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ברוך רופא קברים
שני רופאים, אדריכל ומנהל בית ספר נאבקים על שיפוץ בית הקברות האנגליקני ביפו, שבו נטמן 

באמצע המאה ה־19 הרופא הבריטי תומס הודג'קין - האיש שהקדיש שנים לסיוע לעניים, אך 
זכור בעיקר בשל המחלה הסרטנית הקרויה על שמו. איך הגיע הודג'קין למלטה, מצרים ולבסוף 
לפלשתינה? איך קרה שמצא את מותו דווקא ביפו וגם נקבר בה? ולמה הציב משה מונטיפיורי 

אובליסק על קברו? 
דליה קרפל  |  צילום: תומר אפלבאום

אנטוני שורט, שמואל גילר ויהודה רוט בקברו של הודג'קין ביפו. מקווים שהקבר יהיה אטרקציה תיירותית, ודאי לרופאים
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השם " את  מכיר  שלא  בעולם  רופא  אין 
הודג'קין", אומר ד"ר אשר וינדר, מנהל המכון 
בחולון.  וולפסון  הרפואי  במרכז  להמטולוגיה 
במחלקת  והתמחה   23 בן  כשהיה  שנה,   32 לפני 

בל ברחוב  הדסה  הוותיק  החולים  בבית  יילדים 
חולה במחלת  ילדה  בו  8 בתל אביב, אושפזה  פור 

הפ על  אז  שקראתי  המאמרים  "באחד  יהודג'קין. 
ויכוח  תולוג והרופא תומס הודג'קין, נכתב כי יש 
סטודנטים  כמה  התארגנו  ביפו.  קבורתו  מקום  על 
ונסענו לשם. לאחר כמה שעות איתרנו בית קברות 

יקטן ומוזנח. לקח זמן עד שחשפנו את הקבר והמ
צבה של הודג'קין, שהיו מכוסים בצמחייה פראית".

אף  מנהל מחלקת  רוט,  יהודה  ד"ר  וינדר, עמיתו 
אוזן גרון בוולפסון, והאדריכל שמואל גילר, החליטו 
לעשות מעשה ולחלוק כבוד לאיש רב הפעלים שגילה 
את מחלת הלימפומה — שנקראת מחלת הודג'קין על 
שמו — אבל בחר להתמקד לא רק ברפואה. "דבר נדיר 

ביותר כיום", מדגיש וינדר. 
יד"ר רוט, "מכור להיסטוריה של ארץ ישראל" כה

גדרתו, הוא הרוח החיה בפרויקט שיקום הקבר והנצחת 
מורשתו של הודג'קין. בזכות רעייתו דינה, הפעילה 
שנה   100 במלאת  לעין"  הנגלית  "העיר  בפרויקט 
2009 לסיור מודרך ביי –לעיר תל אביב, הוא הצטרף ב
פו. "הגענו לבית הקברות האנגליקני והגישה למקום 
היתה חסומה. נגלה לעיני קברו של הודג'קין עם מצבת 
האובליסק מגרניט שהנדבן משה מונטיפיורי הציב על 
קברו. מקום עזוב עם מצבות מחוללות וצלבים שנותצו. 

יחשבתי שאדם דגול כהודג'קין, על מפעלותיו וחשיבו
תו ההיסטורית לארץ, ראוי להנצחה הולמת". 

יגילר, שעוסק בחקר יפו בתקופה העות'מאנית, נת
קל בבית הקברות ב–2006 כשהמשרד שלו תיכנן את 
הפיתוח של פרויקט "רובע יפו". "היינו צריכים להקים 

יקיר תומך גבוה בגבול עם בית הקברות, ונדרשו לו חי
זוקים פנימה. ראיתי במפה את בית הקברות בין הבתים 
17 ו–19 ברחוב יפת. בפינה חבויה הצמודה לחומת חצר 
בית הספר הסקוטי טביתא, "שוכן בית הקברות שצמחו 
בו עשבים וסבך קני סוף גדול. חוץ מהמקום שבו קבור 
ניכשו  שם  המשיחיים,  היהודים  ליד שער  הודג’קין, 
לעתים". מדי פעם נכנס גילר לבית הקברות ובמארס 
2011 הבחין בקברה של ג’יין ווקר ארנוט, מייסדת בית 
הספר טביתא, שמתה ב–21 במאי 1911. "בדיוק התקרב 
יום הזיכרון ה–100 למותה, אז יצרתי לראשונה קשר 
עם מנהל בית הספר, אנטוני שורט, והוא אירגן טקס 

זיכרון לתלמידים".
במקביל, החל גילר לחקור את תולדותיו של המקום. 
וינדר ורוט מדברים על "לתת כבוד ויקר להודג'קין" 

יומתכננים כנס בינלאומי שנתי שיתקיים במרכז הר
פואי וולפסון ויתמקד במחלת הודג'קין ובהישגיו של 
האיש. "הודג'קין הוא דמות מופתית. אדם שראה מעבר 
לד' אמותיו, הסתכל סביבו וראה ונלחם למען דברים 
שראוי לשפר אותם. הוא נלחם בעבדות, בין השאר 
בליבריה. היה אכפת לו מהילידים בניו זילנד. הוא מחה 
נגד היחס לאינדיאנים ובמקביל הצליח להישאר נאמן 

למקצוע. איש אשכולות", אומר רוט. 
בעלי הקרקע של בית הקברות הם נציגי הכנסייה 
האנגליקנית שמרכזה בירושלים. תחילה הם התלהבו 
מהרעיון, אומר רוט, "אך משהו מעשי לא יצא מזה". 
שיושב  המשיחיים  היהודים  נציג  עם  קשר  יצר  הוא 
התיירות.  למשרד  פנה  ובמקביל  הקברות  בית  ליד 
אמלי  ההיסטוריונית  עם  הקשר  חודש  כשנה  לפני 
את  קאס,  אדוארד  פרופ'  בעלה,  עם  שכתבה  קאס, 
לסייע  רצונה  את  והביעה  הודג'קין  של  הביוגרפיה 

ולגייס תרומות לשיקום בית הקברות. 

