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ובמחציתבפתאומיות,תוקפתהכולרההדם.במחזור

"מההחולה.במותמסתיימתמטופליםהלאמהמקרים

ביותר,מהירנוזליםאיבודהואהזוהמחלהאתשמייחד
שספרובראל,מסבירקצר",זמןבתוךלתמותהשגורם

במרחבהחדשהבעתהכולרהלמגפותמוקדשרעה""רוח

C־

סחרתנופתהחלההשתכללו,התהבורהוכליבהודו,

כךוממנה.לתת־היבשתאדםבנישלנרחבתותנועה
ראשונהבפעםלצאתהצליחההכולרהשנהמאתייםלפני

הלאה".התפשטהומשםהתיכון,המזרחאלמהודו

מהתחלואותרבותכמוהכולרה,נפוצההתיכוןבמזרח

אחתעלרביםמוסלמיםשלהקפדתםבשלהמתפשטות,

1865בשנתומדינה.למכהלרגלעלייההדגל:ממצוות

אתלקייםכדילשם,דרכםאתרגלעוליאלף100עשו

הרהוק,במזרחלספינותעלוהמאמיניםהחג׳.מצוות
זמןבאותובהודוכולרה.וחיידקיהתרגשותמלאיכשהם
לאעשור.שנמשכהמקומית,כולרהמגפתהתחוללה

לכעבה,מסביבסיבוביםשבעהלהשליםהעוליםהספיקו
מסחרר.בקצבהקטלניבנגיףלהידבקהמוניםהחלווכבר

רביםנמלטואישאלף30שלמותםדברהיוודעעם

ספינותעלהבריחה.בנתיביליםהושלכווגופותמהאזור,

ברכבתנדדהוממנהסואץ,לעירהכולרההגיעהקיטור

"הלבנון",בעיתוןישראל.לארץומשםלאלכסנדריה,
החאג)מקום"במיכהכינכתב,1865ביולי14בגיליון

ושניםבהם,גדולהמגפההייתהלישמעאלים(הגדול

והנותריםשמה,המסגדבתוךאחדכאישמתואלףעשר

לדמשקמהחאגשבאובאלהוגם)...(באוניותובאוברחו
הארץוכלרח"ל.החולי־רעפשתהביבשההמדברדרך
וארצועמועלויגןיצוריועלירחםה׳גדולה,באימה

"חולי־רע",למחלה,שניתןהעבריהשםאגב,ונחלתו".
הוא".רעוחליהבל"זהקהלתמספרפסוקעלמבוסס

המיליםבצירוףנזכרוהמגפההתפרצותבימיחכמינו

מושלם.היההיוונילשםבצלילוהדמיוןהמקראי,

בשלישרקלדברהתחילוחיידקיםשעלמכיוון

אזעדהכולרהעםההתמודדותה־91,המאהשלהאחרון

חיידקשלזניםאילויודעיםאנחנו"היוםשונה.הייתה
חיסוןבידינווישלמחלה,אחראיםהוויבריו־כולרה

לפנישחיואנשיםעלתחשביאבללטיפול,ואמצעים

גבולותאתלראשונהחוצהכשהמגפהשנה,מאתיים

למחלהגורםמהיודעיםלא"הםבראל.ר"ראומרהודו",

להימנעוכיצדעוברתהיאאיךלהםברורלאהזאת,
אלהבימיםכמונווממשבנוסףבשיאה.והבהלהממנה,

האםהמגפה,תתפשטכמהעדידעהלאהאוכלוסייה

מנשוא".קשהודאותבאיחיוהםומתי.תיעצר

בימיםצצוהכולרהשללמקורהבאשרהשערות

הייתהשבהןהמרכזיותאחתהגשם.אחרכפטריותההם

דעתםוהניחהכמדעיתשנתפסהתיאוריהה"מיאזמה",

שנתנההתיאוריה,ומלומדים.מדיניותקובעירופאים,של

מזהמיםשאדיםהסבירהאחרות,לפנדמיותגםמענה

אתשמחולליםהםלאטמוספירההקרקעמןהעולים

במאמריםלתימוכיןזכתההזוהמציאותתמונתהמחלה.

