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 כחוט השערה
 סיפורם של 

ד"ר קראטקי הוגו 
ומרים בשואה

 מאת: פרופ' גד קרן )קראטקי( 
ודני קרן )קראטקי(

Gad Keren (Kratky)  
and Dan Keren (Kratky)

כתב: יהודה שינפלד - עורך ראשי
*כריכת הספר מופיעה בתמונת השער

A HAIR’S BREADTH 
THE STORY OF DR. KRATKY 
HUGO AND MIRIAM  
DURING THE HOLOCAUST 

By Yehuda Shoenfeld - Editor In-Chief

בהיותי מנהל מחלקה פנימית לאורך <
27 שנות פעילות, נחשפתי לניצולי 
שואה רבים )כולל הוריי אשר שכלו את 
רבים  הריכוז(.  ואחותי במחנות  אחי 
"השתיקה"  נקטו בשיטת  מהניצולים 
- למען לא להטריח את שארי בשרם, 
ורק לעת זיקנתם )ורבים זכו לשמחתנו 
מפיהם  הלבה  פרצה  ימים(  לאריכות 
של  שערם  את  סימרו  ותיאוריהם 
שומעיהם )נחשפתי לסיפורי משפחתי 
רק כשילדיי נאלצו להגיש עבודת שורשים 

וקיבלו את המידע מבן־דוד(.
הספר שלפנינו הוא בעל תוכן מדהים 
של הישרדות במחנות הריכוז הנוראיים, 
כולל אושוויץ, מפי ניצול מרשים: ד"ר 
קראטקי, אביו של פרופסור גד קרן, מי 
שניהל שנים רבות את המרכז לקרדיולוגיה 

במרכז הרפואי איכילוב. המיוחד בספר 
מוכשר  רופא  קורות  תיאור  הוא  זה  
אשר נחשף בין השאר לרוצח ד"ר מנגלה 
- ושרד. הספר מבטא הרבה מחוכמת 
ההישרדות מהיבטים פסיכולוגיים ועד 
יכולות אינטלקטואליות. ד"ר קראטקי ניצל 

פקוחות  היו  עיניו  כי 
נקלע  שאליה  להוויה 
וכך יכול היה להתאים 
למציאות:  מצבו  את 
"לעולם אל תלין שאתה 
חולה - גזר דין מוות", 
כירורג  להיות  "עדיף 
על  השמדה  במחנות 
פני רופא פנימי שבו אין 
צורך". עם זאת, בספר 
בא לידי ביטוי מודגש 
ההכרח להיות בר מזל 
בין אם מול חייל גרמני 
או  ות,  המו בצעדת 
אותו  שהסתיר  קאפו 
המוטיב  בבוכנוואלד. 
"לא רק השכל וניסיון 

החיים יש בהם כדי להשפיע על גורלנו", 
עובר כחוט השני בטקסט.

בספר, שנערך בעמל נמלים של איסוף 
מסמכים ותיאור האווירה מסביב, מתואר 
סיפורה של אשתו, מרים, שאותה הכיר 
שחרור  עם  התאחד  ועימה  במחנות 
המחנות. בסיפור של אשתו ניתן תיאור 
של המהפך שעברה אישה צעירה מחיקה 
בורגנית  זעיר  יהודית  משפחה  של 
למציאות הקשה של מחנה ריכוז. המיוחד 
בסיפורה הוא גילוי תעצומות הנפש ואומץ 

הלב אל מול הקלגסים הגרמנים.
זהו ספר נוסף שנקווה שיעמוד לעד 
כנגד מכחישי השואה. הוא מצמרר ומעיד 
על יכולת ההישרדות של היהודים בשואה 

ולפלא העצום של הקמת מדינה משגשגת.
משחר  ציוני  שהיה  קראטקי,  ד"ר 
נעוריו, זכה לאחר עלייתו להיות רופא 
פעיל במספר קיבוצים וישובים )רכב על 
חמור, אך גם נעזר בג'יפ( ויותר מזה - 
זכה להקים משפחה משגשגת ומצליחה. 
בתחביבי  עסק  הוא 
עד  ס  י והטנ ר  ו הצי
ערוב ימיו )ציוריו על 
השואה הוצגו מעל דפי 

"הרפואה" בעבר(. 
השואה  מעגל  את 
הוא סגר בעדות שמסר 
במהלך משפט אייכמן 
ואשר מובאת בספר. ד"ר 
קראטקי נפטר בשיבה 

טובה קרוב לגיל 100. 
של  השער  בעמוד 
הגיליון הנוכחי, מופיע 
ל  ש ן  ו י ל ע ה ק  ל ח ה
כריכת הספר. בתמונה 
י  ביטו די  לי או  הבי
המחברים דני וגדי קרן 
את סיפור החיים של הוריהם, מרגיט וד"ר 
הוגו קראסקי, אשר שרדו את השואה, ורק 
גבול דק כחוט השערה הפריד בין חידלון 
להישרדות. בחלק העליון של התמונה 
נראה גשר קרל בפראג, עיר מגוריהם 
לפני השואה. הקו העדין מתחבר בחלק 
התחתון של התמונה לסקיצה של כיכר 
השעון ביפו, ומבטא את העלייה ותקומת 

המשפחה בישראל לאחר השואה. 

יהודה שינפלד
עורך ראשי
הערה: המסכם הכיר את ד"ר קראטקי 
אישית. אבי המסכם סיים לימודיו באותה 
אוניברסיטה בעיר הצ'כית Brno שקיבלה 
יהודים ללימודים.

 השתלת תאי גזע מזנכימיים משפרת 
הישרדות של חולי קורונה

כרוניקה

לנג וחב' מבית חולים בבייג'ין ניסו לטפל בשבעה חולי קורונה 
שהיו במצב קשה ומצוקה נשימתית, בעזרת השתלת תאי גזע 
מזנכימיים. תאים אלה ידועים כבעלי השפעה מודולרית על 
מערכת החיסון. התאים היו חסרים קולטן ACE2, שאליו נקשר 
נגיף הקורונה. הרופאים עקבו אחר נתוני החולים במשך 14 
יום לאחר ההשתלה. המסקנה הייתה כי ההשתלה שיפרה 

משמעותית את מצב החולים, ללא השפעות לוואי כלשהן. 
תוך יומיים מההשתלה תפקוד הריאות ותסמיני המחלה 
השתפרו. בין שבעה המטופלים שלושה החלימו תוך עשרה ימים 

 CRP ושוחררו. מספר הלימפוציטים בדם המטופלים גדל, רמת
ירדה, ותאי T פעילים מסוגים שונים כולל תאים הורגים נעלמו 
תוך 6-3 ימים. יחד עם זאת רמת תאי CD מווסתים )רגולטוריים( 
 IL 10 אלפא ורמת TNF עלתה משמעותית. כמו כן ירדה רמת
עלתה, כל זאת בהשוואה לקבוצת הבקרה. המחברים מסכמים, 
כי השתלת תאי גזע מזנכימיים יעילה בריפוי חולי קורונה בייחוד 
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