יד"ר רוט חולם ומקווה שהמאמצים שלו ושל שו
"יהפכו את  בית הקברות  תפיו למפעל השיקום של 
המקום לגן נעים ונגיש שיהיה אטרקציה תיירותית, 

ודאי לרופאים". 

הקווייקר הנודד
סיפור חייו של הודג'קין והנסיבות שבגינן מצא את 

ימותו ביפו ארוכים ומפותלים. הודג'קין היה חוקר פתו
לוג ורופא שתחומי העניין שלו, לצד מחקריו וגילוייו, 
מעידים על אישיות יוצאת דופן. הוא קיבל חינוך מדעי 

יוקלאסי ושלט בשלוש שפות )לטינית, יוונית וצרפ
תית(, אבל עבודתו המקורית ברובה לא זכתה להכרה 
מוזיאון  שהקים  לפתולוג  שנחשב  למרות  חייו  בימי 
רפואי מכובד עם קטלוג עשיר של דגימות, והשפיע 
על הרפואה הציבורית באנגליה. הודג'קין היה חוקר 
בעל חזון ואינטגריטי וסטטיסטיקאי שהקדים את זמנו 
והקדיש את רובו ככולו לנושאי חינוך, שנלחם למען 
זכויות אדם ללא קשר לדת ומוצא. הוא הותיר אחריו 
אינספור פרסומים מחקריים ולצד ההישגים הללו הוא 
חווה משברים קשים שדיכדכו אותו ולא פעם הפילו 

יאותו למשכב. הבולט שבהם היה הסירוב של בית החו

לים גאי בלונדון לקבל אותו כרופא, ועל כך בהמשך. 
הוא נולד בקיץ 1798 להוריו האמידים שנמנו עם 
בני קהילת הקווייקרים. חינוכו ברוח הקהילה הדתית 
הזאת עיצב את השקפת עולמו ועד יומו האחרון עטה 
לגופו את הלבוש הפשוט של חבריה. הקווייקרים, כת 
פרוטסטנטית שנוסדה באנגליה במאה ה–17, האמינו 

יש"רוחו של ישו נמצאת בתוכנו". הם התארגנו באגו
דות ידידים ודגלו בשוויון מלא לנשים. מעצם היותם 
פציפיסטים, הם נרדפו הן על ידי שלטונות אנגליה והן 
על ידי הממסד הפוריטאני. מהביוגרפיה של הודג'קין 
שכתבה אמלי קאס עולה כי מגיל צעיר הוא לקח חלק 
ערכיה:  את  והפנים  הקהילה  חברי  בהתכנסויות של 

יושר ושוויון זכויות, חיים פשוטים וערבות הדדית. 
יהוא היה בנם השלישי של ג'ון, מורה ואמן קליגר
יפיה, ואליזבת, ששכלו שני ילדים לפני שנולד. כש

תומס היה תינוק נולד אחיו ג'ון. המשפחה התגוררה 
בפנטונוויל שבצפוןימזרח לונדון. עבודת האל היתה 

הבנים  עודדו את  וההורים  היום  אינטגרלי של  חלק 
להתכנס פנימה ולקיים בחינה עצמית מדוקדקת בינם 
לבין עצמם. האם הטיפה לערכים כמו כנות צייתנות 
ואמת, סדר ומשמעת. בימי ראשון יצאו בני המשפחה 
לטבע כדי לסגוד לאל הן ברוח והן בנפש. כשהבנים 

יהתבגרו הם הצטרפו לפגישות של אגודות הקווייק
ירים. תומס קיבל את חינוכו בבית ולמד שפות, מתמ

טיקה וכתיבה תמה. 
את החופשות בילו הרחק מלונדון עם בני משפחתה 

ישל האם, שהשתייכו גם הם לקהילה. כילד התאהב תו
מס בבת דודתו שרה גודלי )Godlee(, אהבה שלמגינת 
לבו לא מומשה עד יומו האחרון. גודלי מתה שלושה 

שבועות לאחר מותו ביפו, ב–4 באוגוסט 1866. 
יאמו של הודג'קין סבלה מחולשה של הריאות שה

תפתחה למחלה כרונית ולכן ב–1814 עברה המשפחה 
לטוטנהם, לשכונה טובה, בה היו בתי ספר קווייקריים. 
וכעבור שנתיים החליט  רוקחות  הוא התחיל ללמוד 
ללמוד  ממנו  מנעה  הדתית  אמונתו  רפואה.  ללמוד 

יבאנגליה והוא נרשם לאוניברסיטת אדינבורו, שם הש
לים את התואר ברפואה. בפריז הוא השתלם בנתיחה 
 ,)Laennec( שלאחר המוות והתיידד עם רנה לאנק
ממציא הסטטוסקופ ואחד מאבות רפואת הריאות. עם 
שובו לאנגליה הציג הודג'קין את ההמצאה בפני חבריו 
בבית החולים גאי. ב–1825 התקבל הודג'קין כעמית 

ימחקר בקולג' המלכותי לרפואה, שהיה פתוח רק לבוג
רי אוקספורד וקיימברידג' ולא לבדלנים פרוטסטנטים, 
קתולים ויהודים. הוא ו–13 מחבריו כתבו עצומה נגד 
האפליה, שהביאה להקלתימה, וב–1836 הוא ושניים 
נוספים — פרוטסטנטי וקתולי — הוזמנו להיות עמיתי 
מחקר מן המניין. אך הם דחו את הכבוד למרות שהיה 
כרוך במענק מחקר נדיב וזאת בגלל אייהצדק כלפי 

המועמדים האחרים.

