; ללא שםהארץ"חולי גזזת תובעים את משרד הבריאות", 32
, 4.11.1991;הצופהמחבר, "חולי גזזת שטופלו בהקרנות תובעים את משרד הבריאות", 

, עתי"ם, 12.5.1992;במערי"טופלו בגזזת בשנות החמישים — עכשיו תובעים פיצויים", 
, עתי"ם, 10.2.193.במערי"נפגעי טיפול נגד גזזת תובעים 5 מיליון שקל", 

32(ראו פרק 14).
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המדיה וקידום החוק לפיצוי נפגעי ההקרנות נגד גזזת

33ועדת לביא דנה בסוגיית הגזזת כשנתיים, והונחו בפניה 126 פניות מהציבור.

בדוח הוועדה (6.6.1990) נטען כי מאחר שגילוי מוקדם של סוגי סרטן מסוימים
והתערבות רפואית בזמן עשויים להגדיל את הסיכויים לחיים ארוכים יותר, יש
להפיץ בקרב אלה שהוקרנו נגד גזזת מידע כדי שיבינו את מצבם ויגבירו את
ערנותם, "בלי לגרום למתחים מיותרים". כמו כן, יש להגביר את ערנותם של

 הוועדה צירפה לממצאיה מכתב שהומלץ34רופאי המשפחה ושל הרופאים הכלליים.
לשלוח לציבור המוקרנים באופן פרטני או באמצעות אמצעי תקשורת המוניים
("באמצעות התקשורת לסוגיה", כפי שנכתב); מכתב פנייה לרופאים שיופץ

 או במכתב אישי של המנכ"ל.35מכתב לחבר ובהרפואהבכתב העת 
לצד דיונים שנערכו בפרקליטות המדינה בעקבות המלצות ועדת לביא, התנהלה
התכתבות בין עו"ד פליאה$אלבק$ז"ל, מנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות
המדינה דאז, לבין מנכ"ל משרד הבריאות דאז, ד"ר משה משיח. עו"ד$אלבק$סברה

כי:

אין מקום ליוזמה של פרסום לציבור, פרט לכך שבפרסום כללי על
גורמי סרטן ומצבי סיכון אפשר לכלול גם הערה על כל מי שעבר טיפול
בהקרנות רנטגן ... יציאה לפרסום יזום בציבור או הזמנה יזומה לבדיקה
תיצור בהלה ופחדים$באוכלוסייה$גדולה מאוד. והנזק שייגרם לאנשים
אלה על ידי הפחד גדול לאין ערוך מאשר הסיכוי להקדים בדרך זאת
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כך למשל, מכתבה של חנה פז לוועדת לביא מה–24.9.1989, בו היא תיארה כי קראה33
כמה שנים קודם לכן בעיתונים על מחקרו של מודן על נזקי בריאות מאוחרים בשל
טיפול קרינתי נגד גזזת בילדות ועל קריאתו להגיע לבדיקות מוקדמות בתל–השומר. פז
ציינה כי כאשר ביקשה להצטרף לבדיקות הסקר נענתה כי הרשימה מלאה ושאין להם
צורך באנשים נוספים למעקב; לביא ל., כהן ח., שוורץ א., קטן ר., סגן י., בת שבע ל.,
מלמד צ., "מסמכי ועדת לביא לטיפול בפניות בנושא הגזזת", משרד הבריאות, ירושלים,
1990-1989). מכתבה של חנה פז לעוזרת מנכ"ל משרד הבריאות מתאריך ה–24.9.1989.
במכתב מצוין כי ב–2006 היא תבעה את מדינת ישראל בסוגיית אי היידוע וזכתה בפיצוי,
וזאת מבלי שההתכתבות שלה בנושא עם ועדת לביא נדונה בבית המשפט; בית המשפט
המחוזי בירושלים, פז חנה נ' מדינת ישראל-משרד הבריאות. ת"א (י-ם) 8402/06,

.5.3.2009

דוח ועדת לביא לטיפול בפניות בנושא הגזזת מתאריך 6.6.1990. חברי הוועדה היו34
ד"ר מיכאל לביא (יו"ר), פרופ' ח. כהן, פרופ' א. שוורץ, פרופ' ר. קטן, עו"ד י. סגן, גב'

בת שבע לוי, גב' ציפורה מלמד.

ידיעון של ההסתדרות הרפואית (2014-1938), שנשלח לרופאים החברים בהסתדרות35
הרפואית בישראל.

מכתבה של פליאה אלבק, מנהלת המחלקה האזרחית של פרקליטות המדינה, למנכ"ל36
משרד הבריאות ד"ר מ. משיח. הנדון: נפגעי מחלת הגזזת. 22.4.1991, סימוכין 410-174.

36אבחנה של גידול סרטני.
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החשש מפחד ציבורי על רקע סיקור תקשורתי של סיכונים רפואיים היה מרכיב
Risk(מרכזי בהתוויית מדיניות של ארגונים בנוגע לתקשורת סיכונים 

Communication החוקרים האמריקנים .(Ropeik & Slovicמאוניברסיטת 

 כי לצורך הפגת החשש בציבור מפני סיכון כלשהו, אין37הרווארד טענו במאמרם
להסתפק רק בהוצאת תגובה לסיכון שנוצר, אלא נדרשת מדיניות סדורה ומתוכננת
מראש הכוללת לא רק דיבורים אלא גם מעשים. בדוגמה המובאת במאמר על
סיקור פעילותן של רשויות הבריאות בגרמניה לנוכח הופעתה של מחלת הפרה

) במדינה ב–2001, נטען כי הפחד בציבור מהסיכון שבהידבקותBSE(המשוגעת 
במחלה זו הופג רק לאחר שגרהארד שרודר (קאנצלר גרמניה דאז) הצהיר
בציבור כי אין לבטל את החשש מהמחלה ויש לבצע פעולות להפחתת הסיכון

להידבקות תוך שימוש בכלי התקשורת.
על רקע חילוקי הדעות בין הפרקליטות למשרד הבריאות בסוגיית יידוע
המטופלים באשר להשלכות של טיפולי ההקרנות הורה אהוד אולמרט (שר
הבריאות דאז) בחודש ספטמבר 1991 למנכ"ל משרדו לפעול "למתן הנחיות

 לצד זאת,38מתאימות לרופאים בקשר להקרנות רנטגן לנפגעי מחלת הגזזת".
מודן טען כי לא נכון להנחות על ביצוע בדיקות לגילוי מוקדם באוכלוסיית

.39המוקרנים
מכתבבמאי 1992 פרסם המנכ"ל ד"ר משה משיח הודעה לרופאים בידיעון 

, שמיידעת אותם על בעיות הבריאות המאוחרות של מוקרני הגזזת ועללחבר
 במכתבו הוא הוסיף דברים על הידע ועל40תשומת הלב שיש ליחס לנושא.

המחקר הקיים לגבי הסיכון בתחלואה בקרב המוקרנים, וכמו כן ניתנו הוראות
לרופאים באשר לאופן איתור המוקרנים.

ערכאות משפטיות בישראל שדנו בחובה ליידע את מטופלי ההקרנות, לא
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37Ropeik D & Slovic P, “Risk Communication: A Neglected Tool in
, 2003, 11:1-4Risk in PerspectiveProtecting Public Health”, 

מכתבו של אהוד אולמרט, שר הבריאות, למנכ"ל משרד הבריאות ד"ר מ. משיח.38
הנדון: גזזת — הנחיות לרופאים, 2.9.1991, סימוכין 2361/ד.

39Ron E, Lubin E, Modan B, “Screening for early detection of
Israel Journal ofradiation-associated thyroid cancer: a pilot study”, 

, 1984, 20:1164-1168Medical Sciences
, 1992, עמ' 8. מעיון במסמכימכתב לחברמשיח מ., "חולי גזזת שטופלו בהקרנות", 40

ועדת לביא עולה כי במקביל לפרסום במכתב לחבר הוכן בוועדה מכתב בנושא זה,
שמוען לכל רופאי קופות החולים, אלא שהנהלות הקופות טענו כי לא קיבלו אותו להפצה
לרופאיהם; ומאחר שלא ניתן היה להוכיח כי מכתב זה אכן נשלח, הוא נדחה על ידי בית

המשפט

 אפיק לגיטימי–משפטי שמיידע על הסיכוניםמכתב לחברבראו בפרסום המאמר 
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שבהקרנות נגד גזזת. במשפט בעניינה של סימה ראובן נתבעה המדינה/משרד
הבריאות בעילה של אי יידוע, ובית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי:

החוזר נכלל בפרסום "מכתב לחבר", ואולם לא הובאה כל ראיה מה
הייתה תפוצתו וזאת למרות שהפרסום נשלח כאמור לכלל רופאי ישראל
החברים בהסתדרות הרפואית. במצב דברים זה לא ניתן לייחס לו כל

41ערך.

 ל�וה גם בפרסום במדיה הישראלית. בשני עיתוניםמכתב לחברבהפרסום 
 הובאו בהן42) הופיעו ידיעות המדווחות על הודעתו של המנכ"ל.הארץ ומעריב(

הנחיות להעלאת מודעותם של רופאי המשפחה לבצע בדיקות תקופתיות למי
שבשנים הראשונות להקמת המדינה טופלו בהקרנות נגד גזזת, לרבות בדיקות
תקופתיות שגרתיות ובדיקות ממוגרפיה לאיתור מוקדם של סרטן השד. זאת אף
שוועדת מומחים לנושא זה המליצה שלא לבצע בדיקות סקירה מיוחדות לאוכלוסייה
43זו מעבר לבדיקת ממוגרפיה בהתאם להמלצות המקובלות לכלל האוכלוסייה.

 מוזכר:שתי עריםבכתבה נוספת במקומון 

 — ידיעה לפיה הורה ד"ר משה משיח, מנכ"ל משרד הבריאות,מכתב לחבר
44שעל הרופאים לבצע בדיקות תקופתיות לגילוי סרטן בקרב חולי הגזזת.

בעקבות ממצאי ועדת לביא גבר ההד הציבורי, והוא מצא את ביטויו, בין השאר,
 שכותרתה הייתהחדשותבכתבות התוקפות את הממסד. כך למשל, כתבה במוסף 
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ההצהרה ניתנה בבית המשפט המחוזי בירושלים. ראובן סימה נ' מדינת ישראל-משרד41
הבריאות. ע"א (י-ם) 6347/05, 12 בינואר 2006, סעיף 16. בתביעה העידו רופאת
המשפחה של ראובן (ד"ר דומיניק נאמן) והרופא המחוזי של קופת חולים מאוחדת (ד"ר
פאול בנדק). הם טענו כי לא י�דעו מטעם משרד הבריאות בנוגע לקשר שבין ההקרנות
נגד גזזת לבין הסיכון בהתפתחות גידולים ובעיות בריאות שונות; כמו כן, לא היו מודעים
לתוכנו של מכתבו של ד"ר משיח שפורסם במכתב לחבר. בהמשך חיזק בית המשפט
העליון עמדה זו וקבע כי הפרסום במכתב לחבר: אינו ממלא אחר חובת היידוע הן

מבחינת תוכן ההנחיה והן מבחינת דרך הפצתה.

עדנה ארידור, "מנכ"ל משרד הבריאות בהנחיות לרופאי המשפחה: 'יש להקפיד על42
, 17.5.1992; דליה מזורי,הארץבדיקות תקופתיות לאנשים שקיבלו הקרנות נגד גזזת'", 

, 18.5.1992.במערי"חולי גזזת שטופלו בשנות ה–50 בהקרנות יעברו בדיקות לגילוי סרטן", 

מכתבו של ד"ר גד רנרט, ראש תכנית המעקב, בקרת איכות והערכה ופרויקט43
הממוגרפיה הארצי של משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן למנכ"ל משרד הבריאות

ד"ר מ. משיח. הנדון: ממוגרפיה סורקת בחולי גזזת שטופלו בהקרנות, 17.5.1992.

, 12.6.1992.םשתי עריענבר לגשטיין, "לא גומרים עם המחלה הזו", 44

היה השם העממי להקרנות רנטגן. כמוסבר בכתבה, חשמל45

 וכללה תיאורי נפגעים שלפיהם:45"קללת החשמל"
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אותי לקחו מבית ספר, באו, הוציאו אותנו מהכיתה, העלו אותנו על
משאית והיידה ... היוד היה כל כך שורף עד שהיינו מתגלגלים בחול כדי

46להפסיק את הבעירה בראש.

במקביל, כשתביעות משפטיות נגד המדינה נדחו מחמת חוק ההתיישנות, ל�וה
הסיקור התקשורתי בביקורת נוספת ובהאשמות כלפי הממסד, והפעם בתחקיר

47 שכותרתו "גזזו להם את החיים".העולם הזה

הלחץ מצד התקשורת חלחל גם לכנסת והוביל לחקיקתו של החוק לפיצוי
 החוק מפצה אנשים48כספי של נפגעי גזזת ביָזמת ח"כ עמיר פרץ (יולי 1994).

שהוקרנו נגד גזזת בין 1.1.1946 ל–31.12.1960 ונתפתו אצלם מחלות המוגדרות
בנספח לחוק. בינואר 1995 נכנסו לתוקף החוק והתקנות הקשורות בו, לאחר

 כמו כן, הוקם המרכז49שנחתמו על ידי שר הבריאות דאז הד"ר אפרים סנה.
הארצי לפיצוי נפגעי גזזת בתל–השומר שהיה אחראי על יישום החוק ועל קביעת
הפיצויים שיועברו על ידי המוסד לביטוח לאומי בעבור תביעות שנמצאו מוצדקות.

 במקביל, פורסמה50כניסתו לתוקף של החוק לוותה בדיווחים בכלי תקשורת.
בעיתונים מודעה בתשלום מטעם משרד הבריאות (לשכת הדוברת) והמוסד
לביטוח לאומי (אגף הסברה ויחסי ציבור), שכותרתה "לידיעת אנשים שנפגעו

 הודעות יזומות של משרד הבריאות51מטיפול בהקרנה נגד גזזת או שאריהם".
 הן בעיתונות52בדבר החוק לפיצוי נפגעי גזזת פורסמו בתקשורת גם בשנת 2000

501

, 26.2.1993.מוסף חדשותעינת ברקוביץ, "קללת החשמל", 46

, 1.12.1993.העולם הזהשרית רום, "גזזו להם את החיים", 47

חוק לפיצוי נפגעי גזזת, ספר החוקים 1478: 277, התשנ"ד-1994. באותו חודש החל48
גם יישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

תקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות, הרכבת49
ועדות וסדרי עבודתן), התשנ"ה-1995.

,ץהארעדנה ארידור, "מהיום יוכלו נפגעי הטיפול בגזזת בשנות ה–50 לקבל פיצוי", 50
,על המשמר1.1.1995; ללא שם מחבר, "החוק לפיצוי נפגעי הגזזת ייכנס היום לתוקפו", 

,יתד נאמן1.1.1995; ללא שם מחבר, "החוק לפיצוי נפגעי הגזזת ייכנס לתוקפו מהיום", 
,הצופה1.1.1995; ללא שם מחבר, "חוק לפיצוי נפגעי הגזזת ייכנס לתוקפו היום", 

.1.1.1995

,תידיעות אחרונו"לידיעת אנשים שנפגעו מטיפול בהקרנה נגד גזזת או שאריהם", 51
2.1.1995, מודעה. מתוך גנזך המדינה, משרד הבריאות לשכת הדובר, לקט קטעי עיתונות,

תיק גל22023/1.

"משרד הבריאות, המרכז הארצי לפיצוי נפגעי גזזת: לידיעת אזרחים שנפגעו מטיפול52
, 15.12.2000,תהמוסף לשבת-ידיעות אחרונובהקרנה נגד מחלת הגזזת או שאריהם", 

, 15.12.2000, מודעה, עמ' 26.בהמוסף לשבת-מערימודעה, עמ' 24; 

המודפסת והן בתשדירים ברדיו.
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)Press Release(אסטרטגיית יידוע הציבור באמצעות הודעות יזומות למדיה 
במטרה להפיץ לציבור הרחב או לקהל ספציפי מסר חיוני, מקובלת במערכות

 גם בעולם הרפואה הבאת מידע53רבות ומשמשת כלי יעיל להפצת מידע אמין.
רפואי המתפרסם בכתבי עת מדעיים לציבור הרחב באמצעות הודעות לעיתונות,

 בארצות הברית נעזר מִנהל המזון והתרופות54נחשבה פרקטיקה מקובלת ויעילה.
) בכלי התקשורת כדי להפיץ בציבור הרחב הודעות בדברFDA-האמריקני (ה

55סיכונים רפואיים.

באסטרטגיה של הודעה יזומה למדיה נעשה לאורך השנים שימוש במצבי
סיכון רפואיים מסוימים, למשל בעת הצורך ליידע את הציבור בדבר הסיכון
לחלות בסרטן בעקבות חשיפה לאסבסט. באפריל 1978 יצאה המחלקה לבריאות,

U.S Department of Health, Education(לחינוך ולרווחה בממשל הפדרלי 
and Welfareבמסע יזום שמטרתו הייתה להעלות את המודעות לסכנה שבחשיפה (

לאסבסט. המסע כ�ון בעיקר לרופאים, לעובדים ולגורמים נוספים על רקע
המחקרים שהצביעו על כך שעובדים שנחשפו בעבר לאסבסט (בייחוד במלחמת

 האתגר במסע זה56העולם השנייה) עלולים לפתח עם הזמן גידולים סרטניים.
היה העובדה שלא ניתן להגדיר מראש את קהל היעד, מאחר שלא הייתה בקרב

הרשויות בארצות הברית רשימה שמית של אנשים שחוו חשיפה לאסבסט.
בהערכות מקדימות של מארגני המסע הוגדרו אזורים בארצות הברית שבהם
היו עשויים להימצא ריכוזים של אלה שנחשפו לאסבסט (בולטימור, צ'רלסטון,
ניו יורק, סיאטל, לוס אנג'לס והוואי). מידע יזום בנושא זה הופץ בכלי התקשורת
השונים הנפוצים באותה העת — תשדירים באורך של 60 שניות ו–30 שניות
ברדיו ובטלוויזיה ופעילות מכוונת בעיתונות הכתובה. המסע בעיתונות הכתובה

) ועלונים שחולקו לעורכים של Media Kits1,500(כלל ערכות תקשורת 
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53Autzen C, “Press Releases – The New Trend in Science
, 2014, 13:1-8Journal of Science CommunicationCommunication”, 

54Stryker Jo E, “Reporting Medical Information: Effects of  Press
Releases and Newsworthiness on Medical Journal Articles’ Visibility in

, 2002, 35:519-531Preventive Medicinethe News Media”, 
55Ledford C, “Mediated Medication-Risk Messages: A Content

Analysis of Print News Coverage of Increased Medication Risk”,
, 2013, 61:397-412Communication Quarterly

56Freimuth VS & Van Nevel J-Paul, “Channels and Vehicles of
AmericanCommunication: The Asbestos Awareness Campaign”, 

, 1993, 23:105-111Journal of Industrial Medicine

עיתונים יומיים. סקרים מטעם מכון גאלופ שליוו את המסע בשלוש נקודות זמן
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הראו כי בעקבות השימוש בתקשורת כאמצעי יידוע, הייתה עלייה במודעות
57הציבור לסכנות הבריאותיות שנובעות מן החשיפה לאסבסט.

ישראל היא מהמדינות היחידות שהפיצו הודעות לציבור בדבר הסיכון שנלווה
לטיפולי הקרנות נגד גזזת, כפי שעולה מן המסע היזום בסרביה שבוצע ב–2006
בידי החוקרים שורץ, סבו טאסיק וסדצקי. הם פרסמו בשני עיתונים יומיים
מודעות על הטיפול בהקרנות נגד גזזת שנעשו ביוגוסלביה בשנות ה–50. מטרתם
של החוקרים הייתה לאתר נפגעי הקרנות כתוצאה מהטיפולים, ובעקבות כך
186 אנשים יצרו קשר עִמם, אף שנושא הטיפולים בהקרנות נגד גזזת ביוגוסלביה

58נמחק מזיכרון האזרחים.

סוף שנות ה–90: סיקורו של קובץ מודן

חקיקת החוק לפיצוי נפגעי גזזת לא הובילה לדעיכתו של נושא הגזזת מסדר

היום של כלי התקשורת בישראל, נהפוך הוא. שנתיים לאחר שנכנס החוק

, שהראהאחרונות ידיעות של תל–אביבלתוקף, פורסם תחקיר במקומון 

 במקביל,59 איש מבין התובעים טרם פוצה על ידי המדינה.שלמרות החוק
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57Freimuth VS & Van Nevel J-Paul, “The Role of Gatekeepers in the
Paper presented at the Annual meetingAsbestos Awareness Campaign”, 

, Acapulco, Mexicoof the International Communication Association
1980; Spons Agency: NIH, pp. 1-37; Freimuth VS & Van Nevel J-Paul,

Journal of“Reaching the Public: the Asbestos Awareness Campaign”, 
, 1981, 31:155-167Communication

58Shvarts S, Sevo G, Tasic M, Shani M and Sadetzki S, “The Tinea
,Lancet Infectious DiseasesCapitis Campaign in Serbia in the 1950s”, 

2010, 10:571-576
,תל–אביבגיא לשם, "המדינה סידרה להם סרטן. היא לא מתכוונת לשלם על זה", 59

.25.10.1996

רונן ברגמן, "משרד הבריאות מחזיק רשימה חסויה של 12 אלף איש שעברו הקרנות60
,הארץ, 27.11.1996; רונן ברגמן, "הרשימה הסודית", הארץנגד גזזת בשנות ה–50", 

29.11.1996. מתוך ארכיון המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת בתל–השומר.

קובץ מודן מבוסס על כרטיסים רפואיים שנמסרו בראשית שנות ה–60 על ידי פרופ'61
אברהם סהר לעמיתו פרופ' ברוך מודן ואשר היו בסיס למחקרו של מודן על הקשר בין
הטיפולים בהקרנות נגד גזזת ובין סרטן וגידולים שונים. הקובץ מונה 10,834 שמות של
תושבי ישראל שטופלו בישראל, והתיעוד עליהם מצוי במשרד הבריאות, ולצדם מספר
זהה של תושבים שלפי הצהרות משפחותיהם לא טופלו נגד גזזת והיו קבוצת ביקורת.

ראו פרק 11 בספר זה.

 וכרטיסיות זמנהוף61 שעניינו קובץ מודן60תחקיר הארץפורסם בעיתון 
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 לווה בכתבה חדשותית שכותרתה "משרד הבריאות מחזיק התחקיר62(מס' 4).

רשימה חסויה של 12 אלף איש שעברו הקרנות נגד גזזת בשנות ה–50" ובכתבת

מוסף שכותרתה "הרשימה הסודית". בתחקיר נמתחת ביקורת על החלטת המדינה

שלא ליידע את כלל נפגעי ההקרנות על הסיכון לפתח מחלות שונות. בתי

המשפט נתנו את דעתם על סוגיה זו. "גורמים בכירים במשרד הבריאות מודים

שבעצם היו שמחים אילו הרשימה המכונה 'קובץ מודן' לא הייתה בידם, והיו

פטורים מהשאלות המצפוניות הכרוכות בה", נטען בפתח הכתבה.

 כי63בפסק הדין בעניינה של סימה ראובן קבע בית המשפט המחוזי בירושלים

"חובת המשיבה (המדינה) לגלות את המידע שבידיה למוקרנים, בין במישרין

ובין באמצעות רופאי המשפחה" מבלי להעדיף יידוע אישי, ואף הודגש בפסק

הדין כי "מובן כי פרסום כולל, לאו דווקא לאוכלוסיית המוקרנים, היה מביא את

המידע לידיעת המערערת". בית המשפט מנה אמצעי יידוע סבירים:

במגוון דרכים, ובהן פנייה ישירה אל המוקרנים, במכתב או בדרך אחרת,

על פי רשימות החולים שהוקרנו, פרסום הודעה מתאימה בכלי התקשורת

ובקופות החולים; פניה ישירה וממוקדת אל רופאי המשפחה הרלוונטיים

על פי רשימת שמות המוקרנים, תוך וידוא ובקרה על העברת המידע

64לידיעת הרופא המטפל, ועוד.

בהקשר לדיון על הגזזת בתקשורת הישראלית עולה היבט נוסף באשר ליידוע

אישי פרטני של המטופלים בהקרנות על היותם בקבוצת סיכון לסיבוכים רפואיים.

סוגיית היידוע היזום של מטופלי ההקרנות נגד גזזת במשרד הבריאות נדונה

ב–29.5.2005 בוועדה מקצועית שמינה מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' אבי

 הוגש ב–23.10.2006, ונקבע בו כי משרד הבריאות אינו65ישראלי. דוח הוועדה
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כרטיסיות זמנהוף מתעדות שמות של 38,795 מטופלים שטופלו בהקרנות נגד מחלות62
שונות (אקזמות ופגעי עור שונים) החל משנות ה–40 של המאה ה–20, מתוכם רק 4,188
(כ–10%) טופלו בהקרנות נגד גזזת. הטיפולים ניתנו במכון הרנטגן של קופת חולים

הכללית ברח' זמנהוף בתל–אביב.

בית המשפט המחוזי בירושלים. ראובן סימה נ' מדינת ישראל-משרד הבריאות. ע"א63
(י-ם) 6347/05; 12 בינואר 2006, סעיפים 10, 11, 16.

שם.64

דוח המלצות הוועדה לעניין קובץ מודן, 23.10.2006, בהשתתפות עו"ד יעקב כהן,65
פרופ' ליאון אפשטיין, פרופ' סיגל סדצקי, פרופ' נעם זהר, עו"ד איתן פלג.

צריך לפנות ישירות לכלל האנשים הרשומים בקובץ מודן (סעיף 32א'). באשר
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לגזזת, החוק מאפשר כיום לכל פונה למרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת לברר

 בדוח הוועדה נקבע כי:66אם שמו מצוי באחד ממאגרי השמות שבמרכז.

ראוי להביא למצב של מודעות הציבור לחוק ולזכותו של מי שסבור
שעבר הקרנות לטיפול בגזזת לברר האם הוא מופיע בקובץ מודן, כך

שידאג למיצוי זכויותיו בהתאם לקבוע בחוק (סעיף 32ד').

הוועדה סיכמה כי ראוי שהפרסום למנגנון הפיצוי לפי החוק לנפגעי ההקרנות
נגד גזזת יהיה "נרחב, כך שיגיע לכל האוכלוסייה" (סעיף 32ה'), בין השאר גם
על ידי פרסום מתמשך בטלוויזיה וברדיו, בעיתונות היומית ובמקומונים, במגזיני

בריאות, באתרי אינטרנט ובפורומים בנושאי בריאות.
ההחלטה שלא ליידע אישית את מטופלי ההקרנות תואמת להחלטות דומות
במדינות נוספות בהקשר לסיכונים רפואיים שנודעו בדיעבד. כך למשל, חוקרים
מקנדה טוענים נגד הצורך ליידע אישית מטופלים שנחשפו למנות דם, שנקשרו

 הם מבהירים כי די ביידוע67לחולים במחלה העצבית–ניוונית קרויצפלד-יקוב.
קולקטיבי באמצעות מודעות בדבר הסיכון שיש במנות הנגועות במחלה; במידת
הצורך מודעות אלו ילֻוו בשירות המאפשר לכל אחד לבדוק אם הוא נחשף למנת

דם מסוכנת.
יידוע אישי כאסטרטגיה ננקט בעיקר במקרים שבהם היקף הסיכון היה קטן
יחסית או כשהתנאים אפשרו ליצור רשימה שמית מלאה של כלל האנשים
שנחשפו לגורם מסכן כלשהו. כך למשל, בארצות הברית התעורר דיון ציבורי
בסנט האמריקני באשר לטיפול בהזלפת רדיום רדיואקטיבי לאזור הלוע האפי

)NRI = ֹNasopharyngeal Radium Irradiationמשהתברר כי הטיפול כרוך ,(
בעלייה בסיכון לסרטן. ואכן ב–1997 החלה פעילות יזומה של המחלקה לענייני

) לאיתורDepartment of Veterans Affairs(חיילים משוחררים בממשל הפדרלי 
אלפי צוללנים וטייסים שטופלו בהקרנות נגד בעיות אוזניים בתקופת מלחמת
העולם השנייה. המטרה הייתה לא רק לאתר אותם אלא אף ליידע אותם באופן
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בדיקה במאגרים. מתוך אתר משרד הבריאות: דף הבית > שירותים > שירותים66
רפואיים > נפגעי גזזת.