דברהסבירהלאשהיאאלאהחוקרים,טובישלמדעיים

לא.וחלקבמחלה,לוקהמהאוכלוסייהחלקמדועאחד

היגיינהגבוהה,מוסריתרמהחשובה:כוכביתנוספהכאן

כלמחרדהוהיפטרותמאלכוהולהימנעותאישית,

והדמיוןהפחדכיהיא"אחתהאדם.עללהגןיכולותאלה

היובסביבותינובההמתיםרובולכן)...(הכולרהשלוחי

אז.נכתבהדמיון",וחזקיהלברכיואנשיםנשים

בספרהזו.לתפיסהנחרצותשהתנגדוהיואבל

הרוחותמתיאורייתשמואתשקיבלרעה""רוח

ר"רעלבראלמספרהמחלהאתומביאותהמנשבות

האדיםאגדתאתוכולמכולששללרופאפוקס,טילברי

אופןכיטעןישראל,בארץאזששההפוקס,הרעילים.
ההסברכימוכיחומדינהמכהבאזורהמגפההתפרצות

"תיאוריתלפילאדם.מאדםהדבקההואביותרההגיוני

התפשטותאתלעצוריכולותהסגרתחנותשלו,הייבוא"

ומקורותיהפשוטה,הייתהשלו"התיאוריההמחלה.

פוקסשל"לשיטתובראל.מספרקדם",בימינעוצים
אנשיםנבודדאםולכןמחלות,להעביריכולהאדם

שלאכךייעלם.החוליהסגרבאמצעותחוליםונרחיק

אנשים".בודדוומעולםמאזכלום,המצאנו

בקרנטינה,הללוהאנשיםכלאתלרכזהייתה"הכוונה

הערה




והקדחתהכולרהמימישירשוהעתיקהמנהגלפי

העוסקהעיוורון""עלבספרוסאראמאגוכתבהצהובה"

שהיו"כשהספינותאדם.בנישמסמאתבדיוניתבמגפה

ארבעיםיםבלבהושארובזיהוםחשודותרקאונגועות

השרהבהיריותרמאוחר...נראה.כברכךואחר

להיותעשוייםשאלהלומרהתכוונתימחשבתואת

אוחודשיםארבעיםשבועותארבעיםיוםארבעים

הזה".מהמקוםיצאולאשהםהעיקרשנהארבעים

ישראלארץתושביפעלויעילמחקריידעבהיעדר

העיתוןהכולרה.מןלהיוושעכדילנכוןשמצאודרךבכל

וספרדיםלאשכנזיםמשותפתתפילהעלדיווח"הלבנון"

בקשותואמירתקטורתהעלאתשופרתקיעותשכללה

להתקבץהאיסורהקדוש.האר"ינוסחפיעלותחינות

היטבלחמםהמליצורופאיםמליבם.נשתכחכנראה

כדיאופיוםניתןולחלקםבחרדלולעסותםהחוליםאת

הרוחמצבמבחינתשלפחותכךהשלשוליםאתלעצור

האשכנזיתהעדהפנתהבירושליםמסודרים.היוהם

"חתונתאירופהמזרחמקהילותשהובאאסטרטגילנשק

הגזרהרועמפניהעירעללהגןכדיהמנהגלפימגפה".

בגןהחופהתחתועניותענייםלהכניסהקהילהעל

כדתנערכההחתונההקברות.ביתייחודיאירועים

הכלולות.לילאחריגםלהשתוללהמשיכהשהמגפהאלא

כישהאמינוהעולםרחבימכלקתוליםכמריםבינתיים

בחטא.שחיוזוגותהשיאוהחולימןיושיעמוסרישיפור

רופאלכןקודםשעשורהואידעולאאלהוגםשאלהמה

הכולרה.להתפרצותגורםמההביןכבראיטלקי

כבדמחירגבההזלזול
נראתהגםארופאבבנילאכלתמעיטלא"המגפה

למותתוצאותממנהרובפיועלמיוחדתחולירעמחלת

אוגוסט01מיוםהאיש.למחלתימיםשניעבוראחרי

המכינהבבומבייחאווקיןהד"רשלהלברטוריאעברה

ותקצובהודוממשלתלרשותמהמגפההמגנהנסיובא

העיתוןמרובה"במידההנסיובאלהכיןהגוןכסףסכום

9981באוקטובר"המליץ"