עם סטטוסקופ בלבד
יאהבתו לשרה גודלי בת דודתו הוכרזה על ידי חב

רי כת הקווייקרים כאסורה בשל קרבתם המשפחתית. 
הוא חזר ופנה אליהם בכתב ולבסוף נאלץ להרכין ראש 
ולציית. אהבתו השנייה, לשרה בואודיץ', התנפצה גם 
כן כיוון שהיא לא היתה קווייקרית. ב–1850, בגיל 52, 

יחלת הודג'קין היא המחלה הראשונה שטומ
וינדר, החומרים  פלה בכימותרפיה. לדברי 
הכימותרפיים נתגלו ב–43' על ידי לורנס גודמן 
את  שחקרו  ייל,  מאוניברסיטת  גילמן  ואלפרד 

יהשפעותיו של גז החרדל על חיילים שמתו בה
גו הראשונה.  העולם  במלחמת  כימיות  יתקפות 

דמן וגילמן גילו שגז החרדל מדכא את תאי הדם 
הלבנים. הניסויים בחרדל חנקני בחולי לימפומה 

ינערכו אז בחשאי, מחשש שייוודע בציבור שה
טיפול הכימותרפי הוא נגזרת של גז החרדל. "זו 
היתה מהפכה, כי משיעור של תמותה של 100%, 
היום יש הבראה מלאה בכ-90% מהחולים במחלה 

הסרטנית", אומר ד"ר וינדר.
"גדולתו של הודג'קין בכך שלפני שנים רבות 

והבין שהבלוטות  נתיחות פתולוגיות  ביצע  הוא 
יהנפוחות של המנותחים, למשל הטחול, לא מעי

אז  שהיתה  שחפת,  כמו  זיהומית  מחלה  על  דות 
נפוצה, אלא על מחלה אחרת שאינה זיהומית. היום 
אנחנו קוראים למחלה לימפומה )מחלה סרטנית 
של בלוטות הלימפה( והיא מתחלקת לשני סוגים: 
הודג'קין'.  'נון  ולימפומה  הודג'קין',   'לימפומה 

יהודג'קין הוא תואר כה בסיסי ברפואה שגם מח
שמו".  על  קרויה  מובהקת,  הודג'קין  שאינה  לה 
הודג'קין אם כן לא ידע שזאת מחלת סרטן ורק 
20, סיפקו צמד החוקרים דורוי –בתחילת המאה ה

תי ריד וקרל שטרנברג את התיאור המיקרוסקופי 
הודג'קין,  למחלת  אופייניים  תאים  של  הראשון 

שנקראים תאי רידישטרנברג", מוסיף וינדר.

מהי מחלת הודג'קין

אמלי קאס: "עצוב לגלות כמה שבית הקברות מוזנח. חשבתי 
שבמדינה היהודית חולקים כבוד לקברים. לפני 25 שנה, בעלי ואני 

השקענו זמן ואמצעים לטיפוח ושימור המקום. שמחתי לגלות 
שלפחות המצבה של הודג'קין נשמרה"
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הוא התחתן עם שרה שלישית, שרה סקייף, שהיתה 
אלמנתו של חולה שבו טיפל. היא הצטרפה לקווייקרים 

ובני הזוג התגוררו בבית מידות בכיכר בדפורד.
בית הספר לרפואה בבית החולים גאי נוסד בעקבות 
קרע בין גאי לבית החולים סנט תומס. באחרון נשמר 
אוסף פתולוגי חשוב שאצר סר אשלי קופר, שעזב את 

יגאי ולקח עמו את האוסף. הודג'קין, שהוקיר את חשי
בותה של האנטומיה שלאחר המוות, בנה אוסף חדש 
של דגימות וכתב מאות דו"חות נתיחה שלאחר המוות 
שנחשבו רבי ערך. במוזיאון הפתולוגי של בית החולים 
הצטברו מחקריו שהודפסו בקטלוג ובו 1,677 דגימות. 

יהרצאותיו ראו אור בספר והן כללו טווח רחב של תחו
בריאות  וסניטציה,  היגיינה  מונעת,  מים — מרפואה 

יהציבור, דיאטות, בעיות סוציאליות, חינוך ואף פולי
טיקה. הוא הרצה ופירסם מאמרים על מחלת הסוכרת 
וסיבוכיה, על מחלת הטרשת הנפוצה והשפעתה על 

יהלב, וזיהה לא רק את חשיבתה של הסטטיסטיקה לפ
רקטיקה הרפואית אלא גם את השימוש בסטטוסקופ 

לחקר תאי הדם ומבנה השרירים.
Kass( כתב בביוגרפיה שכבר כסטודי )הזוג קאס 
נט הודג'קין הוקסם מהטחול וממערכת הלימפה ועמד 
על הקשר התפקודי בין השניים. ב–1832 הוא פירסם 
)בביטאון החברה לרפואה  הידוע בנושא  את מאמרו 
וכירורגיה( שבו זיהה מאפיינים קליניים ועקביות של 
מאלה  כשונים  לימפומה  חולה  של  לימפתית  רקמה 
שחלו בשחפת, בגידול ממאיר או בעגבת. הוא הסיק 
את המסקנות הנכונות אבל לא קרא למחלה בשמה. 
במאמר על הודג'קין ומורשתו מ"ג'ורנל אוף דה רויאל 
2000, נטי  קולג' אוף פיזישנס אוף לונדון", מפברואר
ען שבהסתמך על ידע חדש יותר, ארבעה מהמקרים 
מחלת  נקראה  שלימים  מה  של  היו  בחן,  שהודג'קין 

יהודג'קין. שני מקרים היו של מחלת נוןיהודג'קין, מק
רה אחד של עגבת, אחד של שחפת ואחד גידול ממאיר. 