67Caulfield T, Dossetor J, Boshkov L, Hannon J, Sawyer D and
Robertson G, “Notifying Patients Exposed to Blood Products Associated
with Creutzfeldt-Jakob Disease: Integrating Science, Legal Duties and

, 1997,Canadian Medical Association JournalEthical Mandates”, 
157:1389-1392

68Sugg Diana K, “Old Cure, New Ills Millions Received Nasal Radium

68אישי על הסיכון המוגבר שלהם לפתח סרטן.
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במקרה אחר (ב–1992) נתקבלה בארצות הברית החלטה על הפסקת השימוש
 דיווחים על דליפות סיליקוןFDA-בשתלי סיליקון לחזה, לאחר שהתרבו ב

מהשתלים, שגרמו לסיבוכים רפואיים חמורים. החלטה זו נותרה בעינה עד
 התנה את השימושFDA-להיתר המחודש להשתמש בשתלי סיליקון (ב–2006). ה

בשתלים אלה במעקב של היצרנית אחר 40,000 מטופלות למשך 10 שנים
ובהקמת מאגר לרישום הנשים שטופלו בשתלי סיליקון באופן שיאפשר ליידע
אישית כל אחת מהן במקרה של סיבוך עתידי. אולם בפועל החברה איננה
עוקבת אחר כלל המטופלים/ות, וגם מְנַהֲלָּה טרם הקים מאגר מסוג זה, ולכן לא

 כשהתעוררה במדינות69ניתן יהיה בעתיד ליַדע אישית על כל מקרה של סיבוך.
בעולם סוגיה זו מחדש (ב–2011), לאחר שאובחנו בעיות בטיחותיות בשתלי

 הצרפתית והוחלט להורידם מהמדפים, נשמעו קולותPIPסיליקון של חברת 
באשר לחובה המוסרית ליַדע אישית כל מטופל/ת מצד הרגולטורים וספקי
הבריאות, לרבות הצורך בייעוץ אישי ובביצוע בדיקה רפואית לכלל הנשים

70שטופלו.

לצד פסק הדין בעניינה של סימה ראובן, שקבע כי המדינה נושאת באי
אחריות על אי יידוע הסיכונים שבטיפולי הגזזת, יצא ב–2011 המרכז הלאומי
לפיצוי נפגעי הגזזת במסע פרסום יזום בעיתונות הכתובה וברדיו כדי לעדכן את
הציבור הרחב על פרטי החוק לפיצוי נפגעי הגזזת. מסע הפרסום כלל תשדירי
רדיו בין התאריכים 16-30.1.2011: 9-8 הודעות שודרו בכל יום ברשת ב';
ברשת ג' שודרו 2 הודעות ביום; שודרו הודעות במהדורות החדשות של השעות

 ובאתרי אינטרנט.07:0071 ו–18:00; פורסמו מודעות בעיתונים

שנות האלפיים: כותרות סנסציוניות
עם השנים סיקור ההקרנות נגד גזזת בתקשורת הישראלית עבר תהליך של
הקצנה, שמצאה את ביטויה בכותרות סנסציוניות (עד כדי מסתוריות), שהעידו
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, Published OctoberThe Baltimore SunTherapy in 1940s, '50s and '60s”, 
 1997th12

69Rothstein MA & Siegal G, “Health Data Security Symposium: Health
Information Technology and Phsychians’ Duty to Notify Patients of

Symposium, Houston Journal of HealthNew Medical Developments”, 
, 2012, 122:93Law & Policy

70Atika Shubert, UK Breast Implant Victims Want Answers, CNN (Jan,
7, 2012, 2:42 AM), www.cnn.com/2012/01/07/world/europe/uk-breast-

implant/index.html (discussing recall responses in European countries)
כל, המודיע, םישראל היו, תידיעות אחרונו, במעריהמודעות פורסמו בעיתונים 71

ל

על חוסר אמינות ברשויות הממסד. ב–2003 יצא לאקרנים הסרט "ילדי הגזזת"
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 המציג את ההקרנות נגד גזזת כטיפול בכפייה בילדי72שיצרו דוד בלחסן ואח',
העולים שבוצע בתחנות הסגר. הסרט מציג את התיזה כי היה מדובר בניסוי
רפואי סמוי ורב היקף ובמימון משרד הבריאות האמריקני, כשחלק מאנשי

הממסד הרפואי בארץ היה מצוי בסוד העניינים.
כאמור, חלה הקצנה בכלי התקשורת בנושא הגזזת, שמצאה את ביטויה
73בכותרות כגון "פרשה שגבתה יותר קורבנות מכל מלחמות ישראל יחד",

"שואה פרטית" ובתיאורים השואבים מהשואה על ילדים שפונו "במשאיות
 נטען כי:גלובס בראיון עם בלחסן ב74למחנה בחיפה" לצורך ההקרנות.

ד"ר חיים שביה (שיבא, טעות במקור), מנכ"ל משרד הבריאות בשנות
החמישים, היה בין המתנגדים לעליית יהודי צפון אפריקה, בטענה שזו

עלולה להביא עמה מחלות מדבקות, ובראשה הגזזת.

סיקור מגמתי זה נמשך גם בחלוף שנה, כשהסרט עדיין עורר גלים ואף זכה

בפסטיבל הסרטים בחיפה, מה שהוביל לחשד על הקשר האמריקני לנושא הגזזת

 צוטט אחד המרואייניםהארץולתיאוריה שלפיה מדובר במחקר סודי. במאמר ב

בסרט, ד"ר יקותיאל פרץ שהיה בשנות ה–50 ראש השירותים האפידמיולוגיים

במשרד הבריאות, באומרו כי "מבצע ההקרנות עלה 300 מיליון לירות ומומן

ממקורות אמריקאים", ויוצר הסרט דוד בלחסן הוסיף כי "זה סכום אסטרונומי

 בכינוס75שיכול היה להגיע רק מהממשל האמריקאי, לא מארגונים יהודיים".

 תועד בלחסן, כשהוא חוזר בו מטענותיו76שנערך בירושלים בנושא הגזזת

77שהועלו בסרטו על ניסוי סודי במימון אמריקני בילדי העולים חולי הגזזת.
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,םר"ג-גבעתיי, המקומונים: במערי(עיתון בערבית), מקומוני פנורמה בע"מ , אלערב
.תיתדו, תיום ליום תקשור, עשב, םירושלי, תקריו

ילדי הגזזת, ישראל 2003. יוצרים: דוד בלחסן, דודי ברגמן, איריס אפרת בן עוז,72
זוהר גואטה, אבי טרה. בימוי: אשר נחמיאס. 46 דקות.

ארי ליבסקר, "פרשת ילדי הגזזת גבתה יותר קורבנות מכל מלחמות ישראל יחד",73
, 16.10.2003.גלובס

, 5.12.2003.זמן הנגבדבורה גינזבורג, "זו השואה הפרטית שלי", 74

, 30.7.2004.הארץללא שם מחבר, "מבצע הגזזת — במימון אמריקאי", 75

הכנס נערך ב–30.4.2007 באוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים,76
המכון לקרימינולוגיה.

אלי פילו, 1.5.2010, תגובות לכתבה "מה באמת קרה בואדי סאליב?", המולטי יקום77
של אלי אשד.

במקביל, פורסמו כמה כתבות שלפיהן שקל משרד הבריאות לפרסם את קובץ
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 אולם בפועל פעילות בכיוון זה לא78מודן או לפנות למטופלים שמופיעים בו,

בוצעה.

העצמת סיכונים ודרמטיזציה במדיה

סיקור הגזזת במדיה הישראלית משיק ברובו לסיקור סיכונים רפואיים בכלל,
דהיינו סיקור המתבטא בשימוש במרכיבים מעוררי דרמטיזציה המעצימים את

 =SARF(משקלם של אירועים. גישת מסגרת ההעצמה החברתית של סיכונים 
Social amplification of risk frameworkמשלבת את רכיבי הסיכון עצמו (

ואת הפרשנות שנותן הציבור לאותו סיכון. כמו כן, היא מדגישה את תפקיד
המדיה בהבניית התפיסה החברתית של סיכונים על פי 5 משתנים: א. התוצאות
הפיזיות של הסיכון; ב. כמות הסיקור העיתונאי; ג. תפיסה מקדימה של
האינדיבידואל; ד. השלכות סוציו–אקונומיות ופוליטיות שבסיכון הרפואי; ה.
תגובת הציבור המושפעת מעָצמה, מדרמטיזציה ומההקשר הסימבולי של המידע

 לפי תיאוריה זו, סיכון מועצם לעתים על ידי המדיה, ולעתים79על הסיכון.
מצומצם על ידה.

) הודגמה בנוגע למצבי סיכון רפואייםRisk amplification(העצמת הסיכון 
על הסיקור התקשורתי בשנים 2004-2003 של אזהרות Ledfordבמחקרה של 

 על הסיכון לאובדנות הנלווה לתרופות נגד דיכאון וחרדה מקבוצתFDA-ה
 במחקר זה נמנו 6 גורמים להעצמת הסיכון80. ולתרופה לגמילה מעישוןSSRI-ה

בתקשורת, שחלקם מאפיינים את סיקור הגזזת בתקשורת הישראלית: א. תחושת
חוסר שליטה לגבי הסיכון, שבאה לידי ביטוי בנושא הגזזת בחוסר השליטה של
אלה שהוקרנו ביחס לטיפול שנעשה להם; ב. תחושת היעדר הבחירה בקרב
אנשים שחשופים לסיכון; ג. שימוש בילדים בסיקור התקשורתי על הסיכון; ד.
החידוש בסיכון, כשבנוגע לגזזת הייתה מעורבת טכנולוגיה חדשנית בשעתו של
מכשירי רנטגן; ה. חוסר איזון בין הסיכון לבין התועלת שבטיפול הרפואי; ו.

היעדר אמון מצד הציבור.
העצמת סיכונים בתקשורת באמצעות הגברת החשש והפחד היא אסטרטגיה
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,תידיעות אחרונורחל סופר, "משרד הבריאות ישלח הודעות אזהרה לחולי הגזזת", 78
, 17.6.2005.כל העיר28.11.1996; עינב רוזילין, "ילדי הגזזת", 

79Ledford C, “Mediated Medication-Risk Messages: A Content
Analysis of Print News Coverage of Increased Medication Risk”,

, 2013, 61:397-412Communication Quarterly
שם.80

בחנו את הפרסומים על הסיכון Abdelmutti & Hoffman-Goetzתלוית תרבות. 
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81שנלווה לחיסון לסרטן צוואר הרחם בקנדה ובארצות הברית בשנים 2007-2006.

הם טענו כי הבדלים בשכיחותם של גורמים מעוררי חששות הקשורים לנגיף
), לחיסון ולסרטן עצמו, תלויים גם בהבדליםHPV(מחולל סרטן צוואר הרחם 

תרבותיים וחברתיים, שמוצאים את ביטויָם במערכות הבריאות במדינות אלה.
כתבות בעיתונים בקנדה על הסיכונים בחיסונים לֻוו יותר בסיפורים אישיים של

& Abdelmuttiנפגעים, בהשוואה לכתבות בארצות הברית. להערכת 
Hoffman-Goetzאפשר שההבדל נעוץ במבנה מערכת הבריאות הציבורית ,

בקנדה, שגורם לתחושות הזדהות גוברות יותר מצד האוכלוסייה כלפי נפגעים
מטיפול רפואי שניתן באופן קולקטיבי, בהשוואה למערכת הבריאות האמריקנית
שמבוססת ברובה על ביטוחי בריאות פרטיים ועל אוריינטציה אינדיבידואלית
יותר. הערכה זו יכולה להסביר את הסיפורים האנושיים שפורסמו בתקשורת
הישראלית על נפגעי הקרנות נגד גזזת, מה שעשוי להיות אמצעי להגברת
הזדהות האוכלוסייה עם הסיפור על רקע היותה של מערכת הבריאות בישראל

ציבורית וסוציאלית.
 על הדיווחים בתקשורת האמריקניתBrown82מגמה דומה עולה ממחקרו של 

לפרסום מסיבת עיתונאים שנערכה ביולי 2002, שבה הופצה הודעה לעיתונות
WHI = Women's Health(על ממצאי מחקר מעקב האחיות בארצות הברית 

Initiative,על סיכונים רפואיים שהתגלו בהקשר לטיפול הורמונלי חלופי (
שניתן לנשים בגיל המעבר. בראון הראה כי דיווחים בתקשורת האמריקנית על
הטיפול ההורמונלי החל מאותה הודעה לעיתונות ועד ל–2007 הדגישו בעיקר
את הסיכונים ונמנעו מלהתייחס לתועלת הטיפולית, וזאת חרף מחאות שהשמיעו
רופאים בכירים על מתודולוגיית המחקר ועל משמעות הממצאים. בראון אף ציין
כי מסיבת העיתונאים גרמה לגל הפרסומים ובפועל הייתה מעשה שהעצים את

המלודרמטיות של ממצאי המחקר והובילה לדיווחים חד צדדיים במדיה.

בהקשר זה התרבות האמריקנית, שאיננה מקפידה על מערכות איזונים בין

תועלות לסיכונים בדיווחים בתקשורת, עשויה להיות מקור להשפעה על הסיקור
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81Abdelmutti N & Hoffman-Goetz L, “Risk Messages about HPV,
Cervical Cancer, and the HPV Vaccine Gardasil: A Content Analysis of

,Women & HealthCanadian and U.S. National Newspaper Articles”, 
2009, 49:422-440

82Brown S, “Shock, Terror and Controversy: How the Media Reacted
Climacteric: The Journal Of Theto the Women's Health Initiative”, 

, 2012, 15:275-280International Menopause Society

בישראל. אכן בסיקור התקשורתי על הגזזת רוב הכתבות לא ציינו את התועלת
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הרפואית שהייתה בשעתו לטיפולי הקרנות בצמצום התחלואה בגזזת, אלא

התייחסו אך ורק לסיכון שנוצר בעקבות הטיפולים, באופן שהלכה למעשה

הסיקור הופך אותם לטיפולים מיותרים.

היחס לרשויות: "המדינה סידרה להם סרטן"

& Frewer, Milesהעצמת סיכונים רפואיים במדיה הודגמה גם בעבודתם של 
Marsh על הסיקור התקשורתי בבריטניה באביב 1999 באשר לחשש מבטיחותו

 המחקר מראה כי הסיכון הזה הועצם על ידי התקשורת,83של מזון מהונדס גנטית.
ובהמשך שככה ההעצמה כשהסיקור פחת. אולם בחלוף הזמן התועלות הנלוות
לשימוש במזון מהונדס גנטית דוכאו על ידי הסיקור השלילי. עם זאת, החוקרים
מציינים כי במקרה זה היחס כלפי רשויות הבריאות הרגולטוריות לא הושפע
מהסיקור, ולטענתם העצמת סיכון רפואי במדיה אינה מובילה בהכרח לתחושות

של היעדר אמינות כלפי רשויות.
לעומת זאת, בישראל סיקור נושא הגזזת בכלי התקשורת לֻווה לא אחת
בביקורת עוינת כלפי רשויות הבריאות במדינה. כך למשל, בכותרת המשנה

 מפברואר 1993 נטען כי "משרד הבריאות גרם לנו לקבל מנותמעריבבכתבה ב
 מאותה השנה נכתב:חדשות בכתבה במוסף 84הקרנה מעל ומעבר לנדרש";

 כותרת85"לרבים מהילדים של אז יש סרטן. האם המדינה חייבת להם משהו?";
 הייתה "המדינה סידרה להם סרטן. היא לא מתכוונתתל–אביבכתבה בעיתון 
86לשלם על זה".

בשנים האחרונות מצביעים מחקרים בישראל על יחס אמביוולנטי כלפי

רשויות מוסדיות, שמאותגרות באשר לאמינות מצד הקהל הרחב, בהן גם רשויות

) בשניםH1N1(בריאות. כך למשל, קרה לאחר התפרצות שפעת החזירים 

510

83Frewer LJ, Miles S and Marsh R, “The Media and Genetically
Modified Foods: Evidence in Support of Social Amplification of Risk”,

, 2002, 22:701-711Risk Analysis
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2010-2009, כשרשויות הבריאות בישראל קראו לחסן את כלל האוכלוסייה,
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 מצאו87 ואח'Velanלאחר שנרכשו מיליוני מנות חיסון בעבור כלל הישראלים. 

כי התפיסה הציבורית כלפי גורמים מקצועיים רפואיים ממלכתיים, כפי שהשתקפה

בהעברת המסרים בנוגע לחיסון לשפעת, הייתה אמביוולנטית ואופיינה בקרב

Trusting Reflective Non Complierשליש מהנבדקים (34.8%) במודל של 

(אמון מותנה במסרים הרפואיים) לצד ספקנות (תוך הבנה) מצד הציבור למורכבות

הנלווית להחלטות רפואיות. גם במדינות נוספות יש מגמה של חוסר צייתנות

ושל ירידה מתמשכת באמון הציבור בממסד הרפואי, במקצוע הרפואה וברשויות

88הבריאות.

מי מפחד מהקרנות?

הפחד המלווה את הסיקור התקשורתי על טיפולי ההקרנות נגד גזזת שואב רבות

מן החשש הכולל מטיפולי הקרנות בכלל שהולך ומתעצם עם הזמן, במקביל

לעלייה בפרסומים בספרות המקצועית של מחקרים הקושרים בין חשיפה להקרנות

ובין סיבוכים רפואיים שונים, ובהם התפתחות גידולים סרטניים.

בימינו החשש בציבור מהסיכונים בטיפולים רפואיים ומהסיכון בטיפולי

 הראו במחקר שנערך89 ואח'Krewskiהקרנות באופן ספציפי רווח ביותר. 

בקנדה בקרב מדגם מהאוכלוסייה הבוגרת כי סיכונים רפואיים שמדווחים בתקשורת

נתפסים מסוכנים יותר בקרב נשים, בקרב נבדקים בגיל מבוגר יותר ובקרב

אנשים בעלי שנות לימוד מעטות. עם זאת, במחקר זה דיווחו הנבדקים כי הם

מקבלים מידע רב על סיכונים רפואיים מהמדיה, מרופאים ומהאינטרנט, אולם

יש להם ביטחון במידע שמתקבל מהקהילה הרפואית — מרופאים, מכתבי עת
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מדעיים ומדפי מידע של המוסדות הרפואיים.
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 מראים כי במדגם של האוכלוסייה90 ואח'Hayבאשר לטיפולי הקרנות, 
האמריקנית הבוגרת, 65% מהנבדקים דיווחו על חששות מקרינה הנפלטת ממכשיר
רפואי, ובקבוצה זו נכללו בעיקר נשים, בני מיעוטים, אנשים שנולדו מחוץ
לארצות הברית, אנשים בעלי שנות לימוד מעטות; כל אלה מדווחים על רמת

בריאות נמוכה ועל אנשים בעלי היסטוריה של תחלואה בסרטן.
אמון נמוך במידע שניתן על ידי רופאים ותשומת לב רבה יותר למידע
שמועבר במדיה היו גורמים נוספים שהעלו את החשש מהקרינה הנפלטת ממכשירים

 בקרב מדגם מהאוכלוסייה הבוגרת ובקרב91רפואיים. במחקר שנערך בבלגיה
מומחים עובדי מכון גרעיני החשופים במקום עבודתם לסיכוני הקרנות, נקבע כי
מאחר שכלי התקשורת אינם משתמשים באותה שפה לתיאור הסיכונים שבחשיפה
להקרנות (כמו השפה הטכנית שבה משתמשים המומחים), תפיסת הסיכון בציבור

 טוענים כיHendee & O'cconor92גבוהה יותר מאשר המומחים רואים אותו. 
התפיסה בכלי התקשורת את מחלת הסרטן והתמותה ממנה מלֻווה כשלעצמה
באלמנטים מעוררי העצמה. היא אחד הגורמים המזינים את החשש בציבור מפני
הקרנות במכשירים רפואיים, חשש שבא לידי ביטוי במקרים רבים בסירובם של
מטופלים להיבדק משום החשיפה לקרינה או משום העיכוב בביצוע הבדיקות,
מה שחושף לטענתם את המטופלים לסיכון רפואי גבוה יותר ביחס לסיכון

 שבחן את השפעתה93 ואח',Sambrookמההקרנה. טענה דומה מועלית במחקר של 
של תכנית טלוויזיה באוסטרליה שהציגה את הסיכון לנמק בעצם הלסת כתוצאה
משימוש בתרופות מקבוצת הביספוספונטים. לדידם, דיווח זה גרם כעבור 9
חודשים לירידה בשימוש בביספוספונטים ול–130 מקרים של שברים (בהם 70
מקרים של שבר בצוואר הירך) ו–14 מקרי תמותה, שלטענתם היו יכולים
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להימנע לו הפרסום בטלוויזיה היה אחראי יותר.
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אפילוג: לאן צועדת הגזזת?

הסיקור בתקשורת הישראלית את ההקרנות נגד גזזת ואת הסיכון הרפואי

הנלווה להם התעצם עם השנים, תוך הדגשה גוברת של הסיכון, של שילוב

סיפורים אישיים ושל החרפה בביקורת הנמתחת כלפי רשויות הבריאות במדינה,

כל אלה במקביל לפעולות שננקטו מצד המדינה ליידוע ציבור הנפגעים בכלי

התקשורת על הסכנות. השיח התקשורתי בישראל על הגזזת היה יוצא דופן

וחסר תקדים בהשוואה למדינות אחרות בעולם שגם בהן טופלו בני אדם בהקרנות

נגד גזזת. טיפול זה ניתן בארץ עד 1960 ולווה בחוק יחיד מסוגו בעולם המקנה

פיצויים לנפגעי ההקרנות.

כפי שחשוב לבחון את התפתחות הסיקור התקשורתי על נושא הגזזת, יש

להתייחס גם למידע שלא סוקר בתקשורת בנושא זה, לרבות ליווי פעילותה של

ועדת לביא שהובילה לחקיקת החוק לפיצוי נפגעי ההקרנות נגד גזזת ולהקמתו

של המרכז לפיצויים לנפגעי הגזזת, שמידע שוטף עליהם לא נכלל בדיווחים,

באופן שהוסיף והעצים את מגמת ההקצנה כלפי הגזזת. חלק מהסיקור התקשורתי

בנושא הגזזת אף התבסס על מידע שהתברר כלא אמין, כפי שמציינת בר עוז

במחקרה בנוגע לתפיסה המקובלת בחברה הישראלית, שלפיה אוכלוסיית היעד

של ההקרנות נגד גזזת היו ילדי העולים המזרחיים בלבד, וזאת אף שמסמכים

היסטוריים מעידים כי הטיפול ברנטגן ככלל וכנגד גזזת בפרט היה מקובל

בעולם ובישראל, ונחשב טיפול מיטבי במחלה החל מראשית המאה ה–20.

בישראל הוחל הטיפול בהקרנות כבר ב–1925, והיה מקובל לא רק לטיפול נגד

גזזת, אלא גם נגד מחלות רבות אחרות. כמו כן, סך כל הילדים שהוקרנו

בישראל ובקהילות יהודיות בעולם קטן בהרבה מהמספרים העולים מן הטענות

 מידע היסטורי זה אינו תואם94המופיעות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית.

לתהליך המסגור השלילי שהתפתח כלפי מחלת הגזזת במדיה הישראלית כמחלה

של מזרחים, ולכן לא זכה לפרסום.

סוף מעשה במחשבה תחילה

מבחינה תקשורתית סיפור הגזזת הישראלי ראוי להילמד כלקח הן מצד רשויות
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, 155 (2016), עמ'הרפואהבר עוז א., "מאחורי 'המאה אלף' של פרשת הגזזת", 94
.641-637

המדינה שצריכות להיערך להסברה וליידע את הציבור במצבים דומים שבהם
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טיפול רפואי לגיטימי עלול לגרום לבעיות בריאות מאוחרות, והן מצד התקשורת
שעלולה ליצור מצג שווא של רשלנות רפואית בגין היעדר מידע אמין ומבוסס
מצד רשויות המדינה. מצג זה עלול להוביל להתנגשות מיותרת בין המטופלים

ובין רשויות הבריאות במקום שבו נדרשים הבנה ושיתוף פעולה הדדי.
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זהותם החברתית של מטופלי הגזזת בישראל

*איה בר עוז

חברי הכנסת, בשנות ה–50 עם העלייה הגדולה מצפון אפריקה ומדינות
ערב אחרות, החליטה מערכת הבריאות בישראל כי יש חשש גדול שחלק
מהילדים שהגיעו פגועים במחלה שנקראה אז גזזת ... אז החליטו שעל
מנת לטפל באותם ילדים ועל מנת למנוע מגפה כפי שתיארו זאת אז,

1צריכים לקחת את הילדים האלה ולטפל בהם טיפול בהקרנות.

במילים אלו פתח ח"כ עמיר פרץ ב–1994 את נאומו לפני חברי הכנסת. היה זה

במהלך דיונים לחקיקה למתן פיצוי לאנשים, שבשנות ה–50 חלו בגזזת בהיותם

ילדים וטופלו בהקרנות רנטגן. בראשית ינואר 1995 נכנס לתוקפו החוק לפיצוי

נפגעי הגזזת, שעל פיו יפוצו אלה שטופלו בגזזת בין השנים 1960-1946.

בנאומו בכנסת רמז פרץ כי הילדים שטופלו היו ילדי העולים מעדות המזרח

בלבד. בפועל, אלפי ילדים ילידי הארץ (יהודים וערבים) טופלו גם הם נגד גזזת,

 יתרה מכך, הטיפול בהקרנות ניתן2וכך גם עשרות אלפי ילדים יהודים באירופה.

לילדי הארץ ולילדי העולים החל מ–1925, שנים רבות לפני 1946, השנה

 עם זאת, התפיסה שהציג פרץ בכנסת מקובלת בחברה הישראלית3המצוינת בחוק.
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), סוציולוגית, בוגרת האוניברסיטה העברית, דוקטורנטית במחלקהMA(איה בר עוז *
לסוציולוגיה, אוניברסיטת טורונטו.

ע. פרץ, פרוטוקול הכנסת, הצעת חוק פיצויים לנפגעי הגזזת, ישיבה קפ"ט, 116
בפברואר 1994.

על הקרנות נגד מחלת הגזזת של ילדים ערביים בישראל ראו רוזנבלוט ש., "ניסיון2
, 6 (1963), עמ'בריאות הציבורלחסל את הגזזת האנדמית בקרב בני המיעוטים בארץ", 

317-310; על הקרנות נגד גזזת לילדים בקהילות היהודיות במזרח אירופה בין שתי
,ההרפוא) בפולין", OZE-TOZ(מלחמות העולם ראו "מסע הגזזת הנשכח של אז"ע-טא"ז 

148 (2009), עמ' 129-125.

'ּפַאֶרך על הראש': המבצע"על הקרנות נגד גזזת בתקופת המנדט ראה שורץ ש., 3
, 351הקתדרלביעור הגזזת ביישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי", 

(תשע"ה), עמ' 26-1.

גם היום.
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הַהֶּכֵר�ת של הציבור הישראלי הרחב עם סוגיית הגזזת הייתה בעיקר בעקבות
המאבק הציבורי של התנועה החברתית עמותת נפגעי הגזזת. העמותה הוקמה
ב–1989, ובשיתוף פעולה עם פוליטיקאים יוצאי עדות המזרח החלה בפעילות
שמטרתה הייתה להשיג הכרה רשמית של המדינה בעוול החברתי ובנזק הרפואי
שנגרמו למטופלי מחלת הגזזת. המאבק החברתי של עמותה זו הוביל לחקיקת
חוק לפיצוי נפגעי הגזזת, שמיסד את התפיסה המקובלת בציבור כי מטופלי
הגזזת הם אוכלוסיית העולים מארצות צפון אפריקה ואסיה. אם כך, נקודת
המוצא של פרק זה היא שסוגיית הגזזת זוהתה עם בני עדות המזרח. הפרק יוצא
מנקודת הנחה כי זהויות חברתיות אינן משקפות מצב סטטי נתון גרידא, אלא הן
מובנות באמצעות פעילויות פוליטיות וחברתיות, שעיקרן מאבקי כוח בין שחקנים

בזירה הציבורית.
בהסתמך על רציונל תיאורטי זה, הפרק מנתח את סוגיית הגזזת בישראל

באמצעות פעילויות פוליטיות וחברתיות, וכי ומדגיש כי זהותה המזרחית מוסדה
היא הייתה משאב חברתי בידי גורמים שונים והפכה להיות מטרה לאור יצירת
זהות אתנו–רפואית, כלומר כריכת הטיפול בהקרנות נגד גזזת בבני עדות המזרח.

גזזת וסטיגמה

מבחינה היסטורית נחשבה הגזזת בעולם מחלה מידבקת שמקורה בלכלוך ובשל
כך מסוכנת לציבור. היא הפכה לתדמית ציבורית, שעל פיה ילדים החולים בגזזת
היוו סכנה לציבור ונודו מהחברה. בשל נִרא�ת המחלה הילדים החולים בגזזת לא
יכלו להסתתר מפני הדימויים שהיו לה — היא נחשבה מגפה איומה שיש להילחם
בה. מקור נוסף לדימויים שדבקו בנושאי מחלות הוא מקום המחלה על הגוף.
הגזזת נראית בראשו של החולה, כך שנוצרו סביבה מטפורות שמקורן בטיפשות

 באחד העיתונים הרפואיים נכתב כי:4ובבערות.

