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התרע”ב  -התשנ”ו
“הממרא (הביטוי) ו’הצנע לכת’ הייתה מאז ומתמיד נר לרגלי תלמידי חכמים .נכון הוא כי
ֵ
ההתקדמות המדעית של ימינו חדרה לתוך סודות הטבע ,וניתנה לנו האפשרות להבינם בחלקם
ואפילו לשנותם .קחו למשל את ההנדסה הגנטית ,הסבת תהליכי מחשבה ע”י תרופות וכו’ וכו’.
מדרך הטבע של האדם הוא כי עובדות אלה יוצרות בנו רגש של עליונות .מאידך ,אל לנו לשכוח
כי במדעי הטבע ,הנסתר עדיין מרובה על הגלוי...
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אם רק תזכרו זאת  -תצדיקו התנהגות צנועה וענווה כלפי הזולת ,ובוודאי ביחסנו בין הרופא
לחולה ,בין אם הוא נקלה ובין אם הוא נכבד .בעמדכם לפני האדם החולה הדווי והחרד לגורלו,
תזכרו תמיד כי הוא הפקיד בכם את אמונו המלא בדאגתו לבריאותו .הוא מתערטל בפניכם
גופנית ונפשית כאחד ,ועליכם לשמור אמונים לו...
כרופאים ,מחובתנו לעמוד לימין החולה בכל עת .עובדה זו כרוכה בוויתורים רבים מצדנו...
לעומת הוויתורים האלה עומדים לפנינו חיים עשירים מלאי סיפוק בעזרה לזולת ,החולה,
משפחתו והחברה כולה .ייחודנו כרופאים הוא בשכרנו בעולם הזה ,יום יום ,שעה שעה.
במבט לאחור ,אחרי שנים רבות במקצועי כרופא ,לא היה בלבי אף רגע של חרטה בבחירת
מקצוע זה ,וגם כיום הייתי בוחר ברפואה כדרך חיים מחדש”.
מתוך דבריו של פרופ’ אהרון בלר ז”ל בפני הסטודנטים בטקס הסיום ,1972 ,בהיותו דיקן
הפקולטה לרפואה.
אהרון בלר נולד ב 1912-בעיירה קטנה בפולין ,והצליח להימלט מווינה ,בה למד רפואה ויהדות,
רגע לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה .הוריו ומשפחתו נספו בשואה ,ואהרון נאלץ לבנות
את חייו לבדו בארץ .הוא נטע את מקומו בירושלים ,שם גדל להיות לחלוץ הנוירו-כירורגיה
בישראל .כאות הוקרה על פועלו הוענק לו עיטור “יקיר ירושלים”.
בלר נבחר לכהן כדיקן הפקולטה לרפואה ,והעמיד תלמידים רבים ,אשר מכהנים עד היום כרופאים
בכירים ומנהלי מחלקות .תלמידיו למדו ממנו לא רק ידע מקצועי ,אלא גם ערכים אנושיים שבהם
התברך והיה לדוגמה אישית  -אהבת החולה ,מסירות ,צניעות ,הגינות ויושר אישי.
אהרון השכיל לשלב את הקריירה הרפואית עם היותו איש משפחה מסור לאשתו ,לילדיו ולנכדיו.
רותי ועוזי ,שני ילדיו ,מעולם לא הרגישו ש’אין לאבא זמן’ ,ועד היום מתגעגעים הילדים והנכדים
לסבם האהוב.
ב”חדר הניתוחים” של הספר אולי תצליחו להכיר את פועלו של אהרון בלר ,ולהעמיק אל דמותו
של מנתח המוח בעל הלב .ועדיין ,יהיו המילים רק בבחינת מעטפת המגנה על גזע המוח ,שימשיך
להסתתר אך לפעום הלאה דרך התלמידים והצאצאים ,כאשר הנסתר עדיין מרובה על הגלוי.
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