בעירעוזהבמלואהכתהכשהכולרה4581בשנת

עלשעותבילהפצ'יניפיליפוהאנטומיהחוקרפירנצה

שלגופותיהםאתניתחהואהמתים.בחדרשעותגבי

לוהעניקפצ'יניהמעי.בריריתחיידקוגילההנפטרים

הממצאיםלפרסםויבריוכולרההשם

עבודתולבבותששבתההמיאזמהתיאורייתשבצלאלא

להתייחסות.זכתהולאלמדישוליעתבכתבהופיעה

מדעממבשריסנואוג'וןששמורופאהעלהשנהבאותה

התמזהמיביןהקשרבדברתיאוריההאפידמיולוגיה

הואגםבלונדון.המשתוללתהכולרהלמחלתהמזוהמים

להביןשסירבהבריטיהרפואיהממסדמצדבזלזולנתקל

נוסףעשורלאורךבנפשהמחירהדרך.פריצתגודלאת

כבד.היהכולרהשל

ולהודולמצריםארוךמסעבמהלךכךאחרשנה

הכולרהאתהמחוללהחיידקאתקוךרוברטגםגילה

לאנתרקסהגורמיםהחיידקיםעלתגליותיולצד

מדעשלהזהבתורנפתחחדשעידןועוד.שחפת

השניםבעשריםממייסדיו.היהשקוךהמיקרוביולוגיה

למרביתהאחראיםהחיידקיםאתחוקריםזיהוהבאות

ממצאיואתגםוהנההקשות.הזיהומיותהמחלות

הרפואיהממסדבתחילההתקשהקוךשלהחשובים

אותםשלקחאחדבקטריולוגשהיהאלאלקבלהאירופי

רבה.ברצינות

בןהיהשנה061לפנישנולדחבקיןזאבמרדכי

הפגיןשדווקאמאודסהמתבוללתיהודיתלמשפחה

הסגלבעינילצניניםהיההדבריהדותו.אתבגלוי

אףעלהצאריתברוסיהקידומולחסימתוהביאהאקדמי

איליהפרופ'היהלעזרתושבאמימבריק.סטודנטהיותו

לרפואה.נובלפרסחתןולימיםבעצמויהודימצ'ניקוב

במכוןעמולעבודתלמידיוחביבלחבקיןהציעהוא

ברחבישמותאזשעשתההכולרהבפריז.פסטרלואי

החליטוהואחבקיןשלליבותשומתאתמשכההעולם

המחלה.אתשימגרנסיובפיתוחעללשקוד

הכלבתוחיסוןפסטרשלבדרךללכתהיה"הרעיון

לאאחדשמצדמוחלשחיידקלגוףלהחדירשפיתח

נוגדניםויפתחאותויזהההגוףשניומצדלמחלהיגרום

התפתחכברזמן"באותובראל.מספרמפניו"המחסנים

נוגדניםנוצריםאיךהבינווחוקריםהאימונולוגיהמדע

בזמנוכמוהמחלות.בגורמילהילחםמסייעיםהםוכיצד

שיהיההואחיסוןבפיתוחהאתגרהיוםכךחבקיןשל

אדם".לבנימסוכןלאזאתועםיעיל

צורכיעלענולאחבקיןשלבמעבדתוהמכרסמים

הןאםגםלכולרהרגישותאינןחיותשכןהמחקר

וב81מעשהחבקיןעשהקלים.תסמיניםלהפגיןעשויות

הואהמוחלש.החיידקאתלעצמוהזריק2981ביולי

לאאבלמנפיחויותוסבלראשוכאביגבוהחוםנתקף

ביקשכךאחרימיםשישהלאיש.הניסוידבראתגילה

גופוחוםהחיסון.אתבשניתלויזריקכימעמיתיומאחד

פחותים.היוהתסמיניםאבלבואחזהתשישותשובעלה

ארבעהשלגופםעלהחיסוןאתלנסותהיההבאהצעד

פרסםבהצלחההזההשלבגםוכשנסתייםמעמיתיו

היהנחושעכשיורפואי.עתבכתבמסקנותיואתחבקין

וכאלהכולרהמוכתבארץהחיסוןיעילותאתלבחון

אבלמולדתולרוסיהליבונשאוטבעיבאופןרבות.היו

שהכריעה.היאיהדותוהפעםגםבשלילהנענתההצעתו

רקלאשהיהצ'כובאנטוןנשאל3981בשנתאגב