הסיבה העיקרית של המחלה נמצאת בתנאים היגייניים גרועים בייחוד
לכלוך. זוהי בעיקר מחלת העוני והבערות, אך כמחלה מידבקת עלולה

5לעבור מראש חולה לראש בריא.

אף שהגזזת הייתה נפוצה בין כל ילדי היישוב (הוותיקים והעולים), העיתונות
ראתה בה בעיה מעברתית של ילדי עולי צפון אפריקה ואסיה. על כך נכתב כי:
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4. New York 1978Illness as a MetaphorSontag S, 
, 4-3 (1953), עמ' 82.איתניםטולצ'ינסקי ש., "נבער את הגזזת מתוכנו", 5
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תופעה שכיחה באחד מבתי החולים הגדולים; עם כניסתך לחצר, באזור
6מכון הרנטגן, מצטופפים ילדים שמוצאם המעברתי ניכר בהם.

התפיסה שהילדים החולים בגזזת היו ילדי מעברות בני עדות המזרח הושרשה
כבר בשנות ה–50. היצירה החדשה הזו של האופי המעברתי של הילדים החולים
בגזזת הִבְנתה נרטיב חברתי הקושר את העולים המזרחיים ואת הגזזת יחדיו.
ילדים שחלו בגזזת סבלו מסטיגמה שליוותה את המחלה לאורך כל ההיסטוריה.
הסטיגמה על עולי צפון אפריקה ואסיה נתהוותה בשנות ה–50 בישראל. לאור
העובדה כי שתי הסטיגמות הללו דומות זו לזו בתיאור של עוני, בערות ולכלוך,

 כאמור, השילוב של שתי הסטיגמות הללו יחדיו אפשר את7הן נדבקו זו בזו.
מיסודה של הזהות המזרחית של מטופלי הגזזת.

האישור הפרופסיונלי — מחקריו של פרופ' ברוך מודן

ב–1974 פרסם פרופ' ברוך מודן ז"ל (רופא ואפידמיולוג) את ממצאי מחקרו על
8ההשפעות הרפואיות ארוכות הטווח של הטיפול ברנטגן בילדות נגד גזזת.

במאמרו זה הצביע פרופ' ברוך מודן על השלכות ארוכות הטווח של הטיפול
הקרינתי נגד גזזת. הוא הסיק כי הסיכויים לחלות בסוגי סרטן שונים ובעיקר
בגידולים שפירים וממאירים בבלוטת התריס גבוהים יותר אצל הילדים שטופלו

9בקרינה נגד מחלת הגזזת.

עקב ממצאי מחקרו ומעקבים נוספים שביצע, החליט פרופ' מודן לערוך סקר
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שם.6

כך למשל הומר הביטוי ביידיש "פארך", שהיה ביטוי גנאי לילדים חולי גזזת במזרח7
אירופה לביטוי הישראלי "פרענק ּפַאֶרְך" בו כונו ילדי עולי המזרח חולי הגזזת. בפועל,
המילה "ּפַאֶרְך" היא תרגום של המילה "גזזת", ותרגום הביטוי הוא "מזרחי חולה גזזת".
כינוי בוטה ליהודי יוצא עדות המזרח, היה מקובל בין אשכנזים בשנות ה–50 ביישוב

, שבה כינו יושבי ארצות המזרחFrancosבארץ ישראל. פֶרנק מקורה במילה הספרדית 
בימי הביניים את יוצאי ארצות אירופה. הספרדים באו מספרד ומהבלקן ובארץ נקראו

מילון הצירופים.פֶרנקוס, והאשכנזים דוברי היידיש הפכו זאת למילת גנאי. ראו ר. רוזנטל, 
ירושלים 2009.

8Modan B, Baidatz D, Mart H, Steinitz R and Levin SG, “Radiation
, 1974, 303(7852):277-279The LancetInduced Head and Neck Tumors”, 

שם.9

בלוטת התריס היא אחד המקומות שגילוי מוקדם של גידולים יכול להתבצע בבדיקת10
מימוש פשוטה. רק אם בדיקת המימוש מעלה חשד לגידול, תתבצע פעולה פולשנית.

 הסקר נערך בבית החולים תל–השומר10לגילוי מוקדם של סרטן בבלוטת התריס.
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11ובבית החולים בילינסון בשיתוף עם פרופ' ארנסטו לובין ובמימון משרד הבריאות.

,ץהארלשם כך בשנים 1976-1975 פרסם פרופ' ברוך מודן בעיתונים היומיים (
) קול קורא המציג את תוצאות מחקרו וקראדבר ו–ידיעות אחרונות, מעריב

 בפרסומים שקראו לציבור לבדיקות12לאנשים אשר הוקרנו בילדותם להיבדק.
 נאמר במפורש כי:דברבעיתון 

תהיה זו קבוצה ראשונה מתוך 20,000 צעירים, רובם ככולם יוצאי צפון
13אפריקה.

ניתן לראות כי נוסח הפרסום גרם לתיוגה של קבוצת המחקר "רובם ככולם
יוצאי צפון אפריקה" כבעלת הסיכון הרב ביותר לחלות במחלות ממאירות. לפני
הפרסומים בעיתונות שיזם פרופ' ברוך מודן, הגזזת כלל לא הוזכרה כמחלה

בלעדית לעולי צפון אפריקה ואסיה.

מחקרו של פרופ' ברוך מודן בחן, כאמור, אך ורק ילדים שטופלו בהקרנות

רק נגד גזזת ורק משנת 1946 ואילך, בעוד שידוע כי טיפולי רנטגן לילדים חולי

גזזת ניתנו בארץ ישראל החל מ–1925. מאידך, גם בתקופה המקבילה ואף קודם

לכן טופלו אנשים בהקרנות נגד מחלות רבות אחרות — שקדים מוגדלים, בעיות

 מספרם של מטופלי14שמיעה, בעיות פוריות, אקנה, אקזמה ומחלות עור נוספות.

הרנטגן נגד מחלות שאינן גזזת היה גדול במידה רבה ממספרם של אלו שטופלו

ברנטגן נגד גזזת. כך למשל, בתיקי מכון הרנטגן של מרפאת זמנהוף של קופת

15החולים הכללית בתל–אביב, שפעלה החל משנות ה–40 של המאה ה–20,

נמצאו כ–41,000 כרטיסיות של חולים שטופלו בהקרנות נגד מחלות עור שונות,

מתוכם רק 4,000 כרטיסיות, כ–10%, היו של חולי גזזת שטופלו. ניתן לשער כי
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מתוך ריאיון עם פרופ' ארנסטו לובין (2011).11

, 28 באוקטוברדברמגן א., "בדיקות לצעירים שקיבלו בילדותם הקרנות נגד גזזת", 12
, 18 ביוליבמערי1975; ב. שמואל, "הקרנות נגד גזזת התגלו כגורם להיווצרות סרטן", 

, 11 בינואר 1976.ידיעות אחרונות1975; ד' מיר, "היכן הם 'ילדי הגזזת'?", 

מגן, שם.13

שם.14

מרכז הטיפול ברנטגן בזמנהוף תל–אביב כולל את מחוז מרכז — יישובי תל–אביב15
והסביבה, דרומית לחדרה וצפונית לבאר–שבע (לא כולל מחוז ירושלים ומחוז צפון).
ב–2002 נמסרו למרכז הלאומי לפיצוי נפגעי הקרנות הגזזת בתל–השומר כ–41,000 תיקי
טיפולי רנטגן של מכון הרנטגן במרפאת זמנהוף בתל–אביב של קופת החולים הכללית,
הכוללים טיפולי רנטגן לכלל המחלות ולכל הגילאים החל משנות ה–40 של המאה ה–20.

אילו היו בידי פרופ' ברוך מודן כרטיסיות מטופלי גזזת מאוכלוסיות שונות
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ומשנים קודמות לשנים שבהן התמקד מחקרו, או כרטיסיות ילדים שטופלו

 היה הרושם הכללי מהמחקר16בהקרנה נגד מחלות אחרות לצורכי השוואה,

בהיבט העדתי והחברתי שונה. היות שמחקרו של פרופ' ברוך מודן נערך אך

ורק על ילדי עולים (רובם ככולם ילדי עולים מארצות המזרח) שהוקרנו נגד

גזזת בין השנים 1960-1946 השתמע ממנו כי הטיפול הקרינתי בשנים הללו

17נעשה רק בילדים אלה ורק הם נפגעו מהטיפול בהקרנות, ולא כך הוא.

הגזזת בראי התקשורת בשנות ה–90

באוגוסט 1989 שודרו בקול ישראל כתבות ביומן השבת ביָזמת הכתבים צבי
סלטון ותרצה ארזי, שהובילו להתעוררות תקשורתית שהעלתה את סוגיית
הגזזת על סדר היום הציבורי. בכתבות אלה הוצגו למאזינים היבטים שונים של

 ההיבט18סוגיה זו — בכל שבוע נדון בהרחבה היבט אחר: ההיבט האישי,
 החידוש21 וההיבט של מערכת הבריאות.20 ההיבט המשפטי19הרפואי–מחקרי,

המרכזי היה הצגת הצד האישי של מטופלי הגזזת בכל אחת מהכתבות בסדרה.
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'ּפַאֶרך על"על הטיפול בהקרנות נגד גזזת בילדים בתקופת המנדט רא שורץ ש., 16
הראש': המבצע לביעור הגזזת ביישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי",

על הטיפול בילדי ערבים בצפון הארץ על ידי משרד , 351 (תשע"ה), עמ 26-1;הקתדר
הבריאות ראו רוזנבלוט ש., "ניסיון לחסל את הגזזת האנדמית בקרב בני המיעוטים

, 6 (1963), עמ' 317-310.בריאות הציבורבארץ", 

רוב המחקרים שנערכו בארצות הברית על השפעות הטיפול הרנטגני מצאו גידולים17
בבלוטת התריס, נעשו על קוהרטים של ילדים שטופלו ברנטגן נגד פצעי בגרות או

 ,”Los“Tonsil X ray Tied to Cancer of Thyroidבלוטות מוגדלות. ראו 
, 11.5.1973; Degroot LJ, Frohman LA, Kaplan EL,Angeles Times

Refetoff S, “Radiation-Associated Thyroid Carcinoma, Gryun &
Stratton, 1977”, Workshop on the Late Effects of Irradiation to the Head
and Neck in Infancy and Childhood, National Cancer Program. Special
Communication August 20, 1976, NIH Archives, NCI files,
SR-7608-0106489; Did You as a Child or a Young Adult Have X-Ray
Treatments Involving Your Head or Neck? – Pamphlet full text pdf, 963
KB], National Cancer Institute, DHEW Publication No. (NIH) 77-1206,

Undated, 6 pp.
צ. סלטון ות. ארזי, כתבה בקול ישראל, 12 באוגוסט 18.1989

צ. סלטון ות. ארזי, כתבה בקול ישראל, 19 באוגוסט 19.1989

צ. סלטון ות. ארזי, כתבה בקול ישראל, 26 באוגוסט 20.1989

צ. סלטון ות. ארזי, כתבה בקול ישראל, 26 באוגוסט 21.1989

כך למשל, בכתבה הראשונה נאמר:
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היום נביא את הצד האנושי, את הסבל, הגבר שמרואיין בכתבה נוטה
22למות. את הדברים אמר למיקרופון כשעוד יכול היה לדבר.

לראשונה הובאו בשידור סיפורים טראומטיים (אישיים וקבוצתיים) על העלייה,
על קשיי הקליטה ועל ההתמודדות עם הסרטן שתקף את המטופלים. סיפורים
מסוג זה החלו להתפרסם גם בעיתונים; הודגשו בהם, בין השאר, הכאב והסבל

של המטופלים.
הסיפורים האישיים מהווים את עיקר תוכנן של הכתבות בתחילת שנות
ה–90. נראה שמלבד הזעזוע וההזדהות הרגשית עם הסבל האנושי, אופיינו

 כך עולה כבר מקריאת23כתבות אלו בהפחדה, כשהן מדגישות את מחלת הסרטן.
25 "קללת החשמל",24כמה מהכותרות: "ארבעים שנה אחרי הגזזת, הסרטן מתפשט",

 ועוד. בעיתונות הובהר כי27 "ישלמו בראשם",26"הלכה הגזזת, בא הסרטן",
אוכלוסיית מטופלי הגזזת מצפון אפריקה ומאסיה נמצאת בסיכון.

את השינוי בגישת התקשורת כלפי סוגיית הגזזת בסוף שנות ה–80, ניתן
להבין על רקע שינוי כללי שחל ביחס כלפי הרפואה בישראל. בכתבה שפורסמה

ב–1989 טען פרופ' ברוך מודן כי:

הסיבה להתעוררות שחלה בנושא בשבועות האחרונים ... איננה נובעת,
אם כן, משום מידע חדש. אלא, קרוב לוודאי, מכך שמודעות הציבור
28לטיפול רפואי ולתוצאות האפשריות של טיפולים למיניהם נעשתה גבוהה.

הסבר נוסף להתעוררות התקשורתית הועלה על ידי צבי סלטון, כתב ברדיו קול
ישראל, יוצר סדרת הכתבות ברדיו. לדבריו:

לא התעסקו עם זה קודם, למרות שאנשים ידעו, אבל לא ידעו מה
לעשות עם זה, שאפשר להתעסק עם זה, שהמדינה יכולה לקחת אחריות,
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צ. סלטון ות. ארזי, כתבה בקול ישראל, 12 באוגוסט 22.1989

בעוד שהתקשורת ראתה בסרטן תוצאה של ההקרנות לכלל אוכלוסיית המוקרנים,23
מחקרו של פרופ' ברוך מודן מצא כי אכן לקבוצה זו סיכון מוגבר לחלות בסרטן
ובגידולים שפירים, אך ביחס לאוכלוסייה הכללית נמצא במחקרו כי רק 600 איש, פחות

מ–5% מכלל אוכלוסיית המוקרנים (11,000 ילדים), פיתחו סרטן וגידולים.

, 21 בינואר 1993.מעריבי. מדמוני, 24

, 26 בפברואר 1993.הארץא. ברקוביץ, 25

, 17 בינואר 1992.מעריבג. עופר, 26

, 17 באוגוסט 1990.מעריבא. אפלטוני ור. קסטרו, 27

, 7 בספטמבר 1989.ידיעות אחרונותב. מודן, "הסיפור הלא גמור של הגזזת", 28

מתוך ריאיון עם צבי סלטון (2011).29

29לא חשבו על זה, זה אנשים פשוטים, הם לא ידעו לעשות.
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הכתבות ברדיו שהבליטו את הצד האנושי, גרמו לעלייה משמעותית בהיקפן של
כתבות בעיתונים העוסקות בנושא נפגעי הטיפול נגד גזזת. ניתן לומר כי שנת
1989 הייתה נקודת המפנה שבה החל עיסוק תקשורתי נרחב בסוגיית הגזזת. בה
לראשונה התפרסמו בהרחבה כתבות שהביאו סיפורים אישיים, תוך הצגת עמדת
הממשלה ועמדת הממסד הרפואי לנושא. השיח הציבורי השתנה משיח התומך
במערכת הרפואית (המחקרית והפרקטית) ובמוסדות המדינה על הטיפול נגד
הגזזת ומיגורה, לשיח ביקורתי על אותם גופים ולשיח קורבני, דרך סיפורים
אישיים וקבוצתיים של נפגעים. באותה שנה הוקמה עמותת נפגעי הגזזת,
שהשתמשה בזהות המזרחית של מטופלי הגזזת ובעזרתה הצליחה ליצור לחץ
ציבורי, שהשפיע על התודעה החברתית של הציבור כלפי המחלה, ועל מערכות

הבריאות, המשפט והפוליטיקה בישראל.

עמותת נפגעי הגזזת והמאבק הציבורי

הפרסום בקול ישראל (אוגוסט 1989) הביא לידיעת הציבור הישראלי את קיומה
 מאות אנשים הצטרפו לשורות העמותה. צבי רזאל,30של עמותת נפגעי הגזזת.

 סיפר כי רק בכניסה לחדר הניתוח גילו31ממקימי העמותה והיו"ר הראשון שלה,
לו הרופאים, שייתכן שהגידול בראשו נגרם כתוצאה מההקרנות שקיבל נגד

 לאחר ההתאוששות מן הניתוח, הוא חקר את הנושא "והחלטתי שאני לא32גזזת.
33יושב בשקט".

לעמותה היו שתי מטרות: א. לגלות מוקדם ככל שניתן את מטופלי הגזזת
ולהביא לידיעתם את דבר קיום העמותה; ב. לקבל הכרה של המדינה בנכותם.

קודם כל אנחנו מנסים לאתר את כל העולים של שנות החמישים שקיבלו
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העמותה הוקמה באמצע 1989 על ידי קבוצה של מטופלי גזזת, שנתגלו אצלם30
גידולים (ממאירים או שפירים) בראש.

צבי רזאל היה עולה מרומניה שלדבריו נדבק בגזזת בעת שהותו במחנה שער31
העלייה.

עדויות דומות נמסרו על ידי בני משפחה של עולים מאירופה שהוקרנו בשנות ה–30 32
נגד גזזת על ידי המוסדות היהודיים, ערב העלייה לישראל, ואשר נפטרו בישראל
כתוצאה מגידולים סרטניים בראשם בגין הטיפול בהקרנות נגד גזזת בילדותם. אלא שהם
לא נכללו בדיון הציבורי ולא בפעילות העמותה משום שזו התמקדה בקבוצת ילדי עולי
ארצות המזרח של שנות ה–50 בלבד. נלי אבישר, ראיון אישי (2009); גדעון הלפרין,

ראיון אישי (2009), רחלי ווילף מירון, ראיון אישי (2016).
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הקרנות נגד גזזת. אחר כך אנחנו רוצים שתהיה לאנשים שלקו במחלה
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סרטנית כתוצאה מההקרנות שקיבלו אז כתובת לפנות אליה ... שיכירו
בנו כמו שמכירים בנכי צה"ל, נפגעי פעולות האיבה ונכי תאונות עבודה.

34כיום ביטוח לאומי לא מכיר בנו וטוען שאין לנו שום סיווג.

ההכרה הרשמית שדרשה עמותת נפגעי הגזזת (הכרה בנכותם, בדומה לקבוצות
נכות אחרות) היא שהובילה אותם לפעילות ציבורית. העמותה עשתה שימוש
בזעזוע ובהלם כאמצעים לגיוס תמיכה ציבורית, כמו גם הצגת הסיפורים האישיים
בתקשורת. גם שמה של העמותה (נפגעי הגזזת, ולא מטופלי הגזזת) וסמלה (ברק

היורד מן השמיים ופוגע בגולגולת) יש בהם כדי לזעזע וליצור הלם.
בשל העובדה שהמטרה המרכזית של העמותה הייתה הסברתית, פעילותה
בתחילת הדרך הייתה בעיקר פרסום בתקשורת וארגון כינוסים. חברי העמותה
הצליחו להגיע לכתבי בריאות של העיתונים המובילים ולגייסם כדי לסקר את

הנושא. העמותה ומטרותיה הוצגו בעיתונות היומית באופן דרמטי אף יותר:

נפגעי הקרנות הגזזת רוצים את זכויותיהם. את הכסף, גם את ההכרה.
35בנכותם, בטרגדיה שלהם, בתפקוד שנשלל מהם.

באמצעות התקשורת הצליחה העמותה לא רק לגייס חברים לשורותיה, אלא גם
לעורר אמפתיה בציבור על ידי תיאור מצבם הקשה של הנפגעים:

קצת אחרי אמצע החיים, מצליח הגורל האכזר לאסוף סביב שולחן אחד
קבוצה גדולה של אנשים שנוגעים בעצב בשקעים וצלקות מכוערות

36שהותירו אזמלי הניתוחים בראשיהם המדובללים.

בנוסף, הדגישו בעיתונות את המרכיב האתני של העמותה:

המכנה המשותף של הציבור הזה הייתה מחלה שנשאה את השם האירוני
משהו — גזזת ... שהופיעה בראשם של חלק מיוצאי עדות המזרח, בעיקר

37צפון אפריקה.

לא הייתה זו רק הטיה תקשורתית לצורך מכירת עיתונים ויצירת רייטינג. חברי
העמותה הדגישו כי המטופלים הם בני עדות המזרח. יו"ר העמותה רזאל אמר
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סופר הארץ, "אנשי הסוכנות חטפו ילדים להקרנות והחזירו אותם מגולחי ראש",34
, 4 בספטמבר 1989.הארץ

ד. מזורי, "חולי גזזת שטופלו בשנות החמישים בהקרנות יעברו בדיקות לגילוי35
, 18 במאי 1992.במעריסרטן", 

, 17 באוגוסט 1990.במעריא. אפלטוני ור. קסטרו, "ישלמו בראשם", 36

שם.37

באמונה שלמה כי:
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יוצאי צפון אפריקה הם 99% מהמוקרנים. אני נדבקתי מעולים חדשים
מצפון אפריקה בשער העלייה, מעט מאוד אשכנזים נדבקו ... אלו היו

38העובדות.

העמותה הוצגה בעיתונות כחלשה, ללא כל כוח ממשי. בכל הכתבות חזר השיח
על האפליה של שנות ה–50. התיוג של הקבוצה כמסכנה היה מוסכם על
העמותה, וחבריה השתמשו בעובדה זו כאסטרטגיה לגיוס תמיכה ציבורית ואמפתיה:

בסה"כ אנחנו רוצים לחיות בכבוד, אמר אחד מחברי העמותה שעבר
שלושה ניתוחים ואיבד את כושר העבודה. אנחנו עמותה שאין לה כוח
להפגנות, ללכת לעורכי דין, בצורה שקטה. אנחנו כולנו נכים מאה אחוז.

39אנחנו רוצים לכלכל את המשפחה בכבוד. שיפצו מה שמגיע לנו.

דרך נוספת שבאמצעותה משכה העמותה את תשומת לבו של הציבור וגייסה
אמפתיה הייתה הצגת הסיפורים האישיים של מטופלי הגזזת. נפגעים רבים
(חברי עמותה ובני משפחותיהם של נפגעים שמתו) התראיינו בתקשורת, ובדרך
זו הביאו לפני הציבור את סוגיית הגזזת ואת הטראומות האישיות של המטופלים.
מניתוח הסיפורים האישיים עולים שני נרטיבים מרכזיים החוזרים כמעט בכל
הכתבות: א. אופן קבלת הטיפול בשנות ה–50; ב. הסבל המתמשך במהלך חייהם

של המטופלים והצגתו כסבל קולקטיבי.

א. אופן קבלת הטיפול בשנות ה–50

באמצעות התקשורת יצרו חברי העמותה את הרושם כי הטיפול בגזזת לא
התמצה בהקרנות בלבד, אלא היה כרוך בכפיית טיפול. נאמר כי הטיפולים נגד

 מוסיפה מסעודה חמו (אמו של40גזזת "נעשו באונס, תוך הפעלת לחץ ואיומים".
נפגע גזזת) בריאיון עמה:

האחות צעקה, אם לא נטפל בכם הילדים ימותו מהפצעים. והיא איימה
עליי לא תביאי את הילדים לטיפול, לא תקבלי לא עבודה ולא בית ולא
41אוכל ולא לימודים לילדים. ולי לא הייתה בֵררה אז התייאשתי והסכמתי.
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מתוך ריאיון עם צבי רזאל (2011). רזאל היה אשכנזי, שעלה לארץ מרומניה.38

כתבה בקול ישראל, 9 בפברואר 39.1993

צ. סלטון ות. ארזי, כתבה בקול ישראל, 12 באוגוסט 40.1989

, 18 באוגוסט 1989.תידיעות אחרונונגב, "בגלל המחלה ההיא", 41

מעבר לאיום על ההורים בנחיצותו של הטיפול, התפרסם בתקשורת כי:
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יש לנו עדויות מסוימות על כך שאנשי הסוכנות חטפו אנשים לקבל
הקרנות. הם היו מגיעים עם אמבולנס, חוטפים את הילדים להקרנות

42ומחזירים אותם מגולחי ראש.

העמותה והתקשורת הקצינו את נרטיב הכפייה כחלק בסיסי מהטיפול נגד גזזת.
ביטויים כמו חטיפה, כפייה או ניסויים בטיפולים נִשְנו בכתבות השונות במטרה
לעורר הלם ולגייס אמפתיה בקרב הציבור. לעתים, הציגה העמותה את הטיפול

נגד גזזת בצורה קיצונית אף יותר, כפי שעולה מדבריו של רזאל:

כמו שמזכירים את השואה, לדעתי זה היה בכפייה כמו מחנה עינויים
וניסויים שעשו בילדים בשואה. מדינת ישראל לא הייתה פחות נאצית

43בקטע הזה בדרך ההתנהלות הזאת.

ב. הסבל המתמשך של המטופלים

ההתמודדות הטראומטית עם גידולים שפירים, עם סרטן, עם הקרחת ועם זיכרון
הכאב שהיה כרוך בטיפול, עיצבה את חייהם, מעין אות קין. נפגעת גזזת

מתארת:

זאת טראומה שקשה לתאר במילים. על הסבל שאני עברתי ועוברת ועל
הסבל שעוד מצפה לי שום סכום כסף לא יכול לפצות. מה שנעשה לנו

44בשנות ה–50, במילים פשוטות, פשוט דפק לנו את החיים.

גם לאופי הקבוצתי של הצגת הסיפור הייתה השפעה. רבים מהנפגעים השתמשו
בסיפוריהם בלשון רבים: "הטיפול שנעשה לנו", כלומר הטראומה הפרטית היא
טראומה קבוצתית. כמעט בכל אחת מהכתבות (המשודרות והכתובות), כאשר
נפגע גזזת סיפר את הסיפור האישי שלו, בשלב מסוים בסיפור הוא התחיל
להשתמש בלשון רבים או תיאר את הטיפול, כפי שנעשה לקבוצה כולה תוך

שהוא מדגיש את הטראומה.
העמותה השתמשה בתקשורת בצורה אפקטיבית והצליחה בעזרתה להגדיל
את מספר חבריה, לגייס תמיכה ציבורית ולעורר את דעת הקהל על מצבם
הקשה של מטופלי הגזזת. אך היא לא הסתפקה בכך, היא רצתה שהמדינה תכיר
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סופר הארץ, "אנשי הסוכנות חטפו ילדים להקרנות והחזירו אותם מגולחי ראש",42
, 4 בספטמבר 1989.ץהאר
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, 21 בינואר 1993.מעריבי. מדמוני, "ארבעים שנה אחרי הגזזת, הסרטן מתפשט", 44

במצבם המיוחד, ולשם כך החלה לגייס חברי כנסת. בשל היותה עמותה בעלת
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זהות מזרחית, אך טבעי היה שחבריה יפנו אל חברי כנסת מזרחיים (ח"כ פרופ'
שמעון שטרית, ח"כ אלי בן מנחם ואחרים).

תפנית חשובה חלה ב–1992, כאשר אנשים מטעם העמותה נפגשו עם ח"כ
עמיר פרץ. יוסף אביב, חבר בהנהלת העמותה ואחד מפעיליה הבולטים, פנה אל
פרץ וסיפר לו את סיפורו האישי ואת הפרשה בכללותה. פרץ שמע את אביב,
החליט להירתם למאבקם של נפגעי הגזזת והחל לפעול למענם במישור הפוליטי.
ניתן להניח כי התגייסותו של פרץ לפעול לטובת נפגעי הגזזת לא הייתה רק

מטעמים הומניים אלא משום הזהות המזרחית של המאבק הזה.

המאבק בכנסת

ח"כ עמיר פרץ טען כי הדרך הטובה ביותר לטפל בנושא היא לקדם בחקיקה את

סוגיית מטופלי הגזזת. בתחילה הוא פנה אל ועדת השרים לחקיקה כדי להעלות

הצעת חוק ממשלתית, שעל פיה המדינה תפצה בכסף את נפגעי הגזזת. כדי

להראות לחברי הוועדה את חשיבות הנושא, יזם בתחילת 1993 כינוס בכנסת

שבו הציג לפני חברי הכנסת את סוגיית מטופלי הגזזת. נכחו בו נפגעי גזזת

רבים.
פרץ הציג את הצד הרגשי והאנושי וניסה לשכנע את חברי הכנסת בצורך

לפצות בכסף את האוכלוסייה הזו באמצעות חקיקה, וכך אמר:

רוצים שנפגע כזה שאיבד את כושר עבודתו, הכבוד שלו, היכולת לפרנס
בכבוד, שמשאיר משפחה של יתומים. מדינת ישראל נושאת באחריות
שתהיה מערכת שתפצה, תגבה, שלפחות את שאיבד בחייו, דמותו, צורתו,

45שלפחות יוכל לטפל בילדיו ובמשפחתו.