ימנקודת מבטם של רופאים, זו דייקנות מעוררת הש
תאות בהתחשב בכך שלרשותו של הודג'קין היה רק 
סטטוסקופ, וכל זאת 70 שנה לפני שריד ושטרנברג 
סיפקו את התיאור המיקרוסקופי הראשון של מחלת 

הודג'קין )תאי רידישטרנברג(. 
ימחקריו הראשונים של הודג'קין בתחום האתנוגר

פיה התמקדו בילידים האבורג'ינים. הוא נדרש לנושא 
לאחר שידידו הרופא ריצ'רד קינג שב מדרום אמריקה. 
הוא סיפר להודג'קין על השפעות הקולוניאליזם, על 

יהאלכוהול והנשק שקיבלו האינדיאנים בתמורה לפר
יוות. הציוויליזציה שלהם נהרסה בגלל נציגיה של הח

ברה הבריטית הדסון ביי קומפני. מנהל החברה, בנימין 
הריסון, שימש כגזבר של בית החולים גאי שבו עבד 
הודג'קין. האחרון כתב להריסון מכתב מנומס ב–1836, 
הריסון  האינדיאנים.  של  מצבם  את  שישפר  וביקש 
הכחיש הכל ולא סלח. כשהודג'קין התמודד לתפקיד 
כרופא בבית החולים, הריסון דאג שהודג'קין בן ה–38 
לא ייבחר. למחרת הוא התפטר ושקע בדיכאון. שמו 
נמחק באופן שיטתי מכל רשומה והישג מחקרי שלו 
בגאי. כך הסתיימה הקריירה שלו כרופא בית חולים. 

ילדברי אמלי קאס, "הודג'קין הביא על עצמו את המ
חלוקת עם הריסון ועורר את שנאתו והוא שילם מחיר 

גבוה על היותו קווייקר ישר ונאמן לערכיו".
ב–1842 מונה הודג'קין למרצה בבית ספר לרפואה 
ומנהל המוזיאון הפתולוגי בבית החולים סנט תומס 
וקיווה לחדש את הקריירה שלו כרופא. כעבור שנה 
פוטר והסיבה לפיטוריו לא נודעה לו. ב–1844 מונה 
לרופא בבית החולים למחלות עור בלונדון וגם עבד 

יכיועץ בחברת ביטוח לאומי והרחיב את פעילותו במ

רפאתו הפרטית, שבה לא גבה סכומים גדולים מחוליו. 
יההתעניינות שלו במצב הטיפול הרפואי במזרח התי

כון החלה ב–1841 לאחר שהלהיב אותו לנושא מיסיונר 
אמריקאי בשם פטר פרקר. השניים יזמו את הקמתה של 
האגודה הסורית לסיוע רפואי, שסיפקה רופאים ציוד 

ותרופות במשך כמה שנים.

החברות עם מונטיפיורי
לאחר שהשלים את לימודיו ב–1823 נסע הודג'קין 
לאיטליה כרופאו האישי של אברהם מונטיפיורי, שהיה 
אז ברוקר. פקיד בבנק רוטשילד המליץ על הודג'קין 
ותיכנן  בשחפת  שחלה  מונטיפיורי,  ואברהם  כרופא 

מסע החלמה בדרום צרפת ואיטליה, והציע להודג'קין 
להצטרף. האחרון היסס אך קיבל את המשרה. ברומא 
החמיר מצבו של אברהם והודג'קין החליט להקל על 
רופא  אותו.  סבלו, אך להפסיק את המאמצים לרפא 
טיפול  )צורת  דם  הקזת  על  המליץ  שהוזעק  מקומי 
שהיתה מקובלת אז( ורעייתו של מונטיפיורי פיטרה 

את הודג'קין.
1824, אך הידיי  אברהם מונטיפיורי נפטר באוגוסט
דות בין הודג'קין לאחיו, הנדבן היהודייאנגלי משה 
מונטיפיורי נשמרה. מונטיפיורי חזר לאנגליה והקים 

ישתי חברות ביטוח ואף סידר מניות לידידו הרופא הק
ווייקרי ומצא משרה נאותה עבורו. בתמורה, הודג'קין 

שימור הקבר הנסתר
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טיפל ביהודים עניים ברובע המזרחי של לונדון ללא 
תמורה כספית והיה רופא אהוב ברובע. אחייניתו של 
הודג'קין סיפרה לקאס כי דודהּ טיפח אז יחס מיוחד 

כלפי היהודים והוטרד ממצבם העגום.
יאבות אבותיו של משה מונטיפיורי היו יהודים ספ

רדים שהיגרו מאיטליה לאנגליה במאה ה–18. למרות 
ימוגבלותו של החינוך הפורמלי שלו, מונטיפיורי שי

גשג בתחום הפיננסי וקידם מיזמים עסקיים בלונדון. 
אחות  הועילו.  רק  אשתו  קרובי  עם  המשפחה  קשרי 
רוטשילד  מאייר  לנתן  נישאה  כהן,  יהודית  רעייתו, 
ואילו אחיו אברהם התחתן עם הנרייטה, אחותו של 
נתן מאייר רוטשילד. מגיל 40, התמסר מונטיפיורי כל 
כולו ליוזמות של צדקה ונדבנות למען יהודים ברחבי 
העולם ובפלשתינה. הוא ביקר בארץ ישראל פעמיים, 
ופעמיים נסע לרוסיה ולטורקיה. ב–1837 קיבל תואר 
אבירות מהמלכה ויקטוריה, שאותה אירח בחווילתו 
והיה  ברון  בתואר  זכה  הוא  צעירה.  נסיכה  כשהיתה 
חבר בגופים הכי יוקרתיים בלונדון. במאמר פרי עטה 
כתבה אמלי קאס )ב"ניו אנגלנד ג'ורנל אוף מדיסין"( 
שמונטיפיורי גבה הקומה שידר מכובדות ועושר ולעת 
זקנתו דמה יותר לפטריארך ואילו הודג'קין היה נמוך, 
רזה ואנרגטי. האחד איש כספים ממולח ואילו רעהו 
הצליח לעשות כמה עסקאות איומות ולא תמיד הקפיד 

ילגבות שכר כרופא. מונטיפיורי העדיף בילויים בחב
רתם של האריסטוקרטים של בריטניה ואילו הודג'קין 
הוקיר את חברתם של מדענים ורופאים. קאס הוסיפה 

ישכל אחד היה נאמן לדתו אך שרתה בין השניים תמי
מות דעים ביחס לפסוק מספר ישעיהו "ְוָתֵפק ָלָרֵעב 
ְך אֹוֶרָך ַוֲאֵפָלְתָך  חֹׁשֶ יַע ְוָזַרח ּבַ ּבִ ׂשְ ָך ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ּתַ ַנְפׁשֶ