לנצחאפשרכיצדרופאגםאלאחשובומחזאיסופר

השיבצ'כובבהודו.שמכההקשההכולרהמגפתאת

שהינוחבקיןהיהודילרופא"הודותתרופהקיימתכי

כנדבןמקובלהואבאנגליהאולםבארצנופופולרילא

גדול".

ואפשרוהיהודיהבקטריולוגשללבקשתושנעתרומי

בהודו.הבריטיהממשלאנשיהיובחיסוןלהשתמשלו

המעבדותכותליביןכלואיםבעולםעמיתיובעוד

חבקיןיצאלכולרהחיסוןלפתחלנסותוממשיכים

והבראהמאפוטרההגנגסנהרותשלהמפגשלנקודת

חיסןהואמכןשלאחרבשנתייםבנסיוב.חמושכשהוא

התמסרולאהאזורתושביאנשים.אלפיעשרותשם

מעשההזההרפואיבהליךראוחלקםבקלותלו

לעיניהםכשהזריקרקהרעלה.ניסיוןאחריםשדים

שלקוהיופעולה.לשתףהסכימולעצמוהנסיובאת

עבודהומנהליהחיסוןקבלתבעקבותחולשהבתסמיני

האדםכוחברפיסותחבקיןאתהאשימוהתהבשדות

שיעורכיהחוקרדיווחשנתייםכעבוראבלשלהם

לעומתכעשיריתהואהחיסוניםמקבליבקרבהנדבקים

קבוצותקייםנתוניםניתחהואהציבור.בכללשיעורם

שחלומיגםהתמותה.שיעוראתלהורידוהצליחביקורת

חמורים.תסמיניםהדגימולא

חבקיןאתהפכההכולרהנגדהחיסוןשלהצלחתו

מגפתכשפרצהלו.קראוהלבן""הקוסםלאומי.לגיבור

היהודיהמדעןאתבומביימושלהזמיןהרפתהולאדבר

שלושהובתוךבמחקרהחלבעירהתיישבחבקיןלסייע.

התמוטטותמעוזריואחדחטףשבמהלכםחודשים

כךלדבר.גםחיסוןייצרפרשואחריםושנייםעצבים

מחלותלשתיחיסוןשפיתחבתבלהיחידלאדםהפך

האנושות.אתשפקדווקטלניותמבעיתות

הרחוקהמזרחשלדרייפוס
זאבמבנימיןפנייהחבקיןקיבל8981במאיב8

שלכ"נציגםהציונילקונגרסלהצטרףשביקשוהרצל

חרוץכציונילפנייצוינת"אתהבהודו".היושביםיהודים

הסבירמרמורק"ואלכסנדרנורדאומכסידידייידיעל

לאחדלאירועלהגיעשלאבחרחבקיןהפנייה.אתהרצל

להקדישיוכללאבציונותיעסוקאםכיכתבמידידיו

מדעית.לעבודהזמנואת

הדברלחקרהמכוןבבומביינפתחמכןשלאחרבשנה

המציגמוזיאוןגםישבמקוםחבקין"."מכוןהיוםשנקרא

הקשוריםופריטיםדרךציוניהמגפותבזמןהודו

כגואלשמוהחיסונים.אתשפיתחהאיששלבחייו

למדינותמהודושניםבאותןנפוץהדברממכתהאנושות

מיליוניהכולרה.ממנהמשנפוצהפחותלאאחרות

כעשוראז.2091שנתעדממעבדתויצאונסיובמנות

קשהכולרהמגפתפקדההחיסוןפיתוחשהושלםאחרי

הנחיותניתנוהזהבמקרהגםהתיכון.המזרחאזוראת

לכבסהגוףניקיוןעלהיטב"להשגיחטבלאות.ושורטטו

אתלפתוחחמיםבמיםהיטבהפנימייםהבגדיםאת

להתקבץלאגם...האווירולחדשהביתחלונות

"השקפה"בעיתוןנכתבאחד"במקוםבמספר

בנסיובחמושכשהואלהודויצאחבקין
האזורתושביאנשים.אלפיעשרותוחיסן
בהליךראוחלקםבקלותלוהתמסרולא
ניסיוןאחריםשדיםמעשההזההרפואי
חולשהבתסמינישלקוהיוהרעלה.
עבודהומנהליהחיסוןקבלתבעקבות
ברפיסותחבקיןאתהאשימוהתהבשדות
שלהםהאדםכוח