למרות הכינוס המרגש והניסיונות של פרץ לשכנע את חברי ועדת השרים בדבר
חשיבות החקיקה, הוועדה דנה בפנייתו והחליטה שלא להעביר אותה לדיון
בכנסת. בעקבות הדחייה פנה פרץ אל חברי סיעת העבודה בקריאה לתמוך בו
בדיון חוזר, והפעם בוועדת השרים לחקיקה. בשלב זה החל פרץ להדגיש את

הנושא העדתי:

החלטת ועדת השרים עוררה זעם רב בקרב אוכלוסיות רחבות מאד
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מכתב מח"כ עמיר פרץ אל חברי סיעת העבודה, 15 בפברואר 46.1993

46בציבור הישראלי ולכן יש צורך שהסיעה תכריע בעניין.
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במקביל, פנה פרץ אל ראש ועדת השרים לחקיקה, שר המשפטים דאז אמנון
רובינשטיין. הוא קרא לשקול מחדש את ההחלטה באומרו:

אני מוכרח להדגיש כי בנוסף לעובדה שקיימת רגישות גדולה לנושא הדן
באזרחים שעברו סבל נורא, מרחפת גם סכנה שהוויכוח יגלוש להיבטים
בלתי סימפטיים כמו ארץ מוצאם של המטופלים ולכן יש לעשות הכול
כדי שהטיפול בחוק יבוצע מתוך הבנה ללא מאבקים וללא עימותים

47העלולים להידרדר לחוסר שליטה.

ועדת השרים לחקיקה החליטה לשקול שוב את הצעתו של פרץ וניסתה להגיע
עמו להסדר באשר למתן פיצוי כספי לנפגעי הגזזת שלא באמצעות חקיקה. על
מנת לגייס תמיכה פנה פרץ אל ח"כ אמנון רובינשטיין, ושניהם הסכימו כי
רובינשטיין יתמוך בהסדר למטופלי הגזזת בתמורה לתמיכתו של פרץ בהצעה

 עם זאת, לאחר48שקידם רובינשטיין לפיצוי מי שחלו באיידס בשל תרומות דם.
דיונים רבים ראה פרץ שהמערכת הממשלתית אינה יכולה להגיע לפתרון ראוי

לנפגעי הגזזת, ולכן החליט להגיש בכנסת הצעת חוק פרטית ּבַנושא:

אני מעלה היום הצעה בכאב גדול ובצער רב. אני נאלץ להביא אותה
בפני חברי הכנסת, מכיוון שהגעתי למסקנה שאין דרך אחרת, לא נמצאה
מסגרת, לא נמצא מוסד ... שתיתן את הטיפול הראוי ואת התשובות

49הנכונות לבעיה שעומדת לפנינו.

בנאום בכנסת בהצבעה הטרומית הדגיש פרץ כבר במילותיו הראשונות,
שהאוכלוסייה המיועדת לקבל פיצוי היא "ילדי העלייה הגדולה מצפון אפריקה

 כמו כן, חזר והדגיש את הפן האנושי ואת החוויה50וממדינות ערב אחרות".
האישית של המטופלים:

חברי כנסת, אני רוצה לחסוך לכם חלק מהסיפורים האנושיים המזעזעים
שמגיעים אלי כל יום על הדרך שבה טיפלה המערכת באותם ילדים ...
הם היו עוללים, פעוטות, ילדים בני חמש, שש, שבע, שכאשר החליטו
שהם זקוקים לאותו טיפול, גם הדרך להביאם למוסד המטפל הייתה
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חסרת אחריות, קשה ולא מובנת ... אז ילד כזה נחטף ... שם קשרו את
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הילדים האלה למיטות, מרחו אותם בשעווה חמה, תלשו מראשיהם את
שערותיהם והעבירו אותם לטיפול הקרנות מהמזעזעים ביותר שהיו במדינת

51ישראל.

בכל נאום שנשא פרץ בכנסת בהצבעות לקראת החקיקה, ובחלק מהדיונים
בוועדת העבודה והרווחה על סעיפי החוק, הדגיש את עובדת היות מרבית

מטופלי הגזזת בני עדות המזרח, וכי מטרת החקיקה אינה עדתית והוסיף:

אף אחד לא מבקש טובות, אנחנו מבקשים טיפול, אנחנו מבקשים להבטיח
52את זכויותיהם של אותם אנשים שנפגעו.

בריאיון שנערך עמו טען פרץ כי הדגשות אלו בוצעו לצורך קידום העברת
החוק. לדבריו:

זו הייתה האווירה — זה רק דברי הסבר. וזו גם האמת — הטיפול הכוללני

חסר הזהירות היה בעיקר באוכלוסיית העולים. בחקיקה צריך לדעת

להוציא את הדברים המרכזיים ושלא ימשוך אותה לדברים צדדיים. מה

שחשוב זה שסעיפי החוק הם לא סעיפים מפלים. תשומת הלב לחוק באה

ממקום מסוים שיש מגפה של עיוות ... דברי ההסבר הם חזקים בשביל

53להצביע בניגוד לדעת הממשלה ומשתמשים בעוול נגד אוכלוסיות.

ואכן כך היה. למרות התנגדותו של שר המשפטים בדיון הראשון בכנסת,
ההצבעה הטרומית עברה ברוב קולות.

בסוף אפריל 1994 הועברה לדיון טיוטה ראשונה של הצעת החוק למתן

פיצוי כספי לנפגעי הגזזת בקריאה ראשונה. גם בדיון זה הזכיר פרץ כי אוכלוסיית

המטופלים היא מצפון אפריקה ומאסיה והדגיש את הסבל שעברה מאז ועד היום.

ההצבעה בכנסת עברה ללא התנגדויות ובפה אחד. בחודשים אחר כך נערכו

דיונים בהצעת החוק בוועדת העבודה והרווחה, שבראשה עמד ח"כ פרץ, ונעשו

בה תיקונים שונים.
בדיוני הוועדה על הצעת החוק נדונו שני נושאים עיקריים: א. ממתי יש
לחשב את תקופת הזכאות לקבלת פיצוי; ב. הקמת מכון אבחון וטיפול. יש לזכור
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כי הכרת הזהות של מטופלי הגזזת הייתה משמעותית בהחלטה הסופית. ממבט
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ראשון נראה שתקופת תחולת החוק הייתה עניין שולי, אך תוך שמגדירים את
תקופת הזכאות, מגדירים למעשה גם את האוכלוסייה המטופלת.

הוועדה רצתה לקבוע את תקופת הזכאות של מטופלי הגזזת לשנים 1958-1948,
אך במהלך הדיונים השתנתה התקופה לשנים 1960-1946. שינוי התאריך הסופי
ל–1960 נבע בשל טענה של משרד הבריאות כי זו השנה שבה הופסק הטיפול

בהקרנות נגד גזזת.
שנת 1948 נקבעה כזמן תחילת הזכאות, מכיוון שזוהי שנת הקמת המדינה,
ולכן האחריות של המדינה צריכה לכאורה להיות החל משנה זו. עם זאת,
התאריך הוקדם ל–1946, משום שצריך היה לכלול כדרישת פרץ, גם אוכלוסייה
שטופלה נגד גזזת בארצות המוצא (בטיעון של טיפול לקראת עלייה) ואחר כך

בארץ. על כך העיד פרץ:

לא היו תביעות מאוכלוסיות אחרות. הוגדר כטיפול בעולים חדשים. רוב
הטעויות היו החלטה של אחות ואלו התמקדו במיוחד בריכוזי עולים.
54חששו שהעולים מביאים מגפה ושם הייתה התפיסה המוטעית של המערכת.

קביעת שנת 1946 כנקודת התחלה פסלה זכאות לפיצוי של אנשים שטופלו לפני
55שנה זו באירופה (כ–27,000 ילדים) ובישראל (כ–5,000 ילדים).

הסעיף השני בחוק נראה לכאורה פשוט יותר, והוא הצורך להקים מכון

לאבחון מחלת הגזזת ולטיפול בה. הוועדה קיבלה לידיה הצעה מפורטת מפרופ'

מודן ומד"ר יהושע שמר (המשנה למנכ"ל משרד הבריאות דאז) על תפקידו של

 מאידך, בדיון בוועדה56"המכון למעקב אחרי חולי גזזת ומוקרנים אחרים".

בנושא נראה שאין התייחסות כלל ל"מוקרנים אחרים", שמצוינים בהצעה של

פרופ' מודן וד"ר שמר, ובפועל דנו רק במוקרני הגזזת. רק משה בוטון (היועץ

המשפטי דאז) נתן את דעתו לשאלת ה"מוקרנים האחרים" באומרו:

אני מבקש לדעת, מה זה "מוקרנים אחרים". המכון יטפל בכל סוגי
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על הקרנות ילדים יהודים נגד גזזת לפני שנת 1946 ראו בהרחבה פרקים 5 ו–556
בספר זה וכן הערה 16 לעיל.

הצעה למכון למעקב אחרי חולי גזזת ומוקרנים אחרים מפרופ' מודן ופרופ' שמר,56
יוני 1993.

בוטון, פרוטוקול הכנסת, הצעת חוק לפיצוי נפגעי גזזת — קריאה שנייה ושלישית,57
ישיבה רמ"ו, 25 ביולי 1994.

57ההקרנות? אתם תטפלו בכל המוקרנים במדינה?
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במענה לשאלתו השיב ד"ר שמר: "לא, לא. אל תכניס את זה", בעוד פרץ משסע
את דבריו:

אני מציע, הקמת מכון לאומי לנפגעי הגזזת שתפקידיו להרחיב את

58המידע על מוקרני הגזזת.

הדיון הקצר הזה מדגיש שאנשי מערכת הבריאות נתנו את הדעת לעובדה

שמלבד המוקרנים נגד גזזת טופלו בהקרנות גם אנשים אחרים. כאמור, הכנסת

 בריאיון עמו הגיב פרץ באשר ל"מוקרנים אחרים"59דנה רק בנפגעי הגזזת.

באומרו:

לא הייתה סיבה להפוך חוק לרשלנות שלא קשורה לגזזת, כי היו

מוצאים את עצמם מכשילים את החקיקה כולה. צריך התמקדות כאשר

60מחוקקים חוק.

ביולי 1994 הסתיימו הדיונים בפרטי החוק בוועדת העבודה והרווחה, והוא

הובא להצבעה שנייה ושלישית. בדיון האחרון של ועדת העבודה והרווחה

בהצעת החוק, הודה פרץ לנוכחים ואמר:

אני חושב שזה תקדים במדינת ישראל שמדינה לוקחת אחריות על

נפגעים ... מדינת ישראל ניכרת כאן בחוק מצפוני ... וכאחת המדינות

61ההומניטריות ביותר.

הדגש הזה על הצד המצפוני וההומני והמהלך החריג שהכנסת עשתה בחקיקה זו,

העיבו על המטרה המרכזית של עמותת נפגעי הגזזת — הכרה רשמית בטראומה

שעברו. עם זאת, אף שהדיונים לא נגעו בנקודה זו, ובחוק אין כל אזכור להכרה

רשמית, פרץ לא אכזב את מטופלי הגזזת. בדברים שנשא בכנסת לפני ההצבעה

על החוק אמר:

הדבר היחיד שהמדינה יכולה לתת היום לאותם נפגעים ולבני משפחותיהם
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ל� בוטון היה נותן את דעתו לפרט זה, אפשר שהחוק והזכאים לו היה שונה לחלוטין.59

מתוך ריאיון עם עמיר פרץ (2010).60
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הוא לומר: אנו מכירים בזה, אנחנו מודים שמדינת ישראל עשתה טעות,
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אנו רוצים לסייע, לכן אנו רוצים לתת יד לכם ולבני משפחותיכם כדי

62שתוכלו להמשיך ולחיות בכבוד.

63ב–25.7.1994 עברה פה אחד הצעת החוק בכנסת בהצבעות שנייה ושלישית.

פרץ, העמותה ומטופלי הגזזת הצליחו להשיג את מטרותיהם — קבלת פיצויים

כספיים על הטיפול שקיבלו ועל ההתמודדות עם המחלה והכרה בעוול שנעשה

להם. ב–1.1.1995 נסתיים המאבק הפוליטי, והחוק לפיצוי מטופלי הגזזת נכנס

64לתוקפו.

סיכום

פרק זה מציג את מקורות התפיסה הרווחת בישראל שאוכלוסיית מטופלי הגזזת
בישראל מורכבת, באופן כמעט בלעדי, מאוכלוסיית העולים מצפון אפריקה
ומאסיה שהגיעו ארצה בשנות ה–40 וה–50 של המאה ה–20. החיבור בתקשורת
בין הנרטיב החברתי והתיוג הרפואי יחד ההשפעה ההדדית של כל אחד מהגורמים
הללו, הובילו להבניה של הזהות המזרחית של מטופלי הגזזת בישראל, זהות
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שם.62

רק 12 חברי כנסת נכחו באולם מליאה.63

יש לציין כי לא כל המחלות הקשורות לנזקים הבריאותיים של הקרנות נגד גזזת64
בילדות הוכרו בחוק. החוק כולל רק רשימה ראשונית של מחלות. היא אינה מתעדכנת

כמצופה בהתאם למחקר הרפואי בנושא.

וסטיגמה שעולי המזרח נושאים עד היום. לא כך הוא מבחינה היסטורית ועובדתית.



פרק שמונה עשר

ואלה הקולות — קולם של חולי הגזזת
ובני משפחותיהם ברחבי העולם

*ליאת הופר

“A nation’s culture resides in the heart and in the

soul of its people” (Mahatma Gandhi)

מבוא

הרפואה המודרנית מייחסת חשיבות רבה לצד האנושי–חברתי של המטופל
ורואה בו חלק חשוב בהתמודדות עם כל מחלה. הפסיכיאטר ג'ורג' אנג'ל, מייסד

 טען כי גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים (בכללם1המודל הביו–פסיכו–סוציאלי,
מחשבות, רגשות והתנהגויות) וחברתיים משפיעים בצורה ניכרת על מצבו

 בחינת מחלת הגזזת על בסיס מודל זה יכולה לשפוך2הבריאותי של המטופל.
אור שונה על ההתמודדות עם טיפול המחלה, תוצאותיה והשפעותיה על הפרט

ועל הסביבה.
 הדומה באופייה למחלות מידבקות3מחלת הגזזת היא מחלת עור מידבקת מאוד,
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ליאת הופר היא דוקטורנטית בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן–גוריון בנגב,*
חוקרת ביחידת המחקר ההיסטורי, המרכז הלאומי לגזזת ומכון גרטנר, המרכז הרפואי

שיבא.
פרק זה מוקדש לברברה בק הס מאורגון, ארצות הברית, שטופלה בארצות הברית
בהקרנות נגד מחלת הגזזת בשנים 1944-1943. אני מודה לה על נכונותה הרבה לשתף
עמי את סיפורה האישי. כמו כן אני מודה לבני משפחתה שסייעו לי לכתוב את הפרק

הזה.

1Engel GL, “The Need for a New Medical Model: A Challenge for
, 1977, 196:129-136ScienceBiomedicine”, 1977–המודל התפרסם לראשונה ב .

על ידי ג'ורג' אנג'ל מאוניברסיטת רוצ'סטר ניו יורק ומאז הפך למודל מוביל ברפואה
המודרנית.

2Bowden G, “The Merit of Sociological Accounts of Disorder: The
, 2014,HealthAttention-Deficit Hyperactivity Disorder Case”, 

18:422-438
3Blackwell W, “Tinea Capitis”, in: Burns T, Breathnachs S, Cox N

 Oxford:8.Rook’s Textbook of Dermatologyand Griffiths C (eds.), 
Wiley-Blackwell 2010

אחרות, שהטיפול בהן כלל הסגר והתייחסות מיוחדת. אולם להבדיל ממחלות



ליאת הופר

אחרות מחלה זו מתאפיינת בעיקר בסטיגמות חברתיות שליליות — לכלוך, עוני,
 בלדין במאמרו "הטיפול המפתיע בגזזת בבית4בורות ודימוי חברתי שלילי.

חולים בעיר ננט בתחילת המאה ה–20", תיאר את חולה הגזזת כ"מעלה רגשות
 בקרב6 ובמקורות אחרים צוין כי המחלה גרמה לנידוי חברתי.5פחד וגועל",

יהודי מזרח אירופה המונח האִיִדי "פארך" היה כינוי גנאי לילדים חולי גזזת
 ד"ר לוי לב–הר, הרדיולוג הראשי במרפאת ארגון7והפך לשם נרדף למחלה.

הבריאות היהודי אז"ע בקזבלנקה שטיפלה בילדים יהודים חולי גזזת, כינה את
 גם ביישוב היהודי בארץ ישראל8הילדים "מלוכלכים מהמעמד הנמוך ביותר".

ולאחר מכן במדינת ישראל אופיינה הגזזת כבעלת סטיגמה חברתית שלילית.
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4. Paris:Teignes et teigneux: Histoire médicale et socialeTilles G, 
Spinger Verlag France 2009; Tilles G, L’histoire inachevé des enfants

l, 2008, 37:541-546La Presse Medicateigneux irradiés.  ,.הכל; בר עוז א
, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך,תמתחיל בראש: הזהות האתנו–רפואית של מטופלי הגזז

האוניברסיטה העברית, ירושלים 2012; הכהן ד., "מדיניות העלייה בעשור הראשון
קיבוץ גלויות עלייהלמדינה: הניסיונות להגבלת העלייה וגורלם", בתוך: הכהן ד. (עורך), 

, ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 1998; הכהןתלארץ ישראל — מיתוס ומציאו
, ירושלים: מכון ידעולים בסערה: העלייה הגדולה וקליטתה בישראל 1953-1948ד., 

יצחק בן צבי 1994.

5Bladin G, “Le surprenant traitement de la teigne dans un hospital
, 2009, 14:137-142Histoire des sciences medicalesnantais”, 

6.Silent Travelers: Germs, Genes and the Immigrant MenaceKraut A, 
East EuropeanNew York: Basic Books 1994; Markel H, Quarantine, 

.Jewish Immigrants and the New York City Epidemics of 1892
Baltimore: Johns Hopkins University Press 1997; Markel H & Stern
AM, “Which Face? Whose Nation? Immigration, Public Health, and the
Construction of Disease at America’s Ports and Borders, 1891-1928”,

, 1999, 42:1314-1331; Markel H & SternAmerican Behavioral Scientist
AM, “The Foreignness of Germs: The Persistent Association of

,Milbank QuarterlyImmigrants and Disease in American Society”, 
הכל מתחיל בראש: הזהות האתנו–רפואית של מטופלי; בר עוז א., 80:757-788 ,2002

 עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, האוניברסיטה העברית, ירושלים 2012.הגזזת,

שורץ ש., "'פארך על הראש': המבצע לביעור הגזזת ביישוב היהודי בארץ–ישראל7
,Shvarts S, Romem P, 2014, 153, עמ' 26-1; קתדרהבתקופת המנדט הבריטי", 

Romem I and Shani M, “The Mass Campaign to Eradicate Ringworm
Americanamong the Jewish Community in Eastern Europe 1921-1938”, 

, 2013, 103:56-66Journal of Public Health
8Lévy-Lebhar Par G et JP, “Roentgen-épilation du cuir chevelu dans le

traitement des teignes Conclusions après 18000 irradiations dans une
, 1960, 39:82-84Maroc Médicalcollectivité d'enfants (Casablanca)”, 

תיאור החולים ל�וה בפחד מהידבקות, שעלולה הייתה לתייג את הילד או את
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 יתרה מכך, עקב9הילדה כנחותים, "טריכופיטופוביה" (פחד מפטריית הגזזת).
סימני המחלה הבולטים על ראשי הילדים (צלקות, קרחות ופצעים) לא ניתן היה
10להסתיר את המחלה. יתר על כן, הטיפול היה מלווה בכאבים הן מבחינה פיזית

(מריטת השערות שנותרו והרגשת עוצמת ההקרנה):

הוציאו את השערות אחת אחת. אני זוכר את זה כאילו זה היה עכשיו....עשו
11את זה לכולם. בכיתי. זה היה סיוט.

 (פחד מתוצאות הטיפול ומתופעות הלוואי שלו — התקרחות12והן מבחינה נפשית
14 ידוע שהשיער נחשב להיבט הבולט והמרכזי בהופעת האדם,13חלקית או מלאה).

 ומאפיין תרבותי בכל חברה15והוא חלק מדימויו העצמי, מקור לקשר בין–אישי
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כהן י., "אפידמיולוגיה של גזזת בישראל", בריאות הציבור, 1960 נח, עמ' 9.18-16

מודן ב., פרי ש., "גורמי סיכון וגורמי פיצוי, מדיניות הממשלה מול מוקרני הגזזת",10
, ירושלים: הקיבוץ המאוחדתדילמות באתיקה רפואיבתוך: כהן אלמגור, ר. (עורך), 

ומכון ון ליר 2002.

, 4 דצמבר 2003. אין מס' עמוד.ב, מעריNrgגינזבורד ד., "זו השואה הפרטית שלי", 11

מודן ב., פרי ש., "גורמי סיכון וגורמי פיצוי, מדיניות הממשלה מול מוקרני הגזזת",12
, ירושלים: הקיבוץ המאוחדתדילמות באתיקה רפואיבתוך: כהן אלמגור, ר. (עורך), 

ומכון ון ליר 2002.

13Albert RE, Omran AR, Brauer EW, DC Dove, NC Cohen, H
Schmidt, et al. “Follow-Up Study of Patients Treated by X-ray for Tinea

. 1966, 56(12):2114-2120; Beller AG & Feinsod SM,A.J.P.HCapitis”, 
“The Possible Relationship between Small Dose Irradiation to the Scalp

, 1972, 15(4):135-143;Neurochirugiaand Intracranial Meningioma’s”, 
Boaventura P, Bastos J, Pereira D, Soares P and Teixeira-Gome JM,
“Alopecia in Women Submitted to Childhood X-ray Epilation for Tinea

, 2010,British Journal of Dermatologycapitis treatment”, 
163(3):643-644.

14,MaturiatsMirmirani P, “Managing Hair Loss in Midlife Women”, 
2013, 74(2):119-122.

15Cash TF, “The Psychology of Hair Loss and Its Implications for
, 2014, 19(2):161-166; Donk JV, HunfeldDermatologyPatient Care”, 

JAM, Passchier J, Knegt-Junk KJ and Nieboer C, “Quality of life and
Maladjustment Associated with Hair Loss in Women with Alopecia

., 1994, 38(1): 159-163Soc.Sci.MedAndrogenetica”, 
16Weitz R, “Women and Their Hair: Seeking Power through Resistance

. SageGender and Societyand Accommodation”, in: Weitz R (ed.) 
Publications, Inc. 2001

 יתר כל כן, אצל האישה השיער הוא סממן מרכזי לנשיותה הן16מקובלת.
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 עדות לאותם היבטים נפשיים ניתן לראות מדברי17החיצונית והן הפנימית.
:רופאה מאותה תקופה

משפחה אחת שבה נערה בת 16 הייתה נגועה בגזזת, ישבה שבעת ימי
אבל. הנערה הודיעה לנו שהיא תאבד עצמה לדעת, אם נמשיך בדרישתנו

18לטפל בה.

תוצאות טיפול אלו גרמו לחיזוק הסטיגמה השלילית ולנידוי של המטופלים
19במחלה.

עמדות שליליות אלה כלפי מחלת הגזזת והחולים בה גרמו לכך שמי שחלו
בה נשאו (ונושאים עדיין) זיכרונות כואבים וטראומטיים מתקופת המחלה,
הטיפול בה ותופעות הלוואי המשויכות לה, כגון מצב הקרקפת, תלישת השערות,
תוצר הקרחת ומצבים רפואיים ונפשיים אחרים הבאים לידי ביטוי בהמשך
חייהם. ניתן לשער כי אילו חולי הגזזת היו מטופלים על פי אמות המידה של
המודל הביו–פסיכו–סוציאלי, המדגיש את חשיבות האינטראקציות של הגישות

 אפשר20הסביבתיות והפסיכולוגיות כמשפיעות על מחלתו ובריאותו של המטופל,
שטראומת המחלה והטיפול בה לא היו נצרבים בזיכרונם עמוקות.

פרק זה מאגד את קולם האישי של חולי הגזזת ושל משפחותיהם ברחבי
העולם בגין המחלה, הטיפול בה ותוצאותיה. קול שאמנם נשמע באמצעי תקשורת
שונים, אולם לרוב הוא קול רדיקלי, לא מתון ואינו מִקשה אחת של כלל

המטופלים למחלה.
נראה כי למרות השונ�ת הלאומית והרבגוניות החברתית של חולי הגזזת
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שם.17

, ט"ז, עמ' 80.םדפים רפואייטולצ'ינסקי ש., "הגזזת בין תושבי המעברות", 18

19.Silent Travelers: Germs, Genes and the Immigrant MenaceKraut A, 
Quarantine! East EuropeanNew York: Basic Books 1994; Markel H, 

. Baltimore:Jewish Immigrant and the New York City Epidemics of 1892
Johns Hopkins University Press 1997; Markel H & Stern AM, “Which
Face? Whose Nation? Immigration, Public Health, and the Construction

Americanof Disease at America’s Ports and Borders, 1891-1928”, 
, 1999, 42(9):1314-1331; Markel H & Stern AM,Behavioral Scientist

“The Foreignness of Germs: The Persistent Association of Immigrants
, 2002,Milbank Quarterlyand Disease in American Society”, 

80(4):757-788
20Bowden G, “The merit of Sociological Accounts of Disorder: The

, 2014,HealthAttention-Deficit Hyperactivity Disorder Case”, 
18(4):422-438

בעולם, מצוקותיהם האישיות והחברתיות המובאות בפרק זה מעידות על הדמיון
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הרב בהתנסותם במחלת הגזזת, בטיפול בה ובהשפעתה על חייהם האישיים
והחברתיים.

ואלה הקולות

קולותיהם של ילדי הגזזת ממדינות שונות בעולם קובצו יחדיו ממכתבים ומטקסטים
מארכיונים שונים, מתכתובות אלקטרוניות, מתשובות חוזרות של מטופלים
בעקבות כתבות מחקר שפורסמו בנושא בעיתונים השונים, מראיונות ומעדויות

21אישיות שנעשו לצורכי מחקרים שונים, המובאים לראשונה כאסופה אחידה.

לשון המכתבים נשמרה ככל שניתן גם לאחר תרגומם. בעדויות שבהן מצוינים
פרטיהם האישיים של הכותבים/המרואיינים, ראוי לציין שהללו הביעו הסכמה

מלאה לפרסום שמם ודבריהם.

ארצות הברית

שיעור הילדים שטופלו בהקרנות נגד מחלות שונות עד שלהי שנות ה–60 של
המאה ה–20 בארצות הברית נע בין 4-2 מיליוני ילדים (ראו בהרחבה פרק 9

 למעשה, השימוש הנפוץ ביותר בהקרנות נעשה לצורך טיפול22בספר זה).
 מספר הילדים המשוער שטפולו שם23בפצעי בגרות ובבלוטות צוואר מוגדלות.
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חלק מהמכתבים עלומי שם, והאנונימיות שלהם נשמרה בהתאם לכללים האתיים21
.https://wwwהנהוגים על פי חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996. נדלה ב24.3.2015; 

nevo.co.il/law_html/Law01/133_001.htmלמכתבים הללו נוספו אחרים שנשלחו .
ישירות למחברת או לעמיתיה. כותביהם הביעו במפורש את רצונם כי שמם יצוין בפרק

הנדון.

שיעור הילדים המקסימלי שהוקרנו בילדותם מכל סיבה שהיא מגיע על פי הערכות22
Harold M & Schmeck Jr, “A Cancerשונות בארצות הברית לכ–4 מיליונים. ראו 

, 16 September 1960;New York Timesin Young Linked to X-Rays”, 
Degroot LJ, Frohman LA, Kaplan EL and Refetoff S,

. Chicago, IL: Gryun &Radiation-Associated Thyroid Carcinoma
. Canada: YourThe Thyroid Cancer BookStratton 1977; Rosenthal S, 

Health Press 2002
23Crawford GM, Linkart RH II and Tiley RF, “Roentgen Therapy in

, 1951, 245:726-728; Kaplan I,New England Journal of MedicineAcne”, 
“The Treatment of Female Sterility with X-Rays to the Ovaries and
Pituitary with Special Reference to Congenital Abnormalities of the

, 1957, 76:43-46Canadian Medical Association JournalOffspring”, 
24Albert RE & Omran AR, “Follow up Study of Patients Treated by

X-Ray Epilation for Tinea Capitis  Population, Characteristic, Post

24בהקרנות נגד מחלת הגזזת עומד על 50,000-20,000 ילדים.
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ראוי לציין, שכבר במחצית שנות ה–60 ואילך חוקרים בארצות הברית
ובישראל ציינו כי נוסף על סיכונים בריאותיים אצל מי שהוקרנו בילדותם נגד
גזזת, נמצא קשר בין הקרנה למוח ובין הנזק למערכת העצבים. הנזק בא לידי
ביטוי במדדים שונים, כגון מדדים אקדמיים נמוכים יותר והשפעות על בריאות

 אולם למרות אזכורו של ההיבט הנפשי במחקר, שממשיך להיחקר גם25הנפש.
 נראה כי מצוקתם הנפשית של ילדי הגזזת עדיין לא טופלה26בתקופה האחרונה,

בהיבט המקצועי הטיפולי.