ֳהָרִים" )נ"ח, י'(. ּצָ ּכַ
הודג'קין היה לרופאו האישי של מונטיפיורי כבר 

יבשנים הראשונות של ידידותם והשניים נפגשו לע
הציעו  רעייתו,  ויהודית  מונטיפיורי  מזומנות.  תים 
להודג'קין כמה פעמים להצטרף למסעותיהם, אך רק 
ב–1857 הוא נעתר ונסע איתם לארץ הקודש. היה זה 

ימסעו החמישי של מונטיפיורי לפלשתינה. תחילה נס
יעו לדרום צרפת ואיטליה ומשם המשיכו למלטה ול

מצרים. זו היתה הזדמנות עבור הודג'קין להרחיב את 
יידיעותיו בארכיאולוגיה, חינוך וברפואה מצרית עתי

קה. הוא הותיר אחריו רישומים יפים שרשם במסעותיו. 
רצונם  היה  והודג'קין  מונטיפיורי  בין  מה שחיבר 
זמן מה לאחר מות אחיו, התפטר  לעזור למדוכאים. 
שיוכל  כדי  היומיומיים  מעיסוקיו  מונטיפיורי  משה 
שעמד  הנדבן  הם.  באשר  ליהודים  לסייע  להתמסר 
בראש "ועד שליחי הקהילה" של יהודי אנגליה, עשה 
רבות למען קהילות יהודיות רבות שנרדפו והתקבל 
יהודים(,  גירוש  )למנוע  אצל ראשי השלטון ברוסיה 
בסוריה )עלילת דמשק( ובמקומות אחרים. הוא רכש 
בפלשתינה  הרביעי  בביקורו  כבר  בירושלים  קרקע 
1855 — השטח שעליו שוכנת כיום משכנות שאי –ב
יועד להקמת בית חולים ליהודי העיר,  ננים. השטח 
אך כשהוקם בעיר העתיקה בית חולים רוטשילד הוא 

החליט לייעד את השטח לשכונת מגורים.
הודג'קין  קאס,  הזוג  בני  שכתבו  הביוגרפיה  לפי 

יהתאכזב מירושלים. "כל דבר הקשור בה חילל את הס
טנדרטים הוויקטוריאניםיקווייקרים שלו. "ירושלים", 
הוא כתב במכתב, "ענייה ועלובה. הרחובות המזוהמים, 

הבתים הדלים, השימוש המוגזם בטבק, הבטלנות..."
הוא חשב שהיהודים חיים "במצב נקלה". הוא תהה 

יאם לשרת את האל משמע לא לעשות דבר לבד מלי
ימוד התלמוד והליכה לבית הכנסת והבחין שאינם עו

שים פעילות גופנית כדי לשמור על בריאותם. הוא 
ביקר את תלותם באחיהם היהודים ברחבי העולם, את 

יהמנהג הפזיז להינשא בגיל כה צעיר ואת חינוכם הע
לוב של הילדים. הבחנותיו על האוכלוסייה הנוצרית 

לא היו פחות ביקורתיות, לפי הביוגרפיה.
יבירושלים עזר הודג'קין למונטיפיורי במפעלי הנ

דבנות שלו. ביקר בכפרים ובבתי ספר לבנות, שימש 
כמזכירו של הפילנתרופ ובין השאר עזר לנסח הצעה 

ילהנחת מסילת רכבת מיפו לירושלים ושירטט תוכ
ניות לבניית בית מחסה. הודג'קין גם גייס מימון לניקוי 

הסניט המצב  שיפור  למען  וטרח  בדרכים  יהזוהמה 
רי בירושלים — בהסתמך על מאמציו, 20 שנה קודם 
לכן, לשיפור מצבה הבריאותי של אוכלוסיית לונדון. 

כשיהודית מונטיפיורי מתה, הודג'קין נכח וגם ליווה 
יאת ידידו להלוויה. הידידות בין השניים הפכה לק

שר הדוק, גם משום שלשניהם לא היו ילדים. ב–1863 
הודג'קין ליווה את מונטיפיורי לטורקיה, כדי להיפגש 

יעם הסולטן החדש ולקבל אישור מחודש להטבות בפ
לשתינה שקודמו העניק למונטיפיורי.

יבמשך שלושה שבועות הם המתינו בקונסטנטינו
פול )איסטנבול( לפגישה עם הסולטן שלבסוף נתן את 
האישורים. אך הודג'קין חלה והם ויתרו על מסע נוסף 
לפלשתינה ושבו לאנגליה. חלפו כמה חודשים ושוב 
הם יצאו לדרך, הפעם למרוקו, לאחר שיהודים הואשמו 
ברצח משרתו של סגן הקונסול הספרדי. מונטיפיורי 
80, אך התעקש שימשיכו במסע, שכי  היה אז כמעט בן
לל הפלגה בים סוער ושמונה ימים לא קלים במדבר. 

בספר  הודג'קין  תיעד  למרוקו  המסע  קורות  את 
שראה אור לאחר מותו והוקדש למונטיפיורי. הודג'קין 
השקיה  שיטות  אדריכלות,  ארכיאולוגיה,  על  כתב 
ועוד, וכלל ארבע ליטוגרפיות מעשה ידיו. בתחילת 
1866 תיכנן מונטיפיורי לשוב לפלשתינה והודג'קין, 
שסבל מבעיות כרוניות במעיים מאז ביקורם במרוקו, 
הסכים אך ורק מתוך תחושת חובה כלפי ידידו הקשיש.  