בהודוהכולרהלעשירית.ירדהמחוסניםבקרבהנדבקיםשיעור

אימג'ס
גטי
צילום
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הקיימת
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מסתוריתשלוםדרישתהגיעהב־4102

אמפולתצצהבירושליםחבקין:ממרדכי

הידוכתבחום,נוזלמשכשךשבהזכוכית

הנראהככלשייךאליהשהוצמדבפתק

החיסוניםשלדוגמית"זוהיעצמו.לחבקין

וייתכןלכולוה,פיתחשהואהראשונים
לכמהאזכבראותםלהעבירניסהשהוא

ד"רבראלאומרגורמים",

טמאוג׳וןהרופאהתמזה.במיכולרה

TV

?־.

ס"

טוקיובנמלפריוססדייאמונדהנופשספינתהמגפה.בראשיתלסין,מחוץביותרהגדולההדבקהמוקד

בשמםהכולרהחיידקיכברנזכריםהפעםבנובמבר.

המפורש.

רופאשימשההתפרצותשבזמןיפה,הללד"ר

מתקופתידידולחבקין,פנההנגועה,ביפוממשלתי

טרדתלךלגרוםרוצהאני"איןבז׳נבה.משותפתעבודה

האוכל.1אלה:עללהשיברקממךאבקשארוכה.תשובה

הואמעשידברהאם.2ואיך?שלך,הנסיובאתלקבל

מצדתמיכהכלבהשאיןבארץהזהבנסיובלהשתמש

אתחסכההשנהבסוףהמגפהדעיכתהשלטונות?".

בריאותתחנתבארץהוקמהכברכךאחרוכעשורהמאמץ,

החיסונים.אתשייצרה

דרייפום,פרשתלמעיןבינתייםנקלעעצמוחבקין
מתןבמהלךהמוקד.עליהדותואתהעלתהששוב
הכפריםבאחדמתושבהודו,פנג׳אבבחבלחיסונים

היהשקיבלוהחיסוןכיהעלתהחקירהאדם.בניכעשרים

הרשלנותמקורכיהטענהעלתהומידבטטנוס,מזוהם

להאשמותהתרגלשכברהמדען,חבקין.שלבמעבדתו

החיידקיםכיגרסלא,ומהמכשףרוסי,סוכןהיותובדבר
שלרשלנותבשלפתיחתן,אחרילמבהנותחדרו

השארביןמאשמה,זוכהשניםשלושלאחררקהמזריקים.

ל"טיימם".מיקרוביולוגיםששיגרוהגנהמכתבבזכות

בנושאיולייעץלעסוקוהמשיךלצרפתעברחבקין

גייסהיהודיהעםבעניינישקעבמקבילזיהומים.

ועוד.כי"חבהברתפעלקישינב,פרעותלנפגעיכספים

"הסיכוםליהדות:הללשירשהיאמסהכתבהימיםבאחד

ובכלהארצותבכלהמדעיותהתגליותכלשלהכולל

השירשלנו,עולם׳׳אדוןאלהמדעהתקרבותהואהזמנים

בעולםלעשותיוסיףועודהיהודיעשהבואשרהנעלה
ביותר".הנפלאותהמהפכותאת

שמעולםוכרווקלעולמו,חבקיןהלך1930בשנת
במזרחלישיבותהונוכלאתבצוואתוהורישנישאלא

אלףלימיםניטעוירושליםשבהריהשלוםביעראירופה.
בהנצחתו.העוסקהבינלאומיהוועדביוזמתלזכרו,עצים