27), אורגון:Barbara Beck Hess(ברברה בק הס 

נולדתי ב–26 בפברואר 1939 וגדלתי באורגון, ארצות הברית ... בקיץ
של שנת 1942, ליטפתי את גור החתולים של דודתי והנחתי אותו על
ראשי, אף שהיא הזהירה אותי לא לגעת בגור, מכיוון שהוא נגוע בגזזת.

בתקופה מאוחרת יותר התפתחה אצלי גזזת בקו השיער מעל הגבות.
אמי ספרה לי שהיא לקחה אותי לרופאים במשך 13 חודשים כדי לרפא
אותי. במהלך תקופה זו אחותי נדבקה ממני בגזזת. בנוסף, בסוף תקופה

זו אמי הייתה בהיריון והייתה מודאגת שגם התינוק יידבק בגזזת.
זו הייתה תקופה של חרדות עבורי. אני זוכרת שהייתי לחוצה במשרדו
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Archives of EnvironmentalTreatment and Mortality Experience”, 
, 1968, 17:899-918; Omran AR, Shore RE, MarkoffHealth

RA, Friedhoff A, Albert RE,  Barr H, et al, “Follow-up Study of Patients
Treated by X-Ray Epilation for Tinea Capitis: Psychiatric and

, 1978, 68:561-567;Am J Public HealthPsychometric Evaluation”, 
Cipollaro AC &  Kallos A, “Measurement of Gonadal Radiations during

,New York State Journal of MedicineTreatment for Tinea Capitis”, 
1959, 59:3033-3040

25Albert RE & Omran AR, “Follow up Study of Patients Treated by
X-Ray Epilation for Tinea Capitis  Population, Characteristic, Post

Archives of EnvironmentalTreatment and Mortality Experience”, 
, 1968, 17:899-918; Ron E, Modan B, Floro S, Harkedar I andHealth

Gurewitz R, “Mental function following scalp irradiation during
, 1982, 116(1):149-158American Journal of Epidemiologychildhood”, 

26Sadetzki S, Chetrit A, Mandelzweig L, Nahon D, Freedman L, Susser
E and Gross R, “Childhood Exposure to Ionizing Radiation to the Head

, 2011,Radiation Research Societyand Risk of Schizophrenia”, 
176:670-677

ג'רוסלם פוסטהמכתב נשלח לכותבת הפרק בעקבות פרסום מאמר בנושא זה בעתון 27
בשנת 2009, וכותבת המכתב נתנה את הסכמתה לציון פרטיה האישיים.

של הרופא, ובזמן שהוא גילח את ראשי צעקתי ונאבקתי. אני זוכרת את
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הדם והפחד. אמי אמרה לי שהרופאים המשיכו לתת לי מרשמים למשחות,
אבל הייתה לי תגובה למשחה עוד לפני שהגזזת יכלה להירפא ... הזיכרונות
הבאים הם שאמי לוקחת אותי למרתף של הבית ושמה לי על הראש
רצועות סרט דביקות ורחבות, ואז מושכת את הסרט ומנסה למשוך את

שורשי השיער ולחסל את מקור הגזזת. אמי בכתה, ואני בכיתי אִתה.
הילדים של השכנים (למעט דודי) לא שיחקו אִתי באותה שנה ארוכה.
הם קראו לי "הילדה עם הגזזת בראשה" וגרוע מזה ... היא [אִמי] הכינה
לי כובעים מהחלק הקדמי של הגרביים והוסיפה להם פעמונים. היא
ניסתה גם לחבוש לי צעיפים סביב הראש החשוף שלי. הבתים היחידים
שהיו מוכנים לקבל אותי היו של סבתי וסבי והבתים של דודים שלי ...
יש לי רק זיכרונות מהפחד שראשי יגולח, או לעבור את טיפול רצועות
הסרט הדביקות. באחד מה"טיפולים" האחרונים, אני זוכרת את אבי ואת
אמי אוחזים בי מעל אגן האמבטיה, ומתדיינים כיצד לשים את היוד על
ראשי. לבסוף, הם שפכו את היוד על ראשי ועטפו אותו בבנדנה. הם
אמרו לי שכל ראשי כוסה בשלפוחיות מים מהטיפול. אני זוכרת שזה

היה כואב להחריד.
אמי קראה על טיפולי רנטגן נגד גזזת, וסוף–סוף מצאה רופא או
טכנאי שהסכים לטפל בי ובאחותי. אין לי זיכרונות כמה פעמים הוא
הקרין נגד הגזזת או בכמה ביקורים היינו אצלו במרפאה. מה שאני כן
זוכרת זה שהרופא אמר לאמי, שלי ולאחותי לעולם לא יהיה שוב שיער.

אני רק יכולה לשער כיצד זה השפיע על אמי.
התחלתי את כיתה א' בינואר 1945. השיער שלי החל לצמוח חזרה,
ואמי לקחה אותי לסלון יופי כדי לחזק את השיער החדש שלי עם מכונה
בעלת חוטי חשמל וסרטוני מתכת תלויים, דומה למה שנשים עושות
היום לייבוש השיער. אין לי מושג איך השיער שלי היה נראה ללא
ההקרנות, אבל השיער שלי דק מאוד ובסדר מאז. אין לי מושג איך הוא

היה לפני הטיפול.
אני למדתי מאחות שעבדה אִתי ב–1982 שאנשים שקיבלו הקרנות
כמו שאני קבלתי, צריכים ללכת לבדיקות שנתיות, לבדוק סרטן בבלוטת
התריס, ושישנם אנשים מסוימים, שפיתחו סרטן במוח בעקבות הטיפולים.
הילדות שלי הייתה קשה וזאת בשל הקושי לבטוח בהוריי ובילדים
אחרים אחרי הניסיון של 13 חודשים או יותר בהרגשה של התעללות או

עינויים.
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ב–2017 ברברה בק הס (ילידת 1941) היא בת 76, מתגוררת באורגוןהערות:

עם בני משפחתה. במהלך ההתכתבות עמה נוצרה מערכת יחסים חמה

שהובילה לחילופי הודעות דואר אלקטרוני רבות, שעיקרן היה לסייע

זו לזו להרחיב את הידע בנושא הטיפול נגד גזזת בארצות הברית

ובמדינות אחרות. ברברה ציינה שהמידע ששלחתי לה, עזר לה לגלות

פרטים נוספים שלא ידעה על הטיפול ועל תוצאותיו. ברברה הרשתה

לי לפרסם את סיפורה האישי וציינה כי היא ממתינה בקוצר רוח

להופעת הספר.

28מכתביהם של בני משפחתה של ברברה:

שמי מתיו בק. אני בנה השני של ברברה. קריאת התיאור של אמי בנוגע

למחלת הגזזת העלתה דמעות בעיניי. שמעתי סיפורים רבים על חינוכה,

אך לא ידעתי את הפרטים המלאים על המחלה והתמודדותה אִתה. כמו

שהיא ציינה, היו לה תקופות קשות אחרות בחייה, חלקן פחות הרסניות

וחלקן אולי קצת יותר. בסופו של דבר, אני אסיר תודה על הזיכרונות

החמים והנדיבים שיש לי מאמי שגידלה אותי. אני יודע שעברו על

ארבעתנו תקופות לא פשוטות, אך היא עמדה בזה. ואני יודע שאני איש

טוב יותר בזכותה.

כל טוב,

בק

אֹוי ברברה. איזה עינוי עברת בגיל כל כך צעיר. אני זוכרת שלאות

הזדהות שמתי גם אני צעיף על ראשי — "אחיות" כמו תמיד. זה טוב

שאת כותבת את כל הזיכרונות. איזה סבל נוראי שעברת את והורייך גם

כן. אך לבסוף, גדלת להיות אישה יפה, ואת עדיין כזו!

באהבה,

בת–דודתך

קארן
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המכתבים נשלחו לכותבת הפרק, וכותבי המכתבים ציינו כי להם אין מניעה שאציין28
את פרטיהם האישיים.
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29), ניו יורק:Peter Baer(פיטר בר 

בשנת 1946, בהיותי בן 7, עברתי הקרנה נגד מחלת הגזזת של הקרקפת,
) בברוקלין, ניו יורק.Kings County(בבית החולים קינגס קאוונטי 

אני לא זוכר סטיגמה בנוגע לגזזת שלי. הייתי בקשר רק עם ילדים
בני גילי, הם היו קטנים מדי מכדי לפגוע ... שְערי חזר לצמוח די מהר,
כך כשחזרתי לבית הספר הייתי נראה נורמלי. באותה תקופה רוב הילדים
היו טרודים במחשבות ובדאגות על חבריהם ללימודים שלקו בפוליו והיו
באשפוז זמן ממושך. אגב, לפני ההקרנה שערי היה עבה מאוד, גלי
ובלתי נשלט. לאחר מכן [לאחר הטיפול] הוא גדל חזרה רך, נעים, ישר

וללא סימני התקרחות עד היום הזה.
כיום [2013] אני בן 75, ומצב בריאותי טוב. היו לי שתי קרצינומות
קטנות שהוסרו מפרצופי. הראשונה הוסרה מאפי בערך לפני 20 שנה
(בגיל 55). השנייה הוסרה מהרקה לפני 5 שנים בהיותי בן 70. שוב,
שתיהן היו קטנות מאוד. אני מבקר את הדרמטולוג שלי לסֶקר לסרטן

פעמיים בשנה.
בכבוד, פיטר

30), ניו יורק:Sharon Hoare Orfinik(שרון אורפיניק 

 ... למרות זאת בתחילת שנות ה–50 קיבלתי טיפול31אני לא יהודייה
בהקרנה נגד גזזת של הקרקפת במרכז הרפואי של אוניברסיטת ניו יורק

)edicalMNYU כאשר הייתי בכיתה ג'. תמיד האמנתי שהטיפול הוא ,(
הגורם לשיער הדק שלי ושהוא [הטיפול] הגורם לסרטן העור בקרקפת

שלי, שלאחרונה אובחנתי בו.
אני בת 71 [נכון לשנת 2014], נולדתי ב–1943, וכיום אני פנסיונרית

שגרה בפנמה, פלורידה.
הייתי בבית ספר קתולי פרטי עד כיתה ח', והבת היחידה מכל הכיתה
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הדברים נשלחו לאחת מהחוקרות, והכותב אותם ציין כי לו אין מניעה שאציין את29
פרטיו האישיים.

הדברים נשלחו לאחת מהחוקרות, והכותבת אותם ציינה כי לה אין מניעה שאציין את30
פרטיה האישיים.

כותבת הדברים פותחת בציון העובדה שאינה יהודייה, אפשר שאמירה זו נובעת31
מהמחשבה שמחלת הגזזת הייתה רק בקרב יהודים, ובאמירה זו היא באה להראות דווקא

את ההפך — לא רק יהודים חלו במחלה.

שנדבקה בגזזת. היו לנו הרבה חתולי רחוב שהסתובבו בשטחים הפתוחים
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שבהם היינו חיים, והתוצאות היו שנדבקתי בגזזת מאחד החתולים. מאחר
שהייתי בת 7 או 8 באותה תקופה, הזיכרון שלי מעורפל. אני כן זוכרת
שזו הייתה אמי שהבחינה בנגעים, והיא זו שלקחה אותי לרופא בעיר
שבה גרנו. הוא הנחה אותה להביא אותי לטיפול במרכז הרפואי של
אוניברסיטת ניו יורק. חיינו בעיירה קטנה מחוץ לעיר, לכן היינו צריכות

לנסוע ברכבת לעיר כדי לקבל את הטיפול.
הטיפול שלי היה מורכב ממספר שלבים, תחילה בלגלח את השיער
מראשי, אחר כך לגשת לראשי ולתלוש בזריזות את השערות שנותרו.
לאחר מכן, מריחת משחה על הקרקפת שלי, ולבסוף נשלחנו הביתה עם
הוראות כיצד להשתמש במשחה בצורה יומיומית. אני לא חושבת שהוקרנתי
עד הביקור האחרון במרכז הרפואי של אוניברסיטת ניו יורק. אני גם לא
זוכרת כמה פעמים נסענו לעיר או כמה קרינה הייתה. הייתי מפוחדת
ונשארתי בחדר לבדי בשעת הטיפול ובכיתי מהכאב העז בדרך הביתה

לאחר מכן.
אני גם זוכרת שאִמי תפרה לי כובע בעל שתי רצועות כדי לכסות את
ראשי, כך שאוכל לקבע אותו מתחת לסנטרי. עם זאת, היה אסור לי
לחזור לבית הספר למשך ימי הלימודים שנותרו ולהיות בקשר עם ילדים

אחרים, למעט 3 אחיותיי.
אין לי תמונה מאותה תקופה, אך אני זוכרת שהייתי מנודה, חייתי

בבדידות.
תודה, שרון

אנגליה

בדומה לארצות הברית גם באנגליה נערכו טיפולים מאורגנים נגד מחלת הגזזת.
הילדים אותרו במסגרות החינוכיות ונשלחו לטיפול במרפאות הציבוריות (ראו

בהרחבה פרק 4 בספר זה).

32ס' לגבי אביה, לונדון:

אבי סבל מגידולים במוח לפחות 10 שנים. במהלך שנים אלו עבר
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הדברים נשלחו לאחת מהחוקרות, והכותבת אותם ציינה כי לה אין מניעה שאציין את32
פרטיו האישיים של אביה. על הגזזת באנגליה ראו פרק 4 בספר זה.

טיפולים רבים וניתוח. הוא עכשיו סובל מאפילפסיה, ויש לו שטפי דם
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מתחת לעור באונה הקדמית כתוצאה מכך. הוא תמיד אומר שהוא זוכר

Canterbury(את עצמו כילד קטן הנוסע לבית חולים קאנטרבארי 

Hospital.שבאנגליה באוטובוס עם אמו כדי לקבל הקרנות נגד גזזת (

(הוא נולד בשנת 1942, והוא היה בין 5 או 6 כאשר עבר את הטיפול)

[... כיום שאני יודעת את השלכות הטיפול, החלטתי להעיף מבט באינטרנט

על המחלה כי חשבתי שכילד הם מצאו לו סרטן, וכדי להגן עליו אמרו

לו יש לו גזזת.]

אבי סיפר בהרחבה על הצורך לחבוש כובע, מכיוון שהשיער שלו

הוא אמר שהיו חייבים להמשיך את הטיפול בכל מיני אזורים,נשר ... 

משום שהגזזת התפשטה. עכשיו, כאשר אני קוראת את הכתבות על מה

שקרה בישראל ובמזרח אירופה, "אני מאמינה!".

אני המומה שהם היו צריכים להשתמש בהליך כזה לדלקת פטרייתית

והשתמשו בה בכל העולם. זה נראה שהשתמשו בה כתרופת פלא של

הרופאים על חשבון הקורבנות שלהם. אני מניחה שזו יכולה להיות

הסיבה לכך שאבי סובל כעת.

אבי טוען שזו הייתה אמו אשר גילתה אצלו את הגזזת. ככל הנראה,

היא הייתה עושה בדיקות ראש למציאת כינים בראשו ובראש אחיו. היא

לקחה אותו לרופאים לצורך אבחון, והם שלחו אותו לבית החולים ...

המקום שבו עשו את הטיפולים.

אביה של הכותבת נפטר ביולי 2014 כתוצאה מסיבוכים משניים הקשוריםהערות: 

להקרנות שקיבל — מוחו חדל לפעול והיה זקוק לטיפול כימותרפי פעם

בחודש. כותבת המכתב ציינה כי אחותה שוחחה עם משפחה אחרת

במחלקה האונקולוגית בבית החולים שבה אושפז אביה, שטענה שמצבו

הבריאותי של אבי המשפחה שלהם היה כמעט זהה, וגם הוא עבר

טיפול דומה נגד גזזת בהיותו ילד. בנוסף, ציינה הכותבת, שהמחקר

בנושא חשוב מאוד, ושאנשים צריכים לדעת על הטיפול ועל תוצאותיו

ול� רק פרטים בסיסיים. היא אף הציעה את עזרתה בפרסום המחקר

ברשתות החברתיות.
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33פורטוגל

בתחילת שנות ה–50 החלה ממשלת פורטוגל לבער את הגזזת, שהתפשטה
במדינה לאחר מלחמת העולם השנייה (ראו בהרחבה פרק 7 בספר זה). כחלק

 על פי אומדנים34מהטיפול למניעת המחלה הוקרנו הילדים בשיטת קינבוק-אדמסון.
35הוקרנו בפורטוגל כ–30,000 ילדים.

:GNדבריה של 

היו לי שתי צמות יפות כאשר גילחו את ראשי. דודה שלי שמרה אחת,
ואחת אמי שמרה. זה [גילוח הראש] גרם צער רב, שמעתי את הוריי
בוכים. אני זוכרת שנסעתי לפורטו [לטיפולים], הרכבות היו מלאות,
כולם נוסעים לאותה מטרה ... עשיתי את טיפול הרנטגן של האפילציה
ולבשתי צעיף לבן, עד שהשיער צמח שוב. אבל הצמיחה של השיער לא
הייתה נורמלית. היה לי שיער ישר, אך הוא הפך למתולתל כאשר החל
לצמוח שוב. היה לי שיער מלא, ועכשיו השיער דק. אני לא גוזרת את
השיער למעלה מ–30 שנה, ועדיין השיער שלי לא מגיע לאמצע הגב

שלי.

:MVדבריה של 

אני זוכרת שהכנתי קפה, כאשר מישהו הזהיר: "הרופאים של הראש
מגיעים!" ... זו הייתה דודה שלי שגזרה את שערי. ואם לא הספיקה
הבושה של היותי קרחת, אמא שלי היכתה אותי כאשר חזרתי עם הצעיף.

:CHדבריה של 

הוקרנתי בגיל 4. אף שהייתי קטנה, אני זוכרת הכול. אני מרגישה
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דברי האנשים שיובאו להלן הן מתוך ראיונות שנערכו בפורטוגל על ידי ד"ר פאולה33
(חוקרת למדעים ביו–רפואיים באוניברסיטת פורטו בפורטוגל) וראיונות בונאוונטורה

אחרים מארכיונה הפרטי.

רא בהרחבה פרק 2 בספר זה.34

35Albert RE & Omran AR, “Follow up Study of Patients Treated by
X-Ray Epilation for Tinea Capitis  Population, Characteristic, Post

Archives of EnvironmentalTreatment and Mortality Experience”, 
, 1968, 17:899-918Health

שבעקבות המחלה, חיי השתנו ומעולם לא היו לי חיים בריאים. כאשר
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הייתי מתלוננת לאמי שאני לא חשה בטוב, לאמי לא היה איכפת ואף
הייתה מכה אותי. תמיד היו לי קשיים בהתקהלות של אנשים, קשיים
במציאת עבודה. שמרתי בלבי את ההרגשה של הגועל שרק אני יכולה

להבין.

:RKדבריה של 

הוקרנתי בגיל 7. הייתי בבית ספר, אני זוכרת שלבשתי את הצעיף כאשר
הלכתי לבית הספר וזוכרת שראשי היה מגולח. נסעתי מהעיר שלי לבית
חולים באוטובוס. לא אהבתי לחבוש את הצעיף על ראשי ... לאור מצב,
אין לי זיכרונות של ריחוק הילדים ממני. אני הייתי היחידה מבני המשפחה

שחלתה במחלה. אמי אמרה לי שנדבקתי בבית הספר.
באותה תקופה היו לנו אפרוחים, וגם הם הפכו לקירחים, באותו הזמן

שחבשתי את הצעיף, האפרוחים לבשו מעילים שאמי הכינה להם.
ב–1999 נותחתי בשל סרטן בלוטת התריס.

36סרביה (יוגוסלביה)

לפי אומדנים קיימים, ביוגוסלביה (סרביה) הוקרנו כ–94,000 ילדים חולי גזזת,
50,000 מתוכם טופלו במסגרת מבצע מאורגן של יוניס"ף על פי בקשת ממשלת
יוגוסלביה (ראו בהרחבה פרק 8 בספר זה). רוב ההקרנות נערכו בבתי חולים

 הטיפול הקרינתי שנערך בסרביה (יוגוסלביה) למניעת התפשטות37ייעודיים לגזזת,
38הגזזת נעשה בשיטת קינבוק-אדמסון.

:NBדבריה של 

עזבתי את בית החולים שעל ראשי כובע משונה. אמרו לי שאסור
להרטיב את העור מתחת. בשל הבושה ביליתי כמעט שנה בריתוק לבית.
נכשלתי בשנה הזו בבית הספר ... אני גם זוכרת כאבי ראש מיד לאחר
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העדויות שיוצגו הן חלק מראיונות שנערכו על ידי ד"ר גורן סבו. חלקן הראשוני נסב36
על חוויותיהם האישיות של המטופלים בהקשר החברתי, וחלקן השני כולל שאלות

רפואיות.

37Grin EI, “Epidemiology and control of tinea capitis in Yugoslavia”,
, 1961, 47:109-122Trans St. Johns Hosp Dermatol Soc.

38Shvarts S, Sevo G, Tasic M, Shani M and Sadetzki S, “The Tinea
,The Lancet Infectious DiseasesCapitis Campaign in Serbia in 1950s”, 

2010, 10:571-576

ההקרנה.
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:OPדבריו של 

אני זוכר שהילדים טופלו שם רע, ולעתים קרובות הוכו על ידי השומרים
(המורים) של המתקן שבו היו נמצאים. אני גם זוכר שילד אחד התאבד
ּבַמתקן, וילד אחר נפטר בו במקום, כאשר שפכו על ראשו שעווה רותחת

(אותו עד תבע את בית החולים אחר כך, אך ללא תוצאות).

:TBדבריה של 

זה היה סתיו ... הם שאלו אותי אם מישהו מבוגר נמצא בבית. אמרתי
שסבתי נמצאת, אמי נמצאת בשדה. הם אמרו לי להביא את סבתי. רצתי
הביתה, זה לא היה רחוק מבית הספר, בכיתי. השיער שלי היה פזור,
סבתי הגיעה. הם אמרו שאני נגועה ושאני צריכה ללכת מיד אִתם. סבתי
אמרה שהם לא יכולים לקחת ילד ללא הסכמה. אמי הגיעה ואמרה שהיא

תוכל לטפל בי בעצמה.

:TGדבריה של 

אפילו הלכתי לראות רופא פרטי במטרה לאשר שאינני חולה, כדי שלא
אאלץ להתאשפז. היה לי שיער ארוך, יפה ובלונדיני, כך אני זוכרת. אך
זה לא עזר, הייתי צריכה ללכת ... אני זוכרת שאשפוז הילדים לא היה
מלווה בתיעוד רפואי כלשהו. (בעודה מספרת היא מצביעה על כמות

השיער שנותרה לה, במיוחד בחלקו האחורי של הראש.)

:EGדבריה של 

אני זוכרת איך הראש שלי היה מגרד. אני גם זוכרת שאם אחד מהילדים
נהייה חולה בבית החולים, היו מעבירים אותו למחלקה אחרת לבידוד,

מה שגרם לי לעצבות.

מזרח אירופה (פולין, ליטא, אוקראינה, רומניה)

בין השנים 1938-1921 הפעילו הארגונים היהודיים אז"ע והג'וינט מערך מרפאות
לטיפול קרינתי נגד מחלת הגזזת בקהילות היהודיות במזרח אירופה (ראו בהרחבה
פרק 5 בספר זה). על פי דוחות הארגונים היהודיים, בקהילות היהודיות טופלו
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)TOZ-OZE(שורץ ש, רומם פ, רומם י ושני מ., "מסע הגזזת הנשכח של 'אזע-טאז' 39
, 2009, 148, עמ' 129-125.ההרפואפולין", 

 עדויות מועטות39באמצעות הקרנות נגד גזזת במזרח אירופה 27,760 ילדים.
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נותרו בידינו מילדי הגזזת של מזרח אירופה, חלקם הגדול נרצח בשואה,
והאחרים הלכו לעולמם.

בשנת 2009 שרה ו' נפטרה. בנה קבר אותה עם הפאה שהיא חבשה כל
חייה על מנת להסתיר את הקרחת שנוצרה כתוצאה מהקרנות נגד גזזת

40שקיבלה בהיותה ילדה באודסה, אוקראינה.

בנה אהרון ציין שקבר אותה עם הפאה על פי בקשתה, וכי אמו לא
נפרדה מהפאה במשך כל חייה, ואף ילדיה לא ראו אותה מעולם בלי
הפאה על ראשה. וזאת על מנת להסתיר את הקרחת בראשה שנגרמה

בעקבות הטיפול הקרינתי נגד גזזת שקיבלה בילדותה.

בשנת 1984 רחל פ' נפטרה בישראל מגידול בראשה שהתפתח כנראה

כתוצאה מטיפול בהקרנות נגד מחלת הגזזת שקיבלה בהיותה ילדה בוורשה,

פולין. בתה נלי א' מרוצ'סטר (ניו יורק) זוכרת שאמה סיפרה לה כי

נבדקה בבית הספר ולאחר שנתגלה שהיא נגועה בגזזת, היא נלקחה על

41ידי אביה לטיפול בוורשה.

רחלי ו' סיפרה שאִמה לאה נולדה ב–1927 בפולין וחיה עד 1933
בעיירה וולקוביסק (פולין). ככל הנראה, בעת ביקורה בכפר אצל בני
דודיה נדבקה במחלה. המשפחה הייתה אמידה, מה שאִפשר לה לקבל
טיפול בהקרנות. לאחר עלייתה לישראל ובמשך כל חייה ניהלה אורח

,Meningiosarcoma-חיים בריא, אולם בתחילת שנות ה–60 חלתה ב
ולאחר שני ניתוחי ראש ומאבק לא פשוט במחלה נפטרה ב–1993. דווקא
על רקע מצבה הכלכלי שסייע לה לקבל את טיפול ההקרנה שממנו

42חשבה שהרוויחה, יצאה נפסדת.

 מספרת שבמהלך ילדותה:43ט' שאביה הוקרן ברומניה בשנת 1955,

לא דובר על כך שאבא ומשפחתו עברו הקרנות. העניין כלל לא עלה.
כמו כן, אינני זוכרת תופעות שונות, כגון כאבי ראש חריגים או פריחה
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40Shvarts S, Romem P, Romem I and Shani M, “The Mass Campaign
to Eradicate Ringworm among the Jewish Community in Eastern Europe

, 2013, 103:56-66American Journal of Public Health1921-1938”, 
שם.41
הדברים נשלחו לחוקרת.42
הדברים נשלחו לחוקרת.43

כלשהי, כמו שיש לו היום.
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רק בשלב מאוחר, כאשר הייתי גדולה, החל הנושא לצוף בבית,
בעקבות כאבי הראש הרבים והפריחה הלא מוסברת, שאף רופא לא ידע

להסביר.

צפון אפריקה

בין השנים 1960-1947 הפעילו הארגונים היהודיים אז"ע והג'וינט מערך מרפאות
לטיפול קרינתי נגד מחלת הגזזת על פי מודל פעילותם במזרח אירופה. על פי
דוחות הארגונים היהודיים, טופלו נגד גזזת כ–20,000 ילדים, רובם בקהילות

היהודיות שבמרוקו הצרפתית (ראו בהרחבה פרק 5 בספר זה).

44דבריה של ד', שהוקרנה באלג'יריה:

אז הם אמרו לי שיש לי פצע קטן כאן [מצביעה על ראשה] ושאני צריכה

ללכת לשם. הם גילחו את כל השיער שלי ונותרתי קירחת. אני זוכרת

שהם היו שמים יוד, ושמים סוג של תחבושת, וכל בוקר חפפו את

ראשינו. הם מרחו את היוד ואז הם עשו עם המכונה. אתה עובר את זה

. אתה יושב, וסוג של המכונה עושה זזזזזז על הראש שלך,CTכמו 

ואסור לך לזוז. אסור לך להזיז שריר. הייתי בת 13 [ש: כאשר יצאת,

האם חזרת לאותו מקום במחנה או שחזרת לבית החולים?]. במחנה הם

היו נוהגים כך: היה אסור ללכת למחנה היכן שההורים שלי היו. למה?