בדיזנט חלה  הודג'קין  ליפו,  הגיעה  יכשהפמליה 
יריה. סבלו היה נורא והוא שקע בהזיות והתקשה לנ

שום. מונטיפיורי החליט שעליהם לשוב לאירופה, אך 
זה היה מאוחר מדי לאור מצבו האנוש של הודג'קין. 
הוחלט שהוא יישאר ביפו תחת פיקוחו של ד"ר אסעד 
יעקוב ח'יאט, יווני אורתודוקסי יליד ביירות, שהיה 
הקונסול הבריטי בעיר. מונטיפיורי הותיר לידידו את 
כיסא האפריון ששלח לו מושל ירושלים, והורה לעוזר 
הפרטי שלו ולרופא מקומי לא למוש ממיטת החולה. 
ביומנו הוא כתב: "נשארתי איתו עד הרגע האחרון... 
עד שנאלצנו לצאת לירושלים על מנת להגיע בערב 
פסח", וביטא צער על שגרם לידידו לעזוב את ביתו 

באנגליה כשמצבו הבריאותי לא היה משביע רצון.
יכשחלה החמרה נוספת במצבו של הודג'קין, מונטי
יפיורי שלח מירושלים ליפו נציג של הקונסוליה הברי

טית ואת הרופא הבריטי תומס צפלין. אלא שהודג'קין 
הבין שקצו קרב והחל להכתיב אגרת פרידה לרעייתו. 
צפלין מצוטט בביוגרפיה שכתבו בני הזוג קאס, כמי 

ישסיפר שבשעותיו האחרונות, הודג'קין התפלל בד
בקות. הוא ביטא תקווה באוזני צפלין שההבדלים בין 

בר האדם  בני  בין  קרע  יצרו  לא  והאמונות  יהדתות 
חבי העולם, כי "כולנו ילדיו של ישו". ב–4 באפריל 
הודג'קין מת בביתו המפואר של הקונסול ח'יאט )חלק 
15 ביפו(. למחרת  ממנו עדיין ניצב ברחוב הצורפים 
קברו אותו בבית הקברות הפרוטסטנטי הסמוך לבית 
ח'יאט. כשמונטיפיורי שמע על כך יגונו היה עמוק. 
עם שובו מירושלים לנמל יפו, עצר מונטיפיורי ליד 
קבר ידידו. בהספד שלו כתב מונטיפיורי: "לאיש ישר 
וכה מוערך בדרכו  בחייו הפרטיים  חביב  כה  ואדוק, 
נחוש לסייע בכל מאודו לשיפור  המקצועית, שהיה 
מצבו של הגזע האנושי. מוות לא יכול לשאת אימה 

גדולה יותר". 
כשמונטיפיורי שב לאנגליה הוא הזמין אובליסק 
נחרת משפט  ועליה  ולוטשה  מאבן אברדון שגולפה 
בלטינית שמשמעותו "שום דבר באנושות לא היה זר 

ילו". לאחר תשע שנים, מונטיפיורי פקד את האזור בפ
עם האחרונה וסר לקברו של הודג'קין. כנראה שלא היה 
מרוצה ממצבו של בית העלמין והוא הורה להקים גדר 

מברזל סביב הקבר. 

בית הקברות מחכה לשיקום
1966 מלאו 100 שנה למותו של הודג'קין. האדי –ב

ריכל גילר אומר שמאחר שבית הקברות היה במצב רע, 
30 לירות שטרליי  שגרירות בריטניה ביקשה מלונדון
נג לתחזוקה שנתית. "מעבר לעובדה שהבריטים שכחו 
את הגנרל מיצ'ל החשוב שלהם, הם גם לא היו מוכנים 
לתת פרוטות לשמירת קברו של הרופא. עכשיו אנחנו 
מנסים לסייע לשיקום המקום לקראת יום השנה ה–150 

למותו בעוד שנתיים".
גילר לקח אותי לסיור. כיום יש במקום 30 קברים 
שנותר  מה  כל  "זה  קברים,  שרידי  וארבעה  מזוהים 

ימבית הקברות", הוא אומר. על צינור ברזל חלוד, שעו
נה מצבת שיש לבנה של הגנרל הבריטי אדוארד תומס 
מיצ'ל )Michell(. כדי להביא את קורותיו ערך גילר 
2012 פירסם  ובאוקטובר  מחקר בארכיונים בריטיים 
בדויירחון "עתימול" רשימה על בית הקברות, שהיה 

יהנכס הראשון בארץ שנרכש בידי הכנסייה האנגלי
קנית ב–1842. אינסוף מחלוקות נסבו סביב הבעלות 
על אדמת בית הקברות. ד"ר ח'יאט, שבביתו התגוררו 
מונטיפיורי ופמלייתו ושבו מת הודג'קין, טען שהוא 

רכש את החלקה. 
יבסופו של דבר, את הרכישה השלים באותה הש

נה ד"ר אדוארד מקגוון, מייסד בית החולים הראשון 
בארץ. התפנית אירעה לאחר שבמארס 1842 נסחפה 

אדוארד )למעלה( ואמלי קאס. אמלי התגייסה 
שוב להצלת הקבר

צילום: גטי אימג'ס
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ספינה בריטית בים הסוער ביפו ושבעה ספנים טבעו, 
יבהם הקצין הראשון אריסטון. הם היו ראשוני הנקב

רים בבית הקברות. גנרל מיצ'ל נפח את נשמתו ביפו 
בחורף 1841, בגיל 54, כנראה כתוצאה מדלקת ריאות. 
קבורתו, תחילה במצודת סידני סמית ביפו )כיום בית 

יהחולים הצרפתי סנט לואי(, קדמה להקמת בית הקב
ירות כולו. למיצ'ל היתה קריירה צבאית מפוארת שהח

לה באקדמיה הצבאית המלכותית וולוויץ', עברה בחיל 

ובכוחות הוד מלכותה בסוריה,  התותחנים המלכותי 
שסייעו לכוחות העות'מאניים לגרש מסוריה ומארץ 
ישראל את הצבא המצרי. חבריו הקצינים מכוחות הוד 
מלכותה הציבו על קברו לוח שיש לבן שעליו הקדשה 
לזכרו של הבריגדיר גנרל ש"הצטיין בתכונות נעלות 

ונאצלות..." 
גילר מוסיף שמעל ההקדשה נכתב בערבית, "קבר 
צר זה מכיל את גופתו של האיש ששמו הלך לפניו 
בחייו..." המצבה שהוצבה על קברו הובאה ממלטה על 

אוניית המלחמה "טין".  

