
 איילת יערי -לקראת יום השואה – "חיים כשמגפה מצילה"

 עם סוף אופטימי. סיפור של רופא. לא יהודי. לא בגטו ורשה.

 לחולי ומוות והשמדת חיים.  "בדרך כלל מקשרים את המושג "מגפה -  1שקופית 

 שנה. 80 -מדבר על מגפה המצילה חיים בתקופה חשוכה לפני כ ,הסיפור הזה, שהיה באמת

 המגפה של דר' יוג'ין לזובסקי.

. "הארץ"שנים. מאמר שפורסם בעיתון  4הכל התחיל ממאמר שקיבלתי בווטסאפ לפני 

אני מלמדת את נושא החיסון בכיתות י' מיד  (בדיעבד התברר שיש בו כמה אי דיוקים...)

 יום השואה. –ולעיתוי   -חיסון  –והסיפור הזה ממש מתאים לנושא הנלמד  –אחרי פסח 

התפרצות מזויפת של מחלת הטיפוס באזור קטן של פולין הכבושה ע"י מדובר ב -2שקופית 

ממחנות העבודה והמוות, ולהרחיק את  יהודיםאלפי סייעה להציל  ההתפרצותהנאצים, 

 יוג'ין לזובסקי. הפולני "מגפה" שנוצרה ע"י הרופאהגרמנים שפחדו מאד מטיפוס. 

 שיש בו אומץ לב וחשיבה יצירתית. ,אני מספרת לתלמידים את הסיפור של דר' לזובסקי

לא הוענק לו את תואר חסיד אומות העולם, כי לא היו עדויות שיתמכו  –שדרך אגב 

 בבקשתו..

 .צעיר היה רופא 1939 -אה ובלמד רפו נסטחובה.'בצ 1913 -נולד ב אז מי היה דר' לזובסקי?

 

  - 3שקופית 

  - 4שקופית 

  - 5שקופית 



  נמקו את בחירתכם. פעיל או סביל? הזרקת זן מומת היא סוג של חיסון. איזה?

 ? למחלת הטיפוס למה מי שהוזרק לו נמצא מאומת 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

התפתח זיכרון  בגופם של אנשים אלה, שחלו בשפעת והוזרק להם זן מומת של טיפוס

 חיסוני. כנגד איזו מחלה?

 האם היה מתפתח אותו זכרון חיסוני אם היו מקבלים נוגדנים כנגד טיפוס?

 לטיפוס? לשפעת? האם מדובר בתגובה ראשונית או שניונית?

 

  - 6 שקופית

  - 7שקופית 



 בחופשה שלא רצו לחזור לשרות  פולנים ל טיפוס הוזרק גם לחייליםשזן מומת  -8 שקופית

 ולפולנים שנלקחו לעבודות כפיה אצל הגרמנים, יצאו לחופשה ולא רצו לחזור.

 -הוא היגר ב -שנה חי בפחד מפני נקמה ממשתפי הפעולה הפולנים. לכן  13 – 10שקופית  

 לפרופסור לרפואת ילדים באוניברסיטת אילינוי והמשיך לעסוק ברפואה. לשיקגו, הפך 1958

 .אות כתב ספר על חייואחרי פרישתו לגמל

אהדה רבה ויכול היה להרגיש לם סרט תיעודי על חייו. התקבל בחזר לפולין לצ 2006 -ב

 בנוח במדינה בה לחם.

"לא הייתי מסוגל להילחם עם רובה או חרב" אמר לזובסקי, "אבל מצאתי דרך להפחיד את 

 הגרמנים".

(. ריאן בנק, יוצר הסרט 2006בדצמבר  16ביוג'ין, אורגון ) 93נפטר בגיל  ד"ר לזובסקי

התיעודי, ספד לו כך: "ד"ר לזובסקי הוא גיבור במובן הנעלה ביותר של המושג. הוא סיכן את 

חייו כדי להציל אחרים רק משום שהיה זה הדבר הנכון לעשותו. סיפורו חייב לחיות אחריו כדי 

 ."למוד ממנושהדורות הבאים יוכלו ל

  - 9שקופית 