בגלל שזה היה מידבק ... היו במעקב לראות שהכול בסדר ... שהשיער

חזר לצמוח. אבל היו מקומות שבהם השיער לא חזר לצמוח. אז הם היו

אומרים שזה "בגלל שזזת במכונה". זה היה סוג של רדיואקטיביות מה

שהם עשו — אם זזת, אז בנקודה הזו לא יצמח ... כמו פה [מצביעה על

קרחת נקודתית]. הרגשתי נבוכה כי הם הסירו את כל השיער שלי וכל

הזמן בכיתי, והם היו אומרים לי: "אל תבכי. זה יגדל, את עדיין ילדה

קטנה", ולא הייתה לי ברירה. התרגלתי עד שהשיער צמח לי. היה לי

שיער מאוד יפה — בלונדיני ... ואחרי זה הוא גדל הרבה יותר חלש [דק].

היה לי שיער מלא ועבה, ראש מלא שיער, ואחרי זה הוא היה חלש.
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ראיונות שערכה ד"ר שחלב סטולר–ליס ז"ל בשנים 2009-2007 במימון הקרן הישראלית44
למדע, מחקר מספר 1217/04.
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45כ–3,000 ילדים טופלו נגד מחלת הגזזת בתוניס, באלג'יריה ובלוב.הערות:

רוב המחקרים בתחום מציגים תוצאות מוצלחות של הטיפול בהקרנות
 כמו כן, אצל מרבית46נגד גזזת, עם מספר מועט של קרחות קבועות.

המטופלים השיער חזר לצמוח, גם אם חלו שינויים בעובי השיער
47ובצורתו.

48מכתבה של ס', שהוקרנה בקזבלנקה:

בהיותי בת 5 נדבקתי, וקבעו שיש לי גזזת. לא דיברנו מילה, התחלנו

בסדרה של טיפולים שארכה שנה פלוס, יום–יום כמה שעות בבוקר,

מוניות הלוך ושוב, גילוח שיער. וכל יום ששערה צומחת, תולשים אותה

כדי לוודא שאכן כל השערות נתלשו. אחרי שסיימו את הטיפול הזה

מרחו שעווה רותחת והורידו אותה אחרי כמה דקות, הרגשתי רעידת

אדמה וכוויות בעורף. אחר כך מרחו משחה לבנה ועל זה גזה.
וכך הסתובבתי בבית הספר עם גזה בראש, הפסדתי חומר רב, בכיתי,
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שורץ ש., "חוות דעת של מומחה בנושא הידיעות והדיון התקשורתי אודות תוצאות45
הטיפול בהקרנות בחולי הגזזת בישראל", מכון גרטנר לאפידמיולוגיה וחקר מדיניות

הבריאות, המרכז הרפואי שיבא, תל–השומר, מרץ 2015.

על פי מחקר שנערך ב–2016 בנושא נשים שהוקרנו כנגד מחלת הגזזת בשנות ה–46:50
היבטים היסטוריים, רפואיים ופסיכו–סוציאליים של התופעה, 5,804 נשים (מסך הנשים
שהוכרו בין השנים 1946-1960, בהתאם לחוק פיצוי לנפגעי הגזזת במדינת ישראל)

)-התקרחות, ובהתאםAlopecia Universal(הוכרו וקיבלו פיצוי על פי סעיף ליקוי 77 
נשים שהוקרנולחוק הגזזת על חוסר שיער (התקרחות) באזורי ההצטלקות. ראו הופר ל., 

,הכנגד מחלת הגזזת בשנות ה–50: היבטים היסטוריים, רפואיים ופסיכו–סוציאליים של התופע
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בן–גוריון, באר–שבע 2016.

47, 1921,The LancetBlake VG, “X-Ray Treatment of Ringworm”, 
N.Y197:457; Cipollaro AC and Brodey A, “Control of Tinea Capitis”, 

, 1950, 50:1931-1934; Mackee G & Lewis G,State Journal of Medicine
X-Rays and Radium in“Diseases due to fungi”, in Mackee GM, (ed.), 

 London: Henry Kimpton 19383.the Treatment of Diseases of the Skin;
, 1957, טז, עמ' 81-78;םדפים רפואייטולצ'ינסקי ש., "הגזזת בין תושבי המעברות", 

דוסטרובסקי א., "תופעה מקומית של 'ההיפרטרופיית שיער' לאחר אפילציית רנטגן",
ממחלקת העור בבית החולים רוטשילד של הדסה בירושלים, 1930; מסמך ארכיוני,

.J 113/1434ארכיון ציוני מרכזי, 

המכתב אנונימי, נעשה שימוש באלפבית לציון הכותבים השונים. ראיונות שערכה48
ד"ר שחלב סטולר–ליס ז"ל בשנים 2009-2007 במימון הקרן הישראלית למדע, מחקר

מספר 1217/04.

אף אחד לא התקרב אליי שלא יידבקו ממני. השאירו אותי כיתה והידרדרתי



ליאת הופר

בלימודים. היום אני עוסקת במשק בית, זה מה שאני יכולה לפרנס את
ילדיי, החיים לא ורודים.

לבסוף, מכל הטיפול אני עם קרחות בכל הראש, שיער דליל שמכסה
את הקרחות. אין מה לעשות עם השיער, אני נראית זוועה ודוחה,

עצבנית, ואין לי אפשרות לטפל בשיער.

49מכתבה של ד', שהוקרנה בקזבלנקה:

נולדתי בקזבלנקה שבמרוקו ... ב–1955 עברתי הקרנות בגיל 5 באז"ע
קזבלנקה. זכור לי בתור ילדה קטנה שאמרו לי לא לזוז, היה לי כאב
אדיר בעקבות השעווה ששמו לי על הראש ששרפה לי את הקרקפת
ופחדתי לבכות, כמו שפחדתי מהמכונה. סבתא שלי תמיד הזהירה אותי

ממה שהמכונה עושה לילדים שזזו.

התהלכתי תמיד עם כובע על הראש כדי להסתיר את הקרחת, לא

יצאתי מהבית והתביישתי מאוד מאוד מהמראה שלי. בעקבות זה, לא היו

לי חברות, היה אסור לי לבקר בבית הספר כדי לא להדביק את התלמידים,

נידו אותי במשך שנים בשכונה, בבית הספר ובמשפחה. כשאִמי או סבתי

היו מבקרות את המשפחה, הייתי נשארת בבית כי מי רוצה להידבק

במחלה קשה כמו הגזזת?
כך גדלתי עם חוסר ביטחון, פחד נוראי ורגשי נחיתות עמוקים. לאחר
מכן החל לצמוח לי שיער דליל מאוד, הגבות והריסים כמעט לא צמחו.

יש לי דלקות חוזרות ונשנות על הראש ומאחורי האוזניים.

נישאתי ללא אהבה בגיל צעיר לא עם בחיר לבי אלא עם מי שקיבל

אותי כפי שנראיתי. במהלך נישואיי סבלתי מעלבונות. כל פעם מחדש

בעלי כינה אותי "ֵקַרחַת" בכל הזדמנות, ואני הייתי מתפוצצת בבכי

מעלבון ומכאב.

בגיל 30 הוא לבסוף עזב את הבית והותיר אותי עם 4 ילדים קטנים

בטענה שהמראה שלי דוחה אותו, וכך גם בחיי הבוגרים. אני עדיין

סובלת מההקרנות ומהמראה הדוחה שהרס לי את החיים כילדה וכאישה.
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בלי שיער, בלי שיניים, עם כאבים וחולי שלא נגמר.
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על פי מחקר שנערך ב–2016 בנושא נשים שהוקרנו נגד מחלת הגזזת הערות:
בשנות ה–50: היבטים היסטוריים, רפואיים ופסיכו–סוציאליים של
התופעה, עולה ש–71.25% מהנשים ציינו שלאור מצבן הן סבלו ועדיין
סובלות מדימוי עצמי נמוך במהלך תקופות חייהן, שמביא להימנעות

50ממצבים משפחתיים וחברתיים שונים.

מחנות העולים במרסיי

51מכתבה של ג':

כשהייתי בת 14-13 שנים, הגיעו אנשי הסוכנות ולקחו אותי בלילה,
העבירו אותי לבית ספר שבו למדתי, והמנהל הודיע לי כי הוא מוסיף
שנים לגילי כדי לאפשר לי לעלות לישראל, כי בגיל כזה צעיר לא
מעלים ארצה. בהיותי ילדה קטנה לא ידעתי מה עושים אִתי ואם בכלל
להתנגד, ואף הפרידו אותי מאחותי שהייתה גדולה ממני ... העבירו אותנו

 שם לקחו אותי52לצרפת למחנה אנגלי שקראו לו "בית חולים אנגלי".
לסַפר שגילח לי את השיער, ולגבי הסַפר יש לי סיפור מחריד שאינני
יכולה להעלותו בכתב ... בבית החולים האנגלי בצרפת עברתי הקרנות
רבות בראש, דבר שגרם לנשירת השיער, וזכור לי שאחות בשם אסתר
ריחמה עליי, הזעיקה את הרופא ואמרה: "תראה מה עושים לילדה
הקטנה הזאת". הזעיקו גם את המנהל, וזה אמר שלא נורא השיער עוד

יגדל מתולתל.
מתוך רחמים לקחה אותי האחות מדי פעם לביתה כדי להרגיש ביטחון
וכדי להקל ל� במעט על הסבל שעברתי ועל כך שהייתי ילדה קטנה
ובודדה שמקבלת טיפולים רפואיים והקרנות קשות ללא שום קרוב

משפחה לצִדה.
עליתי ארצה עם מטפחת על הראש, והשיער לא צמח עד היום, אלא
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"בית החולים האנגלי" (בעבר בית חולים צבאי אנגלי) נוהל על ידי הסוכנות היהודית52
בסיוע הארגונים היהודיים אז"ע והג'וינט. הוא טיפל בעולים במחנות שבמרסיי. ראו

בהרחבה פרק 5 בספר זה.

מעט מסביב לראש וכל זאת בעקבות ההקרנות.



ליאת הופר

מאז ועד היום אני נזקקת לפאות נוכריות, כי ללא פאה אינני יכולה

אפילו לרדת מהמיטה או לצאת לרחוב. הפאות עולות כסף רב, ואני

רוכשת אותן מזה 25 שנה. קודם לכן, הסַפר ניסה לכסות לי את הראש

בסתם שיער ונעזרתי בעזרת סיכת ראש להסוות את המצב בראשי.

בתחילה עוד יכולתי להרשות לעצמי בקושי רב לרכוש פאות, אולם

בעלי חלה בסרטן והפסיק לעבוד, וכעת אין לי אפשרות לקנות פאות.

בגלל מצבי לא למדתי, לא יצאתי לעבוד ולא באתי בקהל כי התביישתי

במצבי ובפאות שחבשתי.

ממחקר שנערך ב–2016 בנושא נשים שהוקרנו נגד מחלת הגזזת בשנותהערות: 

ה–50: היבטים היסטוריים, רפואיים ופסיכו–סוציאליים של התופעה,

טוענת החוקרת כי האישוש החזק ביותר למצב שערן של הנשים הוא

דווקא על ידי בכירים במערכת הבריאות, שהיו שותפים לחקיקת החוק,

המציגים פנומנולוגיה של הצדקות לַצורך להכיר במצבן של הנשים

הללו ולהקציב להן כסף כדי שתוכלנה לרכוש פאות.

מחירה הממוצע של פאה סינטטית בישראל ב–2016 הוא 1,150

ש"ח, ומחיר פאה טבעית הוא 8,750 ש"ח. בנוסף על מחירים אלו,

נדרשת מהאישה הוצאה חודשית של 200-100 ש"ח לשימור הפאה

ו–150-100 ש"ח בעבור התאמת הפאה לאישה (מדידה ותוספות שונות).

מכאן, ניתן לראות ששימור הפאה והטיפול בה מגיע לעלות שנתית של

אלפי שקלים. מאידך, מחיר הפיצוי שמקבלות הנשים הוא בעבור חוסר

שיער באזור ההצטלקות ולא בעבור מחיר פאה בפועל. מחיר זה

מתקבל כתוצאה מחישוב של ביטוח לאומי בהתאם לאחוזי הנכות.

יתרה מכך, הפיצוי שמקבלות הנשים בעבור חוסר שיער באזורי

ההצטלקות הוא רק מתקופת תחילת החוק (1995) ולא בעבור השנים

הקודמות לו, וברור שנשים אלו חובשות פאה החל מימי ילדותן, בטרם

53שנחקק החוק.
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ישראל

במדינת ישראל טופלו 27,000-26,000 ילדים יהודים וערבים נגד מחלת הגזזת
 ראוי54במרפאות, במכונים, בבתי החולים ובשלוחותיהם ואצל רופאים פרטיים.

לציין כי רק במדינת ישראל נחקק חוק לפיצוי נפגעי הגזזת, תשנ"ד שהוקרנו
בילדותם, וגם זאת רק למי שטופלו בין השנים 1960-1946. הטיפול בישראל
היה דומה לטיפול הקרינתי נגד גזזת באותה תקופה במדינות המערביות, כולל
ארצות הברית וקנדה. כמו כן, בכל המדינות הללו התגלו נזקי בריאות מאוחרים
אצל ילדים שטופלו בקרינה נגד גזזת במידה דומה לזו שבישראל, אך לא נערכה
בהן כל חקיקה בטיעון כי הטיפול הקרינתי נחשב טיפול רפואי תקני נגד מחלת

55הגזזת וכי אין מדובר ברשלנות רפואית.

56מכתבה של א':

אני ילידת הארץ. בשנות ה–30 עברתי 3 פעמים טיפול בראש, טיפול
קשה ומחריד שנקרא גזזת (גילוחי ראש, מריחת שעווה חמה על הראש
ותלישת השעווה ולאחר מכן יוד שורף לחיטוי). וכן 3 פעמים הקרנות
שהם–הם אשר גרמו לי סבל רב לכל החיים בנפש ובגוף. במשך השנים
אושפזתי בבתי חולים. עברתי 3 ניתוחים פלסטיים ... היו לי גם הפרעות
בזרימת הדם בעיקר ברגליים. אחותי אף היא עברה בשלב הראשון את
כל הטיפולים בראש, אך הקרנה עשו לה רק פעם אחת. לכן ההשפעה

הייתה פחותה, מלבד צמיחת שיער דליל, ולא לדבר על עוגמת הנפש.
כיום אני גרה בגפי בדירת 2 חדרים בדמי מפתח. בעלי נפטר, ואני

מתקיימת מקצבת שארים ומביטוח לאומי = כ–1000 ש"ח לחודש.
אני מבינה שלפי החוק שהוצא על ידי הכנסת אינני נכללת ברשימת
מקבלי הפיצויים לנפגעי גזזת. מדוע לא חשבו על ילידי הארץ שהם היו
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, 2016, 159, עמ'ההרפואבר עוז א., "מאחורי 'המאה אלף' של פרשת הגזזת", 54
.641-637

55Kaplan EL and Refetoff S,Degroot LJ, Frohman LA, 
. Carcinoma. Chicago, IL: Gryun &Radiation-Associated Thyroid

Stratton 1977; Cipollaro AC & Brodey A, “Control of Tinea Capitis”,
, 1950, 50:1931-1934; Albert RE,NewYork. State Journal of Medicine

Omran AR, Brauer EW, Dove DC, Cohen NC, Schmidt H, et al.,
“Follow-up Study of Patients Treated by X-Ray for Tinea Capitis”,

 1966, 56:2114-2120A.J.P.H.
המכתב אנונימי, נעשה שימוש באלפבית לציון הכותבים השונים.56

שפני הניסיונות ושעד היום סובלים מקרחות ומצלקות בראש ובלב?



ליאת הופר

בין השנים 1945-1925 טופלו ביישוב היהודי בארץ ישראל כ–4000הערות: 
ילדים נגד מחלת הגזזת (ראו בהרחבה פרק 6 בספר זה), אך החוק

 חל רק על אנשים שטופלו בין57לפיצוי נפגעי הגזזת, תשנ"ד-1994
מכאן, אנשים שהוקרנו בשנים שקדמו לחקיקת השנים 1960-1946.

החוק, אינם מוכרים כנפגעי גזזת.

58מכתבה של ב':

אני ב', בת 50. נפגעתי מההקרנות שעברתי בילדותי ... עד היום אני
סובלת כתוצאה מהקרנות אלה. בין השאר, אני סובלת מנשירת שיער —
אני למעשה חצי קרחת ... עברתי בדיקות שונות ומשונות כדי לנסות
ולשפר את המצב. ללא הצלחה. כמו כן, קיבלתי מחלת עור נוספת —

בפה, שאין לה תקנה או ריפוי לעולם.
כתוצאה מכל הסבל שעברתי, חדוות החיים שלי והאושר נעלמו
והדיכאונות הם לא יתוארו. הנני אישה שסובלת מחוסר ביטחון עצמי
שכיום אי אפשר לתקנו. לא אשכח את היוד שהיו מורחים לי על הראש,
ומקרינים ולאחר מכן תולשים. אני זוכרת את הצרחות שהייתי צורחת,
ולאף אחד לא היה איכפת ממני. כמו כן, לא החתימו אף אחד מבני
משפחתי, ולאחר זאת לא אשכח איך הילדים היו צורחים לעברי "ֵקַרחַת,

ֵקַרחַת". כל חיי סבלתי בעקבות ההקרנות.

על פי מחקר שנערך ב–2016, בנושא נשים שהוקרנו נגד מחלת הגזזתהערות: 

בשנות ה–50: היבטים היסטוריים, רפואיים ופסיכו–סוציאליים של

התופעה, נמצא ש–70% מן הנשים שבמדגם ציינו את תחושת הדיכאון

שהן חוות מדי יום לאור מצבן. ממצא זה מחזק את סבלן ואת מצבן

59הנפשי של אותן נשים.

558

.http://www.nevo.coחוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד-1994, נדלה ב–1.1.2015: 57
il/law_html/Law01/p190m1k1_001.htm

המכתב אנונימי, נעשה שימוש באלפבית לציון הכותבים השונים.58

נשים שהוקרנו כנגד מחלת הגזזת בשנות ה–50: היבטים היסטוריים, רפואייםהופר ל., 59
, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בן–גוריון,הופסיכו–סוציאליים של התופע

באר–שבע 2016.



פרק שמונה עשר: קולם של חולי הגזזת ובני משפחותיהם

60מכתבה של ג':

אני ילידת שנת 1941, רווקה, אחת מתוך 13 אחים ואחיות. בשנות
ילדותי התגוררתי עם הורי בתל–אביב. לפי מיטב זיכרוני וידיעתי, לא כל
אחיי ואחיותיי נפגעו, רק כמה נפגעו ממחלת הגזזת ועברו את הטיפולים
בקרינה. לפי מיטב זיכרוני, הזמינו בשעתו את משפחתי כולה לעבור
בדיקות רפואיות בקשר למחלת הגזזת שהייתה נפוצה אז בארץ ועשו גם

לי בדיקות בראש.
מאחר שהייתי ילדה קטנה, בשנות גן חובה או בתחילת בית הספר
היסודי, לא זכורים לי רוב הפרטים ... לאחר הטיפולים סבלתי והתביישתי
לבוא בחברת הילדים והייתי ממש מנודה מהם ... אחרי שעברתי את
הטיפולים בקרינה בראשי, היו לי פצעים בראש. הראש היה מגרד לי בלי
הפסקה, ואחר כך שְער ראשי החל לנשור ועשו לי קרחת, ועור הקרקפת
היה מתקלף לי. הייתי מרגישה גלי חום בראש, מהם אני סובלת מדי פעם
עד היום. עד היום העורף והראש אדומים ומצולקים בשל הכוויות הרבות
שקיבלתי מההקרנות. סבלתי, ואני סובלת כיום לעתים מכאבי ראש.
פצעים היו לי בעור הקרקפת, ששרף לי מאוד ... מאז ועד היום אני
חובשת מטפחת ראש. ועד היום סובלת מכאבי ראש ומסחרחורות ...
באותה תקופה למדתי בבית הספר היסודי בתל–אביב. ואני זוכרת את
לעגם של הילדים. מהם התרחקתי. ועד היום אני נמנעת מחברת אנשים

ומעולם לא נישאתי.

מטופלים רבים טוענים כי בשל גילם הצעיר בעת ההקרנה, הם אינםהערות:
זוכרים פרטים מדויקים בנוגע לטיפול, זמני הטיפול והאם מישהו נוסף
מבני משפחתם חלה או הצטרף לטיפול. כמו כן, רוב המסמכים הרפואיים
היכולים לאמת פרטים אלה, לא נשמרו משום שהטיפולים בוצעו לפני

שנים רבות.

61מכתבו של ו':

עליתי ארצה ב–1955 ממרוקו וקיבלתי דיור מהסוכנות בעיר בית שאן.
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עשו לי הקרנות חשמל בראש, ולאחר כחודש ימים בערך נשלחתי
הביתה. ומאז עד היום אני סובל מקרחת כמעט בכל הראש. וזה 31 שנים
שאני חובש פאה נכרית, וזה עולה לי המון כסף, וגם סבל ואי נעימות

בתוך החברה.

62עד יולי 2015, 23,450 גברים פנו בבקשה להכיר בהם כנפגעי גזזת.הערות:

)-התקרחות,Alopecia Universal(כמות הגברים בעלי סעיף ליקוי 77 
ובהתאם לחוק לפיצוי נפגעי הגזזת, תשנ"ד על חוסר שיער (התקרחות)

באזורי ההצטלקות, תיבדק במחקרים עתידיים.

63מכתבו של ג':

עליתי ארצה מתימן ב–1949 ... בהיותנו במושב באו נציגי משרד הבריאות
(כנראה) אספו ילדים מהמושב, ונלקחנו למחנה העולים, שם התברר לנו
כי אנו סובלים מגזזת ... הטיפול התבצע אי שם ב–1950 או ב–1951,

התאריך המדויק אינו זכור לי.
הטיפול כלל הקרנות, מריחת חומר הדומה לדבש על הראש, החומר
היה נקרש. לאחר ההקרנות המטפלים הסירו אותו יחד עם השערות ...
תהליך זה עברתי מספר פעמים, עד אשר לא היו שערות על ראשי ...
לאחר הטיפול נשלחנו הביתה, כמובן קרחים. לאחר מספר חודשים
התחילו השערות לצמוח ... ב–1952 משפחתי עברה מן המושב למעברת
רחובות. הקשר ביני לבין יתר הילדים שעברו את הטיפול ניתק, למעשה

לא ידוע לי דבר מה עלה בגורלם.
תקופת הילדות חלפה, התגייסתי לצה"ל, השירות היה ביחידה קרבית
כלוחם. לאחר השירות הצבאי השתלבתי בחיים האזרחיים. כך החיים
זרמו להם, עד אשר בשנות ה–80 פניתי לרופא המשפחתי והתלוננתי

בפניו על שורה ארוכה של בעיות רפואיות שאני סובל מהן זמן רב.
הרופא המשפחתי הפנה אותי לבית החולים ... בשיחה שקיימתי עם
הרופא, נשאלתי על ידי הרופא, אם אי פעם עברתי הקרנות. כמובן,
עניתי בחיוב וסיפרתי לרופא. עתה התברר כי יש קשר ישיר בין הטיפול
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שעברתי בילדותי לבין תפקודה של הבלוטה ומצב בריאותי הנוכחי.
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כיום, מטרידות אותי שאלות רבות: האם הייתי חולה במחלת הגזזת?
מדוע לקחו רק את הילדים, ולא גם מבוגרים? מדוע במסגרת הטיפול לא
ראיתי אף בת? האם הטיפול ניתן לכל ילדי ישראל או רק לעולים? ...
כיום, אני מתהלך עם עיניים כבויות בידיעה שמחר בבוקר עלול להתגלות
אצלי גידול ממאיר, וכך אסיים את חיי. אם בעבר הייתה לי עוד תקווה,

כיום נותר רק הייאוש והחרדה שמכלה כל חלקה טובה.

סוף דבר

עיקרו של פרק זה היה להשמיע את הקולות האישיים, שנותרו בדפי המכתבים
והעדויות מתקופות וממקומות שונים שטרם נחשפו לציבור הרחב, כאוסף קולות
משותף. קולות המבוססים על זיכרונם האוטוביוגרפי של מטופלי הגזזת ובני

משפחתם ואשר הביאו לחשיפת "העצמי" של כל אינדיבידואל.
ניתן לראות שמרבית העדויות מציגות את הטיפול נגד הגזזת כטיפול קשה
וטראומתי, שגרם לתחושת פחד, לחוסר אונים ולעצב. בנוסף, תחושותיהם של
המטופלים לאחר הטיפול מעידות על מבוכה ולעג מקבוצות שונות ומהמשפחה
הגרעינית. לעתים, התווספו למצבים אלו תחושות של אכזבה, של בושה ושל
כעס בעקבות מצבם. מצוקתם המשותפת של המטופלים ניכרת גם בדבריהם על
מצב שְערם לאחר הטיפול ועל השוני שלו לעומת מצבו הקודם; על תחושותיהם
בחיי היום–יום כתוצאה מכך. מלבד מצוקות אלו קיימת בקרב המטופלים המצוקה

הברורה והמשותפת מההשלכות הרפואיות העתידיות כתוצאה מהטיפול שחוו.
תחושות אלו מדגישות את הדמיון ואת ההומוגניות של המטופלים ומשפחותיהם
בנוגע לטיפול, וזאת על אף השונות המקומית והתרבותית שקיימת בין המטופלים.
נראה כי תחושות אלה הן "זיכרון משותף" המתבסס על צירוף זיכרונותיהם
מהעבר ומהַווה חלק ממשמעותי מחייהם ומחיי הסובבים אותם, אותו זיכרון

משותף המציג את הטיפול כ"מצוקה אוניברסלית אנושית אחידה".

אפשר שאם אותם הקולות היו נשמעים קודם לכן ברחבי העולם, ניתן היה

להבחין בדמיון ובאחידות שלהם, ולא רק בסממן החיצוני המשותף. ייתכן

שהבחנה זו הייתה מסייעת ברמה האוניברסלית מבחינה נפשית וחברתית, וכתוצאה

מכך גם בריאותם הייתה טובה יותר — כמשמעו של המודל הביו–פסיכו–סוציאלי.

מכאן גם ניתן להבין את רצון הרפואה המודרנית, השואפת לחזק היבטים

אישיים, פסיכולוגיים וחברתיים של המטופלים ביחס ישיר למצב בריאותם.
ייחודו של פרק זה הוא בהאדרת שיח אחר בסוגיית הגזזת, שיח שטרם נחשף
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באסופה אחת; שיח הבא לידי ביטוי באיגוד קולות אוניברסליים הנהפכים לקול
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אחד, עקבי ומגובש. קול זה נוצר כתוצאה מחיבור של עדויות ושל זיכרונות
מקבוצות שונות, בעלות מצוקות דומות, היכולות להבין זו את זו ולסייע זו לזו
בהווה ובעתיד. ומכאן ניתן גם ללמוד על חשיבותם של הזיכרונות ההיסטוריים

הן לציבור המסוים והן לציבור הרחב.
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פרק תשעה עשר

אפילוג — מבט קליני וחברתי על מחלת הגזזת
בישראל בשנות האלפיים

*אסי סיקורל, איה בר עוז, רחל שלו, ארנון כהן

מבוא

הסיפור ההיסטורי של מחלת הגזזת בעולם ובישראל, כפי שהוצג בפרקי הספר,
התמקד בעיקר בסוגיית הקרנות הרנטגן כאמצעי עיקרי לטיפול במחלה ובהשלכותיו
הבריאותיות. אך סיום השימוש ברנטגן לצורכי טיפול נגד מחלת הגזזת והחלפתו
בטיפול תרופתי (הגריזאופולבין) לא ביערו את המחלה לחלוטין, ואכן היא עדיין
נפוצה בעולם. הטיפול האנטי–פטרייתי בתרופת הגריזאופולבין, שנכנס לשימוש
בתחילת שנות ה–60 והחליף את הטיפול ברנטגן, היה אכן פתרון מהיר יחסית
וחסר תופעות לוואי סטיגמטיות (בעיקר, ללא הקרחה). במהלך שנות ה–60

ואילך טופלו עשרות אלפי ילדים בישראל ובעולם באמצעות התרופה החדשה.
פרק זה סוקר משתי נקודות מבט שונות — חברתית וקלינית — את מחלת
הגזזת בישראל בשנות האלפיים. חלקו הראשון של הפרק בוחן את התפיסות
החברתיות העכשוויות לגבי חולים בגזזת, ובמיוחד מתמקד במהגרים ובעולים
חדשים בישראל. חלקו השני של הפרק מנתח מנקודת מבט קלינית את התפרצות
הגזזת בקרב מהגרים יוצאי אתיופיה החיים בדרום הארץ. שילוב שני החלקים
יחדיו מדגיש כי בעוד שמבחינה קלינית–רפואית הגזזת נתפסת ככל מחלת עור
זיהומית אחרת, הראייה החברתית את המחלה הזו בישראל של היום עדיין

על הנחות היסטוריות של "מגפת הגזזת", שהייתה בשנות ה–50 בעולם נשענת
בכלל ובישראל בפרט.