אמלי קאס 
בדצמבר 2013, הגיעה אמלי קאס לביקור בן עשרה 
ימים בישראל, מלווה ב–45 בני משפחה. "רציתי שהם 

ייחוו את מהותה של מדינת ישראל ויבינו את המש
מעות של היותם יהודים", היא אומרת. הם חרשו את 
הארץ ומרשימת האתרים לא נפקד בית הקברות הקטן 

והמוזנח ביפו. קאס בת ה–86 נעה בכיסא גלגלים וכך 
נישאה על ידי בני משפחתה שנאלצו לצלוח בשלום 

יכמה מהמורות עד שהגיעו לקברו של הודג'קין, בק
צה בית הקברות. נפגשנו עם שובה מיפו והיא מלווה 
בשלושת היוזמים לשיקום בית הקברות, רוט, וינדר 
וגילר. "עצוב לגלות כמה שבית הקברות מוזנח. חשבתי 

שבמדינה היהודית חולקים כבוד לקברים", אמרה. 
אדוארד קאס מת ב–1990 אבל אמלי קאס עדיין 
2002 היא נשיאת "החברה ההיסי –פעילה ונמרצת. מ
ואני  בעלי  שנה,   25 "לפני  מסצ'וסטס".  של  טורית 
השקענו זמן ואמצעים לטיפוח ושימור המקום. שמחתי 

לגלות שלפחות המצבה של הודג'קין נשמרה". בעבר 
התרומה של משפחת קאס הופקדה בארגון "רופאים 
בישראל", שד"ר  הרפואה  וידידים אמריקאים למען 
אדוארד קאס היה מראשיה, וחברים בה אלפי רופאים. 
עכשיו קאס תתגייס שוב להצלת הקבר ובית הקברות 

ותאתר תורמים נוספים. 
יקאס, יהודייה אמריקאית, ילידת  בולטימור, נסח

פה על ידי בעלה הרופא פרופ' אדוארד קאס למשימת 
המחקר וכתיבת הביוגרפיה של הודג'קין. הספר: "תיקון 
עולם, החיים והזמנים של תומס הודג'קין", ראה אור 
ב–1988 בארצות הברית. ספרה השני, ביוגרפיה של 
וולטר צ'אנינג, "מיילדות ורפואה בבוסטון" )הוצאת 
אוניברסיטת נורת'איסטרן, 2002(, בוחן את התפתחות 
המיילדות דרך חייו ופועלו של צ'אנינג )1786–1876(, 

ישהיה הפרופסור הראשון למיילדות בהרווארד ומה
ראשונים שהשתמשו בחומרי הרדמה במהלך לידה.

י"לאורך  הקריירה המקצועית של בעלי הוא הת

עניין בהישגיו הרפואיים של הודג'קין", אומרת קאס. 
"הוא היה מעורה בהיסטוריה של הרפואה והוקיר את 
העובדה שהודג'קין ניסה לעשות יותר מאשר להיות 
לאידיאולוגיה  מסור  היה  הוא  כקווייקר  רופא.  רק 

ול עם עצמך  לחיות בשלום  יהקווייקרית, שעיקרה 
סייע לנזקקים מכל הדתות. במובנים רבים הוא מימש 
'תיקון עולם', לכן כך קראנו לספר.  את הרעיון של 
הודג'קין עשה רבות כדי לסייע לאינדיאנים באמריקה 

יולעבדים שהובאו מאפריקה. כתבנו בספר על מצו
קת האבורג'ינים שהטרידה אותו כמו גם מצבם העגום 
של עניי ירושלים. במשך חייו הודג'קין לבש בגדים 

יפשוטים ולראשו כובע קווייקרי שחור גדול. הוא הק
פיד על העקרונות שנדרשו מחברי הכנסייה. הוא כתב 

יאינספור מכתבים וקונטרסים, בניסיון לשכנע את הפ
רלמנט הבריטי לשנות כמה מהחוקים ולשפר את מצב 
הקהילות במצוקה שהיו חלק מהאימפריה הבריטית". 

בני הזוג קאס היו החוקרים הראשנים שבני משפחת 
הודג'קין העמידו לרשותם את עיזבונו המקיף ששמור 

יכיום באוניברסיטת אוקספורד. להודג'קין לא היו יל
דים משלו, אך כמה מצאצאי אחיו ג'ון זכו לתהילה. אלן 
הודג'קין קיבל ב–1963 )עם שני רופאים נוספים( פרס 
נובל לרפואה, דורות'י הודג'קין קיבלה ב–1964 פרס 
בכיר  עיתונאי  היה  הודג'קין  נובל לכימיה. אדוארד 

ב"טיימס" הבריטי. 
"בעלי התרכז באספקטים הרפואיים בחיי הודג'קין 
ואילו אני עבדתי על האספקטים החברתיים והאישים 
של חייו. הוא השאיר מכתבים רבים ששלח לאחיו ג'ון, 
אך לא היו בהם התייחסויות אישיות מדי. הוא גם לא 

דודני עם  להתחתן  לו  התירו  כשלא  יומנים.  יכתב 
תו שרה, הוא כתב על כך באיפוק. 'האנשים מקשים 
עלי מאוד ואני לא מצליח להתחתן עם האשה שאני 
רוצה...' אנשים היססו אז לדבר על החוויות האישיות 
שלהם. אבל שרה גודלי היתה בסופו של דבר אהבת 

חייו והיטיבה לדאוג לו בזקנתו". 
  