פרופסור"לזכרנאמר:נטיעתםלרגלשנכתבהבתעודה

הרפואהחלוץבקטריולוג,הפקיןמרדכיולדמר

החוקריםמגדוליהעולם,אזרחמסור,יהודיהציבורית,
לחולירע".החיסוןתרכיבוממציאהיהודים

אישיותתכתובותהבקיןשלהארכיוןרוב

ומסמכיםרפואיחומרמאמרים,תצלומים,ומשפחתיות,

בספרייהכיוםשוכןהציוניתלפעילותוהנוגעים

מספרתמשרתירחלהארכיונאיתבירושלים.הלאומית

החומריםכימפורשותביקשהמנוחשהבקטריולוג

אתשניהלההעברית,לאוניברסיטהיעברוהאלה

מעורבוהיהבתשובהשחזר"חבקין,הלאומית.הספרייה

כאן.יהיהשהארכיוןכךעלעמדציונית,בעשייה
בארגוןהכולוקטלגמאוד,מסודראדםהיהעצמוהוא
מכתבלמשלמרתקיםחומריםישבארכיוןמופתי.

בריטיתבלשוןלחבקין,שמעניקבבנגלהממשלמטעם

מרחביתמונותהכולרה;נגדלחסןאישוראופיינית,

למקומיים;הנסיובאתמזריקנראההואשבהןהודו
אותיריגשהכישאוליומההחיסון;לסיוריהנחיות

מופיעיםשבו1908משנתהכולרהנגדחיסוניםפנקס

ודת.כתובתתפקיר,גיל,כוללהמחוסנים,פרטי

זובהם,ולעייןהאלההמקורייםהפריטיםאתלראות

ומרגשת".מרתקתחוויה

בדרךאחדותשניםלפניהגיעהמחבקיןשלוםדרישת
אמפולתהנשייהמתהוםצצה2014בשנתמסתורית.

אתשזיהההואבראלחום.נוזלמשכשךשבהזכוכית

חיסוןאותווביןלמבחנהשהוצמדהפתקביןהחיבור
שייךהידכתב.1892משנתהכולרהלמחלתהיסטורי
לאמפולהמהובעצמו.בכבודולהבקיןהנראהככל

החיסוניםשלרוגמית"זוהיבציון?היושבולעםהזו

אותםלהעבירניסהשהבקיןוייתכןממש,הראשונים

חפציו,ביןשכנהשהיאגםייתכןגורמים.לכמהאזכבר

היאנוספתאפשרותהארכיון.שארעםלישראלוהגיעה

לצדשעבדומיקרוביולוגרופאמרמורק,אלכסנדרשד"ר

לארץ".איתואותהלקחבפריז,חבקין
להטילממשיכההכולרהלחשוב,למקובלבניגוד

קרבות.מוכיובאזוריםהשלישיהעולםבארצותחיתתה

משתוללתממושכת,אזרחיםממלחמתהחבולהבתימן,

המגפותימימאזביותרהגדולההכולרההתפרצותכיום

אקלים,ושינויימדבורתהליכימצטרפיםלכךההן.
הטובההבשורההנקיים.המיםמקורותאתהממעיטים

במנההפהדרךהניתןיעיל,חיסוןבנמצאיששכיוםהיא

מולמלחמהלהשיביודעתכברהאנושותבלבד.אחת

להכחדתן.ולהביאהכולרה,התפרצויות
שקיבלוהתלגרמיםכישעברבשבוע"הודענו

משמחיםהיושבטבריהמאחיהםעירנומבניאחדים

,1902שנתשלבנובמבר21שישי,ביוםנכתבמאוד",

באחדשתלגרםהזההרביעי"ביום"השקפה".בעיתון

איננה.החולי־רע׳מחלתהישנות:ידיעותינואתלאמת

הממשלה.מטעםהתבטלעירנועלשהחליטוההסגר
מספרימיםבעודולהתקבל.להישלחמחדשיחלהדאר

טבריהמאוד,בהיריםהתגלרםדבריאליכם׳.אבוא

להחליטיראיםאיננוזהאחרימגפה.מכלנקייההקטנה

בקרוב,ייטהרוהנגופיםהמקומותיתרגםיפו,גםכי
לבנו,אומץוכלל;כללתינגעלאשלנווירושלים
החולי־חיידקיאתיבהילוהנדיבוהחורףזהירותנו
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