ד"ר אסי סיקורל, רופא משפחה, שירותי בריאות כללית והפקולטה למדעי הבריאות,*
אוניברסיטת בן–גוריון בנגב.

), סוציולוגית, בוגרת האוניברסיטה העברית, דוקטורנטית במחלקהMA(איה בר עוז 
לסוציולוגיה, אוניברסיטת טורונטו.

רחל שלו, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, שירותי בריאות כללית.

פרופ' ארנון כהן, מומחה ברפואת עור, שירותי בריאות כללית והפקולטה למדעי הבריאות,
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מבט חברתי על הגזזת בשנות האלפיים — מהגרים, סטיגמה ופחד

גם אם "מגפת הגזזת" נעלמה והחל משנות ה–70 הופיעה בצורה ספורדית
ומקומית, התואר "מגפה" והפחד החברתי מן המחלה ומתדמיתה השלילית נותרו
כפי שהיו. החל משנות ה–70 פורסמו כתבות שונות בעיתונים בישראל, שדיווחו
על מחלת הגזזת. כמעט בכולן מוצגת הגזזת כמגפה, וזאת אף שלרוב מדובר היה
1בילדים נגועים בודדים. כך לדוגמה, כותרות כגון, "מגפת גזזת מתפשטת באילת",

 מדגישות מאפיינים3 "גזזת בגן ילדים ברחובות",2"הורים במעלה אדומים בפניקה",
אלו. בכתבות עצמן ניתן למצוא עדויות לכך שהיחס החברתי כלפי החולים נותר
כפי שהיה בשנות ה–50 — יחס של חשש מהם וסלידה חברתית מן המחלה. כך

לדוגמה:

המורה אמרה שהיא מפחדת להידבק ממני בגזזת ואמרה לי לצאת
4גם כשחזרתי, ילדים התרחקו ממני ולא רצו לשבת לידי.מהשיעור ... 

בהלה פרצה אתמול בקרב הורים לילדים השוהים במכון ויצ"ו בגבעתיים,
לאחר שהתברר שחמישה ילדים חלו במחלת הגזזת ... ההורים מודאגים:
איך אפשר להזניח דבר כזה חודש ואחר כך לטפל במחלה כאילו הייתה

5נזלת?

הכתבות בעיתונים מציגות התפרצויות של מחלת הגזזת בעשורים האחרונים,
ללא כל קשר לעלייה ולטיפול בה בשנות ה–50. הן עדיין מדגישות את החשש
של הציבור ממגפה וממחלה קשה, אף שהטיפול האנטי–פטרייתי בגריזאופולבין
הוא טיפול פשוט, ככל תרופה אחרת. יתרה מכך, הטיפול איננו מונע מהילד
החולה להגיע לבית הספר או לגן, ללא כל בידוד חברתי וללא כל תופעות לוואי
נראות לעין (כלומר, הקרחה). באתרי האינטרנט של קופות החולים ניתן היום
למצוא מידע על תסמיני טיפול נגד גזזת כחלק ממידע על פטריות בעור באופן

 מודגש בהם כי רופאי משפחה, רופאי ילדים ורופאי עור יכולים לאבחן6כללי.
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, 30.12.2005.כל העיר"מכת גזזת גזזת בגני ילדים", 2

, 28.2.2001.במעריזיוה מוגרבי, 3

,תידיעות אחרונונבון, ע., "המורה אמרה לי לצאת מהשיעור כי יש לי גזזת", 4
.8.5.2006

,תידיעות אחרונוסופר, ר., "בהלה במעון בגבעתיים; חמישה ילדים לקו בגזזת", 5
.13.2.1996

אתר קופת חולים כללית, אתר מכבי שירותי בריאות ואתר קופת חולים מאוחדת.6

את המחלה ולטפל בה. מבחינת המערכת הרפואית נראה כי היא מתייחסת
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למחלת הגזזת, כפי שמתייחסים לכל מחלת ילדות אחרת. רופא משפחה מאזור
הדרום ציין בריאיון עימו כי:

מבחינתי זה כמו כינים. לא שהילדים לא בסדר, כולם בגן והכל כרגיל,
אבל צריך לטפל בזה. כינים מבחינתי זה יותר מדבק ... בכלל לא ידעתי
שקוראים לזה גזזת — זה יותר מושג — התייחסתי לזה כמו לפטרת

7ציפורניים, כמו שרואים כל הזמן, לא כבעיה הוא-הא.

למרות זאת, כאשר עולה חשש כי ישנה "התפרצות" של גזזת בישראל (במיוחד
בקרב אוכלוסיות עולים ומהגרים), הסטיגמות והחששות בקרב כלל האוכלוסייה
עולים ומתחזקים בהתאם לתפיסות שהיו ביחס למחלה זו בשנות ה–50. כך
לדוגמה, ב–2011 היה חשש כי מספר ילדים בבית הספר ביאליק-רוגוזין בתל–אביב,
שבו לומדים ילדים מהקהילה האפריקנית של עובדים זרים ומהגרים, חלו

במחלת הגזזת. בעיתונים דווח כי:

התפשטות המחלה בבית הספר שבו לומדים ילדי עובדי זרים ופליטים
מ–48 מדינות שונות, עוררה בהלה גדולה בקרב ההורים ... והם דרשו

8התערבות דחופה של הגורמים המקצועיים.

כותרת הכתבה הדגישה את עמדת חבר עיריית תל–אביב:

בביוף: השר ישי צדק, עובדים זרים מביאים מחלות: בעקבות מגפת
הגזזת בבית הספר ביאליק-רוגוזין, דורש חבר המועצה מש"ס לערוך
9בדיקות מקיפות בכל מוסדות החינוך בהם לומדים ילדי העובדים הזרים.

גורמים רשמיים בעיריית תל–אביב ובמשרד הבריאות הרגיעו את התושבים
באמצעות כתבות בעיתונים באומרם כי:

"משרד הבריאות מבצע בדיקה, אבחון וטיפול של כל המקרים, ללא
10קשר למעמד", מסרו בדוברות המשרד.

רשויות השלטון אומרות כי למרות הדיווחים בעיתונות המקומית,
 הייתה מגפת גזזת (דלקת פטרייתית של הקרקפת)אין ולא
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מקרה דומה ל"בהלה" שפרצה בתל–אביב בקרב התושבים בעקבות חשש
להתפרצות גזזת בקרב אוכלוסיית מהגרים, התרחש כמה שנים קודם לכן בדרום
הארץ. ב–2004 נפתח בנגב מרכז קליטה לעולים מאתיופיה. ד"ר אסי סיקורל

היה שם אחד הרופאים המטפלים. הוא סיפר כי:

המצב הבריאותי של הילדים והעולים באופן כללי היה ירוד ביותר.
מבחינת פטרת הראש, קשה לאבחון (וגם לטיפול) כי זה נראה כמו
קשקשת. בעיקר בגלל שהם היו עם המון מחלות אחרות ויותר מסוכנות,

, שחפת, טפילים בבטן וכדומה.HIVהרופאים חיפשו דברים אחרים, כמו 
הם הסתכלו על מאמרים של העלייה [האתיופית] של שנות ה–80 וראו
בעיקר מחלות לפי הפרסומים מאז והטיפולים מאז — מחלות שלרוב לא

12רואים בארץ.

התפרצות מחלת הגזזת ב–2006 בדרום הארץ בקרב יוצאי אתיופיה עוררה
חשש אצל תושבי הקיבוצים באזור, משום שילדי הקיבוצים למדו עם ילדי
הקהילה האתיופית בגני הילדים. כאשר החלו להתגלות מקרי גזזת בודדים בין
ילדי הקיבוצים שהיו בגן עם העולים, ציין ד"ר סיקורל (הרופא המטפל הן

בקיבוצים והן במרכז הקליטה) כי:

היה עיצבון של ההורים הישראליים של: "איך אתה מאפשר לאדם שיש
לו גזזת, כזאת מחלה להיות בגן?" ... דיברתי עם ההורים והסברתי להם:
"כולם מטופלים, הסכנה מהילדים שלכם יותר גבוהה מהם". אצלם אני
יודע שהם מקבלים טיפול ... ההורים הגיעו לשלב ששלחו מכתב למשרד
הבריאות, לרופאת המחוז ואמרו שילכו עם זה לתקשורת ... הייתה פעם
אחת שהגעתי לגן כדי למנוע מצב שלא יתנו להם להיכנס לגן — היה

13איום גם כלפיי וגם כלפי הילדים ... הפחד היה מהמילה גזזת.

כפי שצוין לעיל, רופאי הילדים, שהם–הם הגורם הרפואי הראשון שנתקלו
בגזזת, אינם רואים בה מחלה מסוכנת או מאיימת. מבבחינה רפואית הגזזת
נתפסת פטרייה שיש להתייחס אליה, כפי שמתייחסים לכל פטרייה אחרת בגוף.

יתרה מכך, מבחינת הרופאים, ובמיוחד אלו שמטפלים במהגרים:

הגזזת זה פטרייה — אם צריך להתמודד עם חולים באיידס, טפילי בטן
שונים ובאופן כללי מחלות הרבה יותר חמורות — למי אכפת מפטרייה
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זה. אבל זה — גזזת, זה מפחיד נורא. הסיבה היחידה שעשיתי משהו
מאורגן זה בגלל הצעקה. ואם לא הייתה צעקה לא הייתי עושה את זה.

14להקדיש כל כך הרבה זמן לדבר כזה.

טיפול מאורגן בילדי הקיבוצים ובילדי המהגרים באמצעות תרופת הגריזאופלובין
חיסל את הגזזת בדרום הארץ בזמן קצר, אך הוא הראה כי ללא כל קשר להיבט
הרפואי הקיים בישראל כלפי המחלה, התפיסה החברתית כלפיה נותרה כפי
שהייתה בשנות ה–50. היא עדיין נתפסת מחלה של מהגרים, בעלת סטיגמה
שלילית, אלא שהמהגרים חולי הגזזת משנות ה–50 התחלפו במהגרים מאתיופיה,
במהגרי עבודה ובפליטים. אף שהגזזת קיימת בצורה ספורדית בקרב ילדים מכל
האוכלוסיות וללא קשר למוצא, כאשר היא מופיעה בקרב מהגרים או בקרב
אוכלוסייה מוחלשת, עולה החשש החברתי, והוא מיד מוצא את ביטויו באמצעי
התקשורת. הסיפורים המוצגים בעיתונים לאורך כל השנים מדגישים את הפחד
מהמגפה ומהסכנה שבה. ניתן לומר כי תפיסה זו שהייתה קיימת בשנות ה–50

שועתקה לאורך השנים ואף נמשכת בישראל של שנות האלפיים.
עד כה הוצג בפרק ההיבט החברתי של מחלת הגזזת. בחלקו השני יוצג היבט
שונה של הגזזת בישראל של שנות האלפיים — רפואית וקלינית. התפרצות
הגזזת בדרום הארץ בקרב מהגרים מאתיופיה (שסוקרה לעיל) נחקרה קלינית,
כפי שניתן לראות בממצאי המחקר המובאים להלן. המחקר הקליני מדגיש את
העובדה כי התפרצות הגזזת תואמת מחלות שונות של מהגרים וכי ההתייחסות

הרפואית אליה איננה שונה מההתייחסות לכל מחלה זיהומית אחרת.

מבט קליני על הגזזת במאה ה–21

במאה הקודמת חלו שינויים חשובים בהיבטים האפידמיולוגיים כלפי מחלת
הגזזת. מאז השימוש בגריזאופולבין בשנות ה–50 המאוחרות של המאה ה–20,
חלה ירידה בהיארעות המחלה בארצות המפותחות. החל מ–2000 דווח על עלייה

)Trichophyton(במקרי הגזזת בארצות רבות ועל שינוי במחולל הפטרייתי 
 כך לדוגמה,15הגורם לה. שינוי זה היה קשור בתבניות ההגירה לארצות הללו.
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 אתTrichophyton tonsuransבארצות הברית החליף המחולל הפטרייתי 
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Microsporum auduini כגורם השכיח ביותר של מחלת גזזת. השינוי נזקף
Trichophytonבהולנד הוחלף  16לחובת גלי ההגירה מדרום אמריקה וממרכזה.

schoeinleiniב -Trichophyton violaceum.נטייה דומה נצפתה גם בשוודיה ;
השינוי נגרם בחלקו על ידי זרם של מהגרים ים תיכוניים ואפריקניים לשתי

17מדינות אלה.

גם בישראל היו גלי העלייה אליה קשורים לריבוי מקרי הגזזת. שיא ההיארעות
היה, Trichophyton violaceumשל המחלה, שנגרם על די המחולל הפטרייתי 

בשנות ה–50 של המאה הקודמת, בעקבות העלייה הגדולה מארצות צפון אפריקה.
בדומה לממצאים מארצות אחרות, גם בישראל הסתמנה ירידה חדה של היארעות

18.המחלה שנמשכה עד למחצית השנייה של העשור השביעי

Microsporumעל פי דיווח מאזור נצרת (מ–1986), היה הזן הזואופילי 
canis הגורם העיקרי לגזזת (65%), ואילו Trichophyton violaceum נמצא רק

 חסר מידע באשר להיארעות ובאשר למחוללים של גזזת19ב–30% של המקרים.
בישראל בתקופה שאחרי 1986. המחקר מאזור שכם שבגדה המערבית מצביע

מ–49.8% ב–Trichophyton violaceum 1986על עלייה בשיעור ההדבקה על ידי 
ל–82.6% ב–1998, עם ירידה מקבילה בשכיחות ההופעה של הזן

Microsporum canis.20

ב–2008 מנתה הקהילה האתיופית בישראל 100,500 אנשים; 34,300 מהם
 העלייה מאתיופיה התרחשה בשלושה גלים עיקריים: הגל21.נולדו בישראל

הראשון התחיל בשנות ה–80 המוקדמות; הגל השני התחיל ב–1991; והגל
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השלישי (האחרון, כלל בעיקר פלאשים) היה תהליך שבו עלו לישראל מדי
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 העלייה הזאת הסתיימה כמעט כליל בשלהי 2008. הגזזת שכיחה22חודש כ–300.
באתיופיה, ועל פי סקרים שנערכו בבתי הספר במדינה זו, ההיארעות שלה
מגיעה לכדי 29%-55%. המחולל העיקרי של גזזת באתיופיה הוא

Trichophyton violaceum(80%-97%), כזן הפטרייה שהיה שכיח ביותר 
23בשנות ה–50 בישראל.

במהלך גל העלייה הראשון מאתיופיה לישראל (ב–1985), 124 ילדים בגילאים
12-0 מאזור אשקלון נבדקו באשר להימצאותה של מחלת הגזזת, ו–36 מהם היו
חשודים כנגועים במחלה. מהם נלקחו דגימות לבדיקות מיקרוסקופיות ולתרבית;
32 (25.8%) היו חיוביים על פי הבדיקה המיקרוסקופית ו–30 (24.1%) על פי

 במהלך שנה-שנתייםTrichophyton violaceum.24תרבית. כל התרביות הדגימו 
הראשונות אחרי עלייתם ארצה, מתגוררים העולים במרכזי קליטה עד לקבלת
דיור קבע. באביב 2006 אותרו מספר מקרים של הישנות הגזזת אחרי טיפול.
מתוך השאיפה לבער את הגזזת כבר במרכזי הקליטה, במקום להמשיך בטיפול
פרטני לאחר עזיבת העולים ופיזורם במקומות שונים, הֵכַּנ� תכנית התערבות

מקומית.

מטופלים ושיטות

במהלך קיץ 2006 112 ילדים בני 18-0 משני מרכזי קליטה בדרום המדינה
(רתמים וטללים) נסרקו לאיתור תסמינים וסימנים של גזזת: קשקשת ממוקמת
או מפושטת, נשירת שיער, נקודות שחורות, קריון ושלפוחיות מוגלתיות. הילדים

) ומיקולוגAC(), רופא כללי מקומי ADC(נבדקו על ידי צוות רופאי עור 
). מן הילדים (50 ילדים) שנתגלו בהם סימניםRS((מומחה למחלות פטרייתיות) 

טיפוסיים ובלתי טיפוסיים להדבקה, נלקחו דגימות מהקרקפת באמצעות גירוד
עדין. כל הדגימות נבדקו על ידי צוות מעבדה מיומן מהמעבדה המיקולוגית של
קופת החולים באזור הדרום. מתורגמנים מיומנים וצוות מסייע של מרכזי הקליטה
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, 1986, 24:85-86Journal of Medical and Veterinary Mycology

עמדו לרשות הצוות הרפואי כדי להקל על התקשורת עם המטופלים.
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הדגימות נבדקו באמצעות מיקרוסקופיה ישירה לפני הטיפול ואחריו ב–20%
KOHלאיתור חלקי פטרייה. כמו כן, נזרעו תרביות מכל הדגימות. המצע של 

 (עם אנטיביוטיקה), וההדגרה נמשכה 6-4 שבועות. ילדיםSDAהתרבית היה 
שהיו להם נגעים חשודים ותוצאים חיוביים במיקרוסקופיה ישירה או בתרבית,
הוגדרו מקרי גזזת ודאיים, ובמשך 8 שבועות טופלו בגריזאופולבין במינון יומי

של 20-15 מ"ג לק"ג משקל.

תוצאות

 השתתפו בתכנית הטיפול 112 ילדים — 57 בנים (51%) ו–55ממצאים קליניים:
בנות (49%). גילם הממוצע היה 8.2 (1 חודש-18 שנים). ל–35 משתתפים
(31%) היה לפחות ממצא אחד האופייני לגזזת. לאבחנה שימשו התקרחות
וקשקשת מפושטת או ממוקמת. לאף אחד מהם לא היה קריון או מוגליות
(פוסטולות). הממצאים הפיזיקליים היו נוכחים בגיל הילדות האמצעי (9-6)
והמאוחר (12-9). אצל הבנים תועדו יותר ממצאים גופניים (25 [43.9%])

מאשר אצל הבנות (10 [18.2%]).

 הממצאים המיקולוגיים החיוביים במיקרוסקופיה ישירה,ממצאים מעבדתיים:
בתרבית או בשתיהן גם יחד, היו חיוביים אצל 20.5% מהילדים; 16 (14.3%)

Trychopytonהיו חיוביים במיקרוסקופיה הישירה, ו–15 (13.4%) — בתרבית. 
violaceum.היה המחולל הדרמטופיטי היחיד שזוהה בכל התרביות 

הממצאים המעבדתיים החיוביים היו שכיחים ביותר בקבוצות הגיל 6-3
ו–9-6: 9 (42.9%) ו–8 (42.9%) בהתאמה. בגילאים 12-9 היו 4 ילדים (25%)

. כל שאר קבוצות הגיל (ילדים מתחת לגיל 3 ומתבגריםTinea Capitis-חיוביים ל
בני 18-12 שנים) הראו שיעורים נמוכים של ממצאים חיוביים במיקרוסקופיה

או בתרבית. לא מצאנו מִתאם בין גודל המשפחה ובין היארעות הגזזת.

דיון

ההיארעות והמחוללים שלה 25גזזת היא צורה שכיחה של זיהום פטרייתי בילדות.

 במחקר זה הוכחה היארעות26.מראים שוני רב מבחינת הפיזור הגיאוגרפי והאתני
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25, 2000, 34:255-287Medical MycologyGupta AK, “Tinea Capitis”, 
26, 2000,Medical MycologyAly R, “Epidemiology of Tinea Capitis”, 

38:183-188

גבוהה מאוד של גזזת אצל עולים חדשים מאתיופיה. אף המחקר שנערך ב–1985
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במרכזי קליטה במשך הגל הראשון של העלייה מאתיופיה, הראה תוצאות

גם מחקרים בבתי הספר של אתיופיה הצביעו על שיעורים גבוהים של 27.דומות

גזזת בקרב הילדים שם. הדרמטופיט היחיד שצמח במסגרת מיזם ההדברה שלנו

)Trichophyton violaceum( .28היה גם באתיופיה הגורם השכיח ביותר למחלה

Trichophyton violaceumהוא המחולל השכיח ביותר באפריקה, באמריקה 

29.הדרומית, בחלקים מסוימים של אירופה ובדרום מזרח אסיה

Trichohpyton violaceumהיה גם המחולל העיקרי של גזזת בישראל 

בשנות ה–50 של המאה הקודמת, בעיצומם של גלי העלייה הגדולים מצפון

 בעשור שאחריו נמצאו בישראל פטריות לא טפילות אחרות30אפריקה ומאסיה.

 ולדעתנו, הממצאים בקרב אוכלוסייה זו משקפים את31שהיו הגורמים לגזזת;

התבנית האפידמיולוגית של ארץ המוצא. תבניות של הגירה עשויות לשנות את

 ונותר עדיין לבדוק אם העלייה הנוכחית32,האפידמיולוגיה של גזזת בארץ היעד

תשנה את הדפוסים האפידמיולוגיים של הגזזת — הארציים או האזוריים.
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27Wolf R, “Tinea Capitis Among Children of Ethiopian Immigrants”,
, 1986, 24:85-86Journal of Medical and Veterinary Mycology

28Figueria JI, “Tinea Capitis in South Western Ethiopia: A Study of
International Journal ofRisk Factors for Infection and Carriage”, 

, 1997, 36:661-666; Woldeamanuel Y, Dermatophytosis inDermatology
, 2005, 43:79-82;Medical MycologyTulugudi Island, Ethiopia”, 
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30Evron R, “Epideimiological Trends of Dermatophytoses and
,MycopathologiaDermatophytes in Jerusalem between 1954 and 1981”, 

1985, 90:113-120; Raubitschek, “A Critical Survey of Medical
, 1958, 9:176-182MycopathologiaMycology in Israel 1946-1956”, 

31Evron R, “Epideimiological Trends of Dermatophytoses and
,MycopathologiaDermatophytes in Jerusalem between 1954 and 1981”, 

1985, 90:113-120; Alterans I, “A Critical Survey of 1000 Cases of
,MycopathologiaDermatophytosis in Tel Aviv Area during 1970-1975”, 

1977, 121-124
32, 2006, 78:189-196; Raza A,CutisAlvarez MS, “Tinea Capitis”, 

, 2000, 38:183-138;Medical Mycology“Epidemiology of Tinea Capitis”, 
Hallgren J, “Increasing Tinea Capitis Prevalence in Stockholm Reflects

, 2004, 42:505-509Medical MycologyImmigration”, 



אסי סיקורל, איה בר עוז, רחל שלו, ארנון כהן

ההיארעות של גזזת הייתה גבוהה יותר אצל בנים בהשוואה לבנות. מחקרים
34. אך אחרים טענו את ההפך33אחרים באוכלוסיות מקבילות הראו חלוקה דומה,

הסבר אפשרי להבדל זה הוא אולי שימון השיער וקליעתו לצמות, שהרי אלה
מקשים על אבחון ממצאים לא חמורים בקרקפת ויכולים אולי אף להטעות את
ממצאי המיקרוסקופיה והתרבית. לא מצאנו קשר בין גודל המשפחה לבין שיעור
ההדבקה. אפשר שההסבר הוא בעבודה שכמה ילדים טופלו כבר על סמך
ממצאים בודדים. כמו כן, ילדי כל המשפחות נמסרים לפעוטונים ולגני ילדים

כבר מגיל 3 חודשים, ולכן גדלה החשיפה לילדים ממשפחות אחרות.
מבחינה קלינית מצאנו רק התקרחות לא דלקתית וקשקשת כסימנים לזיהום.
לא מצאנו נגעים אחרים האופייניים לדלקת, כגון קריון או מוגליות.

Trichophyton violaceumהוא זן פטרייתי השכיח אצל בני אדם וגורם, בדרך 
כלל, לכתמים שחורים או למראה דמוי דלקת חלבית קלה או אף להפרשת חלב

 מחקרים אחרים מאשרים את המראה המתון יחסית של גזזת35ללא סימני דלקת.
הצורה הקלינית הזאת היא אתגר לקלינאי, שכן לא קל 36הנגרמת מטפיל זה.

סיבה אפשרית נוספת. Trichopyton violaceumלגלות גזזת הנגרמת על ידי 
להיעדר סימני דלקת ברורים היא העובדה ש–8 ילדים עם הסתמנות קלינית

משמעותית טופלו כבר קודם לכן.
ההגירה של אוכלוסיות מאזורים שבהם היארעות גבוהה של גזזת נקשרת
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 ההגירה נקשרת גם37.לעלייה הדרמטית של מקרי הגזזת בארצות הקולטות
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38.להתחלפות הגורם המזהם העיקרי בארצות הברית ובחלקים שונים של אירופה

בישראל מצביעים הדיווחים מהשנים 1960-1940 על מקרים רבים של גזזת,
, עם ירידה דרמטית אחריTrichophyton violaceumשנגרמה בעיקר על ידי 

תחילת השימוש בגריזאופולבין בשנת 1960. דיווחים מאוחרים יותר מצביעים
 והחלפתוTrichophyton violaceumעל ירידה בשכיחותו של 

נותר עדיין לראות אם הכניסה של אוכלוסיות בעלי Microsporum canis.39-ב
היארעות גבוהה של המחלה (כגון, זו שתוארה בדיווח זה), תשפיע גם על

האוכלוסייה הכללית.
שיעורים עולים של גזזת מדווחים בארצות מפותחות רבות, ונראה שהם
קשורים בהגירה מאזורים נגועים. רצוי שהממונים על בריאות הציבור יתנו את
דעתם לתכניות שתהיינה מיועדות לאוכלוסיות מיוחדות (כגון, קבוצות מהגרים)

מידבקים ישירות Trychopyton violaceumלצורך ביעור הגזזת. טפילים מסוג 
על ידי מגע בין אדם לאדם; ומאגר גדול של נשאים אי–תסמיניים או נגועים
בצורה קלה מאוד יכול להיות מקור להתפשטות המחלה. רופאי הקו הראשון
ורופאי עור חייבים לחשוב על האבחנה של גזזת גם במקרים קלים וללא סימנים
ברורים של דלקת. הקלינאים חייבים לערוך סריקה של בני המשפחה של אנשים
נגועים ולאתר נשאים אי–תסמיניים כדי למנוע הידבקות מחדש. בנוסף, מרכזי
קליטה יכולים להיות מקום מתאים לעריכת מיזמים של בריאות הציבור, תוך
הסתייעות בצוות המקומי להגברת ההשתתפות, לשיפור התקשורת ולההיענות

לטיפול.