שימור הקבר הנסתר

ברב טביתא,  והתיכוני  היסודי  הספר  יית 
להקמתו  שנה   150 ציין  ביפו,   21 יפת  חוב 
בין  נמנים,  בוגריו  אלפי  עם  אשתקד.  במארס 
ג'וליה  הבריטית  והמחזאית  הבמאית  השאר, 

יפסקל, הזמר בריאן אדמס, רשם בית הדין האר
צי לעבודה השופט כמאל אבו קאעוד, הגנרלית 
הראשונה בצבא ארצות הברית, קלאודיה קנדי, 
הצוללת  של  הצוות  מאנשי  אבן,  הר  צבי  וסגן 

אח"י דקר. 
ג'יין ווקריארנוט )נולדה בסקוטלנד ב–1834( 
19 והתגוררה בבית שליח האגוי  הגיעה ליפו בגיל
דה הנוצרית המיסיונרית. ב–1863 הקימה את בית 
14 ילדות מוסלי  הספר, תחילה בביתה, ולמדו בו

מיות ונוצריות. היא קראה לבית הספר טביתא, על 
שם דמותה של טביתא מהברית החדשה, שאותה 
החזיר פטרוס הקדוש מהמתים בדרכו מלוד ליפו: 
יו  ְרָכּ ְכַרע ַעליִבּ ַוִיּ ַהחּוָצה  ם  ָלּ ֶפְטרֹוס ֶאתיֻכּ "ַוּיֹוֵצא 

ְפ אֶמר ָטִביָתא קּוִמי ַוִתּ ָתה ַויֹּ ִוָיּ ֶפן ֶאליְגּ ל ַוִיּ ֵלּ ְתַפּ יַוִיּ
ַלח  ְשׁ ְתעֹוָדד׃ ַוִיּ ֶרא ֶאתיֶפְטרֹוס ַוִתּ ח ֶאתיֵעיֶניָה ַוֵתּ ַתּ
ֶקם אָֹתּה..." )מעשי השליחים 9, 36-43(. לפי  ָידֹו ַוָיּ

יהמסורת הרוסית פרבוסלאבית, טביתא קבורה בכ
נסיית פטרוס הקדוש באבו כביר.

בשנים הראשונות לימדו בטביתא קרוא וכתוב, 
יתנ"ך ומלאכת תחרה, ועבודות התחרה נשלחו לס

קוטלנד ונמכרו בערבי התרמה עבור בית הספר 

שהלך והתרחב. ב–1874 רכשה ווקריארנוט שטח 
ימחוץ לחומות יפו בסיועו של סוכן הנסיעות תו

מס קוק, שמכר את ביתו בבית לחם ותרם מחצית 
מהסכום למען המוסד החינוכי החדש שנבנה סמוך 

לבית הקברות האנגליקני. 
המנהל הנוכחי של בית הספר, אנטוני שורט, 
מספר כי היום לומדים בטביתא בני חמש עד 18 
מכ–40 מדינות, רבים מהם ילדי הסגל הדיפלומטי. 
יהודיםי תלמידים  שישה  גם  שם  לומדים  השנה 

האנגלית  הלימודים מתנהלים בשפה  ישראלים. 
בסוף  הדתות.  כל  חגי  את  חוגגים  הספר  ובבית 
הבגרות  בבחינת  התלמידים  נבחנים  הלימודים 
הבריטית. לחגיגות 150 לייסודו של טביתא, שהוא 

יכעת בית הספר הוותיק בישראל, באו מאות בוג
ירים מהארץ ומהעולם. נציג אוניברסיטת קולומ

ביה שיבח את הישגי המוסד בשם אוניברסיטאות 
אוקספורד וקיימברידג’.

שורט מנהל את טביתא משנת 2007 ולפני כן 
היה מורה וסגן המנהל. הוא יליד דרום אפריקה, 
בן 47, בעל שורשים יהודיים )"סבתא רבתא מצד 
אבי היתה יהודייה למחצה"(. רעייתו דריה )לבית 
חייקין( נולדה בראש פינה, דור שמיני לבני חייקין 
השי רבה  של  צאצאית   ,1700 ב ארצה  –שהגיעו 

הרב שמעון מנשה  בחברון,  חב"ד  קהילת  ני של 
חייקין. דריה חייקין נולדה בקיבוץ כפר הנשיא, 

שסביה היו בין מקימיו. הוריה התגרשו כשהיתה 
בת שלוש ואמה נישאה לדרוםיאפריקאי — עמו 
נסעו למולדתו. היא אחות ילדים במקצועה. הזוג 
חייקיןישורט הקימו את ביתם ביפו ומגדלים שני 

ילדים — ג'ואליחנה ועזרא.
שורט מאשר שהוא שמע שבמשך שנים רופאים 

ימרחבי העולם עולים אל קברו של הודג'קין. "בא
רכיון של בית הספר מצאתי שלפני שנים היה פה 
מנהל אנגלי שניסה לשקם את בית הקברות, אך זה 

ילא הסתדר עם נציגי הכנסייה האנגליקנית שהתנ
גדו. מנהלים קודמים מונו רק לשנים ספורות ואילו 
אני פה כדי להישאר. כמו אבן. אני יכול לפעול. 
שכרנו את שירותיו של קבלן שנתן כבר הצעת 

מחיר לשיקום הקברים. 
ישורט אומר כי ארגון "רופאים וידידים אמרי

קאים למען הרפואה בישראל" )APF( שלח בעבר 
כסף לתחזוקת הקבר של הודג'קין. "טיפלנו ככל 
יכולתנו בכל בית הקברות. סטודנטים מתנדבים 
מסקוטלנד טיפלו במקום אבל כל זה נפסק בשלב 
כלשהו. עכשיו הכנסייה האנגליקנית נתנה היתר 

ילכנסייה הסקוטית שבית הקברות ישוקם, וכול
נו — בשיתוף עם אמילי קאס, הרופאים מוולפסון, 
גילר ועיריית תל אביב — נשתף פעולה כדי להפוך 
אותו לגן יפהפה ומטופח. בית הספר טביתא ייקח 

על עצמו את השיקום של המצבות והצלבים".

 אנטוני שורט ובית הספר טביתא

בהספד שלו כתב מונטיפיורי: "לאיש ישר ואדוק, כה חביב בחייו 
 הפרטיים וכה מוערך בדרכו המקצועית, שהיה נחוש לסייע בכל 

מאודו לשיפור מצבו של הגזע האנושי. מוות לא יכול לשאת אימה 
גדולה יותר" 