*

לסיכום, מחלת הגזזת מופיעה בצורה ספורדית לאורך השנים ובקרב קהילות
שונות בארץ. במהלך העשורים האחרונים היו בישראל התפרצויות של המחלה
בישובים שונים ובקרב אוכלוסיות שונות. מבחינה קלינית נמצא שהגורמים
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להתפרצות המחלה, ההידבקות בה ודרכי הטיפול בהם אינם נתפסים שונים
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בקרב הקהילה הרפואית מכל מחלה זיהומית אחרת. יתרה מכך, בקרב מהגרים,
המחלה אף נתפסת משנית ומינורית לעומת מחלות אחרות שמהן הם סובלים.
מאידך, התפיסה החברתית (גם בשנות האלפיים) נשענת על הנחות היסטוריות
של "מגפת הגזזת" של שנות ה–50. המחלה עדיין בעלת סטיגמה שלילית,
משויכת לאוכלוסיות מוחלשות ויוצרת בהלה בקרב כלל האוכלוסייה. תפיסות
אלו מתחזקות, כאשר הגזזת מתפרצת בקרב מהגרים ופליטים. הנחות היסטוריות
על מחלת הגזזת שועתקו לאורך השנים בישראל מבחינה חברתית ללא התחשבות
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בהיבט הקליני–רפואי על המחלה.
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,312 ,311 ,254 ,253 ,231 ,218-216
575 ,572 ,569 ,566 ,565 ,491 ,434
גרענת  111, 124, 127, 128, 132, 133,
,160 ,158 ,154 ,151 ,146 ,143-140
,192-190 ,181 ,179 ,178 ,176 ,161

491 ,302 ,301 ,299-297 ,290
דבר, עיתון  292, 297, 434, 461, 465,

,524 ,494 ,491
דוזימטריה  34, 332

דור הצאצאים  321, 345, 375, 385, 386,
423 ,408

דייגים  205, 445
דלקת פטרייתית של הקרקפת  567

דפילציה  105
דרמטולוגיה (רפואת עור)  43, 62, 63, 79,

,194 ,193 ,104 ,100 ,99 ,97 ,96 ,92
255 ,218 ,196

הארץ, עיתון  181, 292, 331, 429, 430,
,493 ,481 ,480 ,465 ,451 ,441 ,439
,507 ,503 ,501 ,500 ,497 ,496 ,494

530 ,528 ,526 ,524
הדסה  29, 39, 40, 152, 160, 169,

,306 ,305 ,303 ,301-290 ,196-178
,413 ,391 ,338 ,337 ,330 ,312-308

578

553 ,484 ,476 ,462 ,438

ההנהלה הציונית  180
ההסתדרות העולמית לשירותי בריאות

ליהודים  131
הוועד הלאומי  180, 192, 193, 290, 293

החוק לפיצוי נפגעי הגזזת התשנ"ד-1994  6,
,442 ,438 ,432 ,414 ,413 ,399 ,171 ,9

,457 ,455-453 ,451 ,450 ,448-445 ,443
,503 ,501 ,498 ,485 ,466 ,464 ,459

536 ,521 ,513 ,506
החוק לפיצוי נפגעי חיסון  453

החוק לפיצוי נפגעי עירוי דם  431, 448-443,
473

  HIAS144היא"ס, 
היגיינה, ניקיון  7, 15, 65, 67, 68, 92, 95,

,162 ,138 ,133-130 ,127 ,111 ,104
,195 ,193-185 ,184 ,182-178 ,171 ,170

324 ,312 ,206 ,196
הכנסת  195, 431, 443-440, 446, 449,
,475-471 ,468 ,467 ,458 ,457 ,451

557 ,535-531 ,521 ,489 ,478
המודל הביו-פסיכו-סוציאלי  540, 561

המכון הלאומי לחקר השלכות הטיפול בגזזת
412 ,405 ,402

)NCI(המכון הלאומי לסרטן בארצות הברית 
372 ,264-262 ,249 ,10

הסגר  147, 173, 175, 298, 507, 537
הסוכנות היהודית  144-141, 152, 159,

,300 ,298 ,195 ,194 ,191 ,190 ,161
555 ,476 ,466 ,436 ,311 ,301

העלייה הגדולה  8, 159, 162, 170, 190,
,538 ,532 ,521 ,441 ,291 ,289 ,197

570
העלייה מאתיופיה  570, 571

גזזת באתיופיה  571
הקהילה האתיופית  568, 570, 573

יוצאי אתיופיה  565, 568, 570, 571, 572,
573

מהגרים מאתיופיה  569
עולים מאתיופיה  568

העמותה לקידום נפגעי גזזת  467
הערכת מינון קרינה  322, 346
הערכת סיכון  325, 346, 388

הצופה, עיתון  497, 501



מפתחות

הקרחה (אפילציה)  5, 7, 14, 18, 31-29,
,79 ,78 ,76-72 ,70 ,60-57 ,47 ,45-33

,148 ,147 ,124 ,123 ,113 ,112
,218-216 ,214-211 ,204 ,158-156

,291 ,238 ,236 ,235 ,231 ,221 ,220
566 ,565 ,294

הקרנה שטחית  43, 299
הקרנות  7, 8, 18, 39, 73, 79, 119, 128,

,138 ,137 ,135 ,132 ,131 ,129
,168 ,162 ,160 ,158-155 ,153-145

,190-183 ,182 ,177-173 ,171
,215 ,214 ,210 ,205 ,204 ,197-192
,291 ,275-271 ,269-249 ,241 ,220

,308-305 ,301 ,298-294 ,292
,414 ,401 ,400 ,374 ,321 ,312-310

,447 ,442-439 ,436-433 ,430
,507-503 ,500-459 ,454-452
,530-524 ,552 ,521 ,513-509

,551-549 ,547 ,543 ,541 ,537-533
565 ,560-557 ,554 ,553

הרפואה, עיתון  128, 129, 172, 173, 177,
,313 ,307 ,254 ,251 ,196-193 ,190
,464 ,434 ,423 ,421 ,408 ,385 ,328

557 ,550 ,521 ,513 ,493 ,475
השירות הרפואי לעולה  195, 301, 305

התיישנות  437, 450, 454, 455, 463, 466,
501 ,488 ,486 ,483 ,482 ,478 ,472

התפרצות  95, 96, 103, 189, 231, 472,
575 ,569-567 ,565 ,510
ועד החינוך  180, 182, 188

ועדת (ה)מומחים  328, 406, 440, 444,
,479 ,477 ,476 ,472 ,454 ,451 ,449

500
ועדת העבודה והרווחה  442, 443,

,458 ,457 ,453 ,451 ,449 ,447-445
535 ,553 ,474-471

ועדת כהן  484
ועדת לביא  471-468, 480, 486,

513 ,500-495
זיהום  52, 65, 95-92, 102, 103, 104,

,214 ,123 ,122 ,114 ,112 ,111 ,109
574 ,572 ,321 ,238 ,230 ,220 ,219

579

זמנהוף, כרטיסיות  312, 321, 328, 406,

524 ,504 ,503 ,480 ,407
זמנהוף, מכון רנטגן  177, 193, 194, 252,

,504 ,406 ,328 ,312 ,311 ,307 ,258
524

זמנים מודרניים, עיתון  493, 494
זרעים צמחיים  101

חדשות, עיתון  501, 510
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות  411, 414,

486-484 ,471
חומץ  13, 18, 20, 52, 60
חוק ה"עניים"  106, 108

חצבת  67, 73, 91
חרדה  119, 321, 348, 404, 409, 413,

561 ,508 ,484
  TOZ190 ,176 ,167-127טא"ז, 

טיניאה  102
טיפת חלב  131, 146, 151, 302, 417

טנדר  302, 303
טראומה, טראומתי  8, 239, 337, 390, 400,

,458 ,457 ,456 ,442 ,436 ,433 ,430
561 ,540 ,535 ,530
טריכופיטופוביה  539

טריכופיטיה  304
ידיעות אחרונות, עיתון  435, 440, 465,
,508 ,506 ,503 ,501 ,496-493 ,468

567 ,566 ,529 ,526 ,524
יוניסף  5, 9, 10, 128, 131, 141, 150, 162,

,294 ,252 ,242 ,237-233 ,231 ,229
549 ,434 ,311 ,307 ,306 ,302

יידוע אישי  504, 505
יידוע הציבור  6, 249, 264, 266, 267, 270,

502 ,411
ילדי הביבים  104

ילדי הגזזת  14, 50, 53, 55, 57, 60, 147,
,481 ,465 ,457 ,435 ,239 ,205 ,203
551 ,542 ,541 ,524 ,508 ,507 ,494

ילדי הגזזת (סרט)  8, 10, 457, 507
כימות הסיכון  382

כיפת אבץ  238
כיתות גזזת  103

מגפה  30, 37, 64, 71, 107, 179, 181,
,533 ,522 ,521 ,362 ,361 ,204 ,203

569 ,566 ,534



מפתחות

מגפת (ה)גזזת  9, 37, 38, 40, 42, 69, 175,
,567-565 ,293 ,253 ,235 ,230 ,220

576
מד–קרינה  213

מדיניות (ה)בריאות  6, 9, 127, 169, 229,
,401 ,399 ,392 ,323 ,322 ,289 ,236
,413 ,411 ,410 ,409 ,407 ,405 ,403
,484 ,434 ,425 ,423 ,421 ,417 ,415

494 ,491
מה בפתח, מקומון  497

מהגרים  7, 111, 154, 159, 171, 176,
,575 ,570-565 ,347 ,255 ,253 ,230

576
מורסות (פוסטלות) פתוחות  92

מחולל (מחלה, פטרייה)  7, 13, 15, 21, 92,
,109 ,106 ,103 ,102 ,100 ,99 ,95 ,93

573 ,571-569 ,433 ,432
מחלה אנדמית מקומית  205

מחלה זיהומית  7, 324, 411, 569, 576
מחלות כרוניות  321, 324, 360, 382, 391

מחלקת ההיגיינה (של בתי הספר)  162,
195 ,192-190 ,188 ,184 ,180 ,179

מחקר גנטי  376
מחקר מעקב  322, 361, 509

מחקר מקרה-ביקורת  322, 341, 342, 373,
403 ,386 ,384 ,374

מחקר(י) (ה)גזזת בישראל  6, 10, 326-321,
,348 ,346 ,343 ,340 ,336 ,333-329
,363 ,361-359 ,357 ,353 ,352 ,350
,377 ,375-371 ,369 ,368 ,367 ,365
,390 ,389 ,387 ,385 ,383 ,381 ,379
,410 ,408 ,407 ,405 ,401 ,399 ,392

421 ,418 ,416
מינון  9, 34, 43, 45, 46, 112, 113, 148,

,217 ,215 ,213 ,212 ,204 ,203 ,173
,333-330 ,325 ,323 ,322 ,220
,346 ,344 ,342 ,339 ,337-335

,371 ,369-364 ,360-358 ,353-350
,410 ,408 ,391 ,389-387 ,380 ,372

572 ,433 ,431 ,412
מיקולוגיה  61, 62, 64, 236

מכונת רנטגן סימנס  10, 129, 162, 183

580

מכונת רנטגן פיליפס  332

מכונת רנטגן פיקר  211
מכתב לחבר, עיתון  470, 499, 500

מנדט, מנדטורי  5, 9, 39, 169, 170, 178,
,193 ,188 ,187 ,185 ,181 ,179

,312 ,310 ,309 ,291 ,290 ,197-195
538 ,525 ,521

)  FDA,10(מנהל המזון והתרופות האמריקני 
502

מנורת פינסן  112
מנינגיומה, מנינגיומות  41, 47-45, 220,

,384-374 ,371-366 ,363-361 ,338-336
488 ,487 ,484 ,438 ,415 ,407 ,401

מסע לביעור (ה)גזזת  5, 127, 129, 135,
,188 ,183-181 ,180 ,171-169 ,140 ,138

,235-232 ,230 ,229 ,196 ,190 ,189
252 ,242-239

מעברה, מעברות  292, 296, 297, 301, 302,
,522 ,491 ,400 ,309 ,308 ,306 ,305

560 ,553 ,540 ,523
מעריב, עיתון  292, 437-434, 441-439,
,524 ,510 ,506 ,497-494 ,491 ,465

566 ,539 ,530 ,528 ,526
Santé publiqueמרפאה ציבורית, מרוקו, 

152 ,150 ,147 ,145
משרד הבריאות  142, 143, 152, 153,

,253 ,249 ,196-193 ,161 ,160 ,158-55
,323 ,321 ,314 ,312-303 ,301-289 ,268

,414 ,411 ,405 ,388 ,360 ,340
,456-454 ,451 ,449 ,445 ,444 ,441-439

,478 ,473 ,470-468 ,465 ,463 ,462
,507 ,505-503 ,501-496 ,495 ,487-484

,567 ,560 ,534 ,525 ,524 ,510 ,508
568

מתג השחפת  103
מתודולוגיית המחקר הרפואי  325, 329,

509 ,346
נבטי מחלה  101

נזק איאטרוגני  416
ניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, עיתון  495

ניו יורק טיימס  262
  DES431נפגעות 

נקודות שחורות  304, 571
נשירת שיער  7, 75, 105, 113, 173, 231,



מפתחות

571 ,558 ,433
סאלינידול, משחה 156, 157, 213

סטיגמה, סטיגמות  7, 51, 92, 93, 109,
,456 ,404 ,390 ,240 ,124 ,120 ,119
,566 ,545 ,540 ,538 ,536 ,523 ,522

576 ,569 ,567
)  CT,371 ,369 ,364 ,360 ,359(סי.ט. 

552 ,469 ,466 ,454 ,415
סיכון מיוחס  403
סכיזומיצטים  101

סכיזופרניה  321, 348, 388, 389
סנט לואי, בית חולים פריז  10, 17, 18, 35,
,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,54 ,51 ,50 ,49
,160 ,109 ,79 ,78 ,71 ,69 ,67 ,63 ,62

210 ,205
סעפת  65, 67, 94

ספחת  94
סרטן השד  339, 383, 384, 404, 466,

500 ,494 ,476
עגבת  57, 97, 98, 102, 161, 290, 302

עדות המזרח  468-466, 484, 494,
533 ,528 ,523-521

עולים  9, 40, 45, 127, 130, 142, 143,
,187 ,171 ,161-158 ,156-151

,289 ,231 ,209 ,197-194 ,192-189
,302 ,300-295 ,293 ,292 ,290

,361 ,327 ,326 ,312 ,311 ,309-306
,467 ,457 ,447 ,440 ,435 ,430 ,418
,527 ,525 ,523-521 ,513 ,507 ,472
,560 ,555 ,538 ,536 ,534 ,533 ,529
575 ,572 ,571 ,568 ,567 ,565 ,561

עטרן  172, 173, 175, 180, 185
עישון  322, 350, 384-382, 410, 508

עלילות גנטית  376, 377, 380, 384
עמותת נפגעי הגזזת  8, 522, 527, 528,

535
  ALARA,373 ,359 ,358עקרון ה-

ערבים  194, 252, 291, 313-309, 326,
557 ,525 ,521 ,479 ,434 ,327

פאבוס  37, 52-49, 55, 59-57, 69, 72,
,216 ,214-212 ,208 ,178 ,111 ,94 ,79

308 ,253 ,220 ,219 ,217

581

פאבוס, יערת  184

פארך  5, 7, 131, 132, 136, 169, 172,
538 ,525 ,523

פוריגו  92
פטריות בעור  566

פטריות שסועות  101
פטרייה  7, 11, 19-15, 21, 58-56, 61, 63,

,124 ,114 ,112 ,111 ,109 ,102 ,101 ,92
,321 ,231 ,217 ,213 ,211 ,178 ,172

572 ,571 ,568
פטרת  18, 62, 123, 171, 173, 178, 211,

568 ,567 ,254
פקודת בריאות העם  195, 290, 291, 323

פרודות אורגניות סגוליות  101
פרקליטות  429, 470, 498, 499

צינק, משחה  149, 304
ציפורניים  11, 211, 216, 254

צפדינה  96
קבוצות השוואה  8, 352, 364, 377, 391

קובץ זמנהוף  331, 406, 407, 480
קובץ מודן (רשימת מודן)  325, 330-327,
,373 ,361 ,351 ,349 ,346 ,344 ,340
,414-412 ,407 ,406 ,391 ,389 ,374
,485 ,484 ,482 ,480 ,473 ,471 ,454

505-503
קובצי סדצקי  6, 357, 373

קול ישראל, רדיו  436, 440, 495, 527-525,
529

קוליפוניום  185, 294, 298
קופת חולים הכללית  131, 136, 177,

504 ,470 ,328 ,307 ,306 ,297 ,195-193
קטרקט  321, 346, 351, 352

קינבוק-אדמסון  34, 39, 43, 77, 78, 147,
549 ,548 ,298 ,294 ,149

קלומל  94
קראוסוט (צורי מעורב בפיח)  94

קרחת  7, 8, 76, 151, 211, 295, 390, 404,
,554 ,552 ,551 ,548 ,540 ,530 ,497

560-558
קריון  105, 571, 572, 574

קרינה  5, 8, 9, 11, 29, 47-31, 77-74,
,139 ,124 ,122 ,120-117 ,115-113 ,111

,212 ,204 ,203 ,183 ,170 ,169 ,147
,241 ,238 ,235 ,232-230 ,215 ,213



מפתחות

,268 ,266 ,264 ,263 ,258 ,254 ,252
,401-357 ,353-322 ,321 ,307

,435 ,434 ,423 ,418-412 ,410-403
,461 ,451 ,445 ,444 ,441 ,440 ,437
,495 ,494 ,485 ,484 ,481 ,474 ,471

559 ,557 ,546 ,523 ,512
קרמת  91, 107

קרנטינה  190
 (קרני רנטגן)  x,37 ,33 ,32 ,11 ,7קרני 

,93 ,78 ,76-74 ,47 ,44 ,42 ,39
,182 ,173 ,172 ,124-122 ,119-111

,410 ,295 ,232 ,231 ,214 ,211 ,210
493 ,434 ,433

קשקשים  7, 124, 215
קשקשת  568, 571, 572, 574

ראש חרוך  92, 93
רגישות גנטית לקרינה  369

רדיולוגיה  44, 134, 168, 169, 183, 214,
310 ,298 ,268 ,236

רדיומטר סאבורו-נואֶרה  75
רדיותרפיה  29, 34, 44, 77, 78, 146, 371

רופא אמון  143
רנטגנולוגיה  141, 146, 168, 170, 183,

293 ,184
רשלנות רפואית  8, 257, 259, 265, 266,
,477 ,462 ,444 ,438 ,410 ,274 ,273

557 ,514
שורש(י) השערה  171, 433

שחפת  43, 66, 92, 93, 103, 116, 127,
,155 ,151 ,142-140 ,132 ,131 ,128
,190 ,181 ,176 ,170 ,161 ,159 ,158
,452 ,302 ,293 ,290 ,289 ,250 ,196

568

שיגדון  97

שלפוחיות מוגלתיות  571

שנית, מחלה (סקרלטינה)  104, 107, 119,
שעווה  54, 149, 172, 175, 231, 294,

,553 ,550 ,533 ,442 ,390 ,330 ,298
557 ,554

שפעת החזירים  510
שתי ערים, מקומון  497, 500

582

שתלי הסיליקון  506

תאליום-אצטט  73, 156
תביעות אי גילוי  482

תביעות נזיקין  431, 437, 444, 448, 453,
477 ,563 ,456

תולעת טבעתית  92, 172
תופעות לוואי של קרינה  8, 33, 35, 36, 38,
,215 ,187 ,113 ,79 ,78 ,76 ,73 ,42 ,40

,267 ,265 ,255 ,249 ,242 ,221 ,219
,565 ,472 ,413 ,275 ,274 ,273 ,269

566
תוצא(ים) בריאותי(ים) 329, 341, 342, 344,

,374 ,367 ,364 ,361 ,360 ,348 ,346
572 ,402 ,392 ,388 ,385 ,382 ,381

תחלואה  130, 152, 158, 178, 181, 189,
,346 ,325 ,323 ,322 ,306 ,300 ,195
,390 ,388 ,373 ,363-360 ,353 ,348
,475 ,469 ,463 ,412 ,411 ,403 ,391

499 ,485 ,479
תכנית טלוויזיה, 60 דקות  10, 262,

תל–אביב (מקומון)  503, 567
תמותה  130, 321, 346, 350-348, 357,

512 ,466 ,414 ,413 ,370 ,362
תקשורת  6, 9,  10, 203, 234, 249, 250,

,414 ,411 ,410 ,275-267 ,265-258 ,256
,450 ,443 ,441-439 ,436 ,431 ,430

,492 ,491 ,483 ,468 ,465 ,457
,540 ,536 ,530-525 ,514-501 ,499-493

575 ,571 ,569 ,568 ,553
T.T.T.,132 ,131 ,127  שחפת, גרענת, גזזת 

151 ,140 ,139

ב. שמות

אדמסון הוראשיו, ד"ר  34, 77, 174
אולמרט אהוד, ח"כ  499

איצקוביץ (איצקוביטש) יצחק, ד"ר  172,
306 ,299 ,189 ,184

אלבק פליאה, עו"ד  470, 498
אליבר ז'אן לואי, ד"ר  13, 15, 50, 51

אלן צ'רלס וורן, ד"ר  31
אנג'ל ג'ורג'  537

אנדרסון תומס מק'קול  99, 100, 102
אפשטיין ליאון, פרופ'  413, 484, 504



מפתחות

באטמן תומס, ד"ר  15
בטש שמעון, ד"ר  156

בייניש דורית, עו"ד  438, 472, 473
בלר אהרון, פרופ'  337, 338

בסנייה ארנסט, ד"ר  59
בריל מירקו ד"ר  294, 306

ברכיהו מרדכי, ד"ר  179, 180, 192-184,
196 ,195

גוניק, אלכסנדר, ד"ר  141, 142, 145, 157
גרובי דוד, ד"ר  17, 56, 57, 72, 172, 174
דגרוט לסלי, פרופ'  249, 255, 256, 267,

493 ,492
דונחין יואל, פרופ'  169

דוסטרובסקי אריה, פרופ'  39, 40, 169,
,190 -184 ,182-179 ,173 ,170

,303 ,296 ,295 ,293 ,196 ,194-192
553 ,306

דרוקמן אברהם (אדולף), פרופ'  152, 153,
,296-293 ,195 ,193 ,187 ,184 ,160

306 ,303 ,301 ,300
הלוי חיים שלום  196, 293, 305

וולמאן לאון, ד"ר  129, 135-133, 138
ויטו רוברט  260, 261

וייסברגר יהודה  305, 307
וייסברגר לאה  305

וילנס רוברט, ד"ר  92, 93, 95
וילסון ארסמוס  100-98

וילְְקס סמואל, ד"ר  22, 101, 181
ורשה–דדון רחל  257, 258, 262

זגהר פליקס, ד"ר  292, 294, 295, 303,
304

יוספטל גיורא, ד"ר  301
יסקי חיים, ד"ר  195

כהן יעקב, עו"ד  327, 413, 484, 504
לביא מיכאל, פרופ'  470-468, 495, 496,

498
לובין, ארנסטו, פרופ'  409, 494, 524

לוי–לבהר ז'אן פייר, ד"ר  79, 148-146,
294 ,168 ,162 ,152-150

לוין קלמן  138, 311
לעווין גרשון, ד"ר  133, 138

מאיר יוסף, ד"ר  152, 153, 293, 295,

583

301 ,300

מהון, אחים  15, 30, 55-53, 57, 59
מודן ברוך, פרופ'  8, 45, 221, 232, 241,

,330 ,329 ,326-323 ,321 ,267 ,256
,348 ,347 ,344 ,339 ,338 ,334 ,333
,410-408 ,406 ,405 ,392 ,361 ,352
,454 ,449 ,446 ,440 ,435 ,434 ,421
,475 ,473 ,471 ,470 ,468 ,466-464

,526-523 ,503 ,499 ,498 ,496-492 ,478
539 ,534

מלחי אלכסנדר, ד"ר  188
מן קלמן יעקב, ד"ר  292, 293

מפות'ר אדוארד דילן  97
מקלוד ג'ון, ד"ר  36
מרקל האוורד  111

משיח משה, ד"ר  440, 441, 470, 495,
527 ,500-498

משפחת חמו  440, 495
מתן אליעזר, ד"ר  154, 155

סאבורו ריימונד, ד"ר  30, 35-33, 64-61,
,115-112 ,110 ,109 ,78-75 ,73 ,72

175 ,174 ,147
סהר אברהם, פרופ'  466, 503

סלטון צבי  440, 495, 525, 526, 529
סמית הרברט אלדר, ד"ר  31, 104

סנה אפרים, ח"כ  501
ספירו שמואל, ד"ר  158, 305

פאלויאן אדוארד, ד"ר  249, 250, 255, 256,
267

פונסקה דה אורליאנו בפטיסטה, ד"ר  10,
221 ,218 ,215 ,213 ,212 ,210-205

פוקס ויליאם טילבורי, ד"ר  22-19, 100-98,
103 ,102

פיילשנפלד ארנסט, ד"ר  309, 310
פיירמן הנרי, ד"ר  140

פלאמב סמואל  15, 57, 93, 95, 96
פלקסנר ברנרד  131

פרויד יוסף, ד"ר  183
פרוינד לאפולד, ד"ר  32, 33, 74, 75, 113,

174
פריבס משה, פרופ'  140, 141, 145, 169,

491 ,289 ,229
פרץ עמיר, ח"כ  443-441, 446, 451, 456,

536-531 ,521 ,501 ,474-471 ,458
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קאזנב פייר, ד"ר  56
קולקוט פוקס תומס  110, 116

קורקיוף, ד"ר  155
קינבוק רוברט, ד"ר  34, 39, 43, 77, 78,

549 ,548 ,298 ,294 ,149 ,147
קפלן אירא, ד"ר  37

קצנלסון–ניסן אברהם, ד"ר  192-190, 289
קרפנטר דניאל, פרופ'  270

ראוביצ'ק פרידריק, ד"ר  296, 303
ראובן סימה  456-454, 482, 483, 484,

506 ,504 ,500 ,487
ראייה פייר, ד"ר  51

רובינוב יצחק מקס ד"ר  182, 183
רובינשטיין אמנון, ח"כ  469, 472, 532

רוזנבלוט סימון, ד"ר  310, 521
רזאל צבי  430, 436, 439, 467, 496,

530-527
רייכמן לודוויג, ד"ר  131, 162, 302

רמאק רוברט, ד"ר  17-15
רנטגן וִילְהֵלְם קֹונָרד, ד"ר  22, 32, 74, 352

רפאל יצחק  301
שוליאק גאי דה, ד"ר  12

שונליין יוהן לוקאס, פרופ'  17-15, 56
שורץ ג'ו  140, 464

שטרנברג אברהם, ד"ר  301

שטרנברג אברהם טוביה, ד"ר  193

שיבא חיים, פרופ'  143, 155-153, 160,

,321 ,301 ,289 ,229 ,193 ,169 ,161

553 ,537 ,507 ,494 ,491 ,462

שיף אדוארד, ד"ר  33, 74, 75, 113

שמר יהושע, ד"ר  445, 478, 534, 535
שפירא חיים משה, רב  289, 290

ג. מקומות
אודסה, אוקראינה  551

אלג'יר, עיר  155, 156, 326, 435,
אלג'יריה  128, 141, 145, 155, 156, 552,

553
אל–קניטרה, מרוקו  145, 151

באר שבע  295, 391, 438, 524
ביאליסטוק, פולין  129, 134

584

ברסט–ליטובסק, בלארוס  129, 134, 137

גליציה, מזרח אירופה  134
וולקוביסק, פולין  551

וילנה, ליטא  129, 134, 136, 137
ורשה, פולין  127, 129, 131, 134, 135,

551 ,191 ,137 ,136
חיפה  153, 161, 172, 184, 186, 188, 189,

,307 ,306 ,301 ,299 ,298 ,195 ,194
,457 ,440 ,438 ,330 ,312 ,311 ,310

507
טבריה  181, 186, 188, 189, 192, 193,

298 ,295 ,194
טטואן, מרוקו  144

טנג'יר  128, 144, 162
יפו  178, 181, 183, 188, 308

ירושלים  10, 13, 29, 40, 128, 157, 161,
,181 ,180 ,179 ,178 ,172 ,170 ,169
,189 ,188 ,187 ,186 ,184 ,183 ,182
,234 ,196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191
,298 ,297 ,296 ,295 ,293 ,292 ,258
,330 ,324 ,312 ,310 ,308 ,303 ,301
,448 ,440 ,438 ,429 ,413 ,391 ,337
524 ,507 ,500 ,498 ,484 ,469 ,463

לבוב (למברג), אוקראינה  129, 134
לוב  128, 141, 145, 155, 157, 158, 162,

553 ,435 ,326 ,218
לוד  308

לודג', פולין  129, 134, 137
לטביה  128, 130

ליטא  128, 130, 131, 132, 550
מרוקו  38, 128, 141, 143, 144, 145, 146,

,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,148 ,147
,296 ,295 ,252 ,231 ,157 ,156 ,155
,435 ,345 ,344 ,343 ,327 ,326 ,307

559 ,554 ,552 ,497 ,457 ,440
מרסיי, מחנה  55, 68, 159, 160, 161, 555

מרקש, מרוקו  38, 145, 151
נצרת  194, 298, 310, 312, 570

סאל, מרוקו  145, 151
ספרו, מרוקו  145, 151

עכו  189, 306, 310
עמישב, מעברה  308

פולין  15, 35, 38, 127, 128, 129, 130,
,162 ,138 ,137 ,135 ,133 ,132 ,131
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,521 ,324 ,310 ,258 ,191 ,190 ,177
551 ,550

פס, מרוקו  38, 145, 151, 296
קובנו, ליטא  129

קזבלנקה  38, 79, 128, 145, 146, 147,
,155 ,154 ,153 ,152 ,151 ,150 ,148

554 ,553 ,538 ,294 ,162
קרקוב, פולין  129, 134, 258

ראש העין, מחנה  143, 160, 296, 298,
312 ,303 ,301
רבאט, מרוקו  38

רובנו, אוקראינה  129, 134
רומניה  128, 129, 131, 161, 307, 467,

551 ,550 ,529 ,527
ריגה, לטביה  129

רמלה  308
שנלר, מחנה  143, 160, 194, 296, 297,

585

,312 ,303 ,301 ,299 ,298
שער העלייה, מחנה  143, 157, 161, 295,

,305 ,303 ,302 ,301 ,300 ,299 ,298
,312 ,311 ,310 ,309 ,308 ,307 ,306
529 ,527 ,497 ,491 ,467 ,330 ,314

תוניס, עיר  156, 157, 326
תוניסיה  46, 128, 141, 145, 155, 156,

252 ,157
תימן  157, 172, 189, 190, 191, 192, 295,

560 ,429 ,326 ,307 ,296

תל–אביב  10, 40, 177, 183, 186, 188,

,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189

,309 ,308 ,307 ,298 ,258 ,252 ,196

,437 ,413 ,406 ,328 ,325 ,312 ,310

,567 ,559 ,524 ,504 ,484 ,463 ,438

568
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