
 

של גרשון לוי, . ביתם 5.3.1905-ב שבמחוז דרנטה, י לוי נולדה באסןסור בטפרופ

לבטי כוויות. המשחת לריפוי מציאה את י שהמוכרת כמשל רבקה לוי הסוחר בקר ו

למדה . בטי 1934בשנת  לפלסטינה, משה, שלמד הנדסה ועלה כמהנדס אחהיה 

 אה באוניברסיטת אמסטרדם והתמחתה בתחום הרדיולוגיה התרפויטית. רפו

(therapeutic radiologist)  . 

 כמה שיאים בקריירה מבריקה:

צל פרופ' א. לקור. נושא התזה שלה אדוקטור התואר בטי את קיבלה  1937בשנת  

 -Over kwaadaardige Pharynx , בגידולים ממאירים"היה: " טיפול רדיולוגי מודרני 

gezwellen mede in verband met de modern stralentherapie".    . 

 AVL-ב הקרנותהכסגנית רדיולוגית במחלקת אחרי הגשת התזה עבדה בטי, 

(Anthonie Leeuwenhoek Huis) . אחרי כיבוש הולנד על ידי 1940בשנת ,

בטי לוי מונתה לרוטרדם ודר' ראש המחלקה, דר' דניאל ון דן הוד,  הנאצים, עזב

משה דר'  היהודי עם הפיזיקאיעוסקת יחד  . בתקופה זאת היאת מקומוממלאל

פעולה עם חברת נערך בשיתוף  ת ההקרנות. המחקרממחקר בנושא: עוצב קויזר,

 קויזר נספה בסוביבור.  משה פיליפס. 

   .דתהה מעבוובטי פוטראסרו שלטונות הכיבוש על עבודת יהודים  1940סוף ב

. מכוןלעבודתה באותה עשה כל מאמץ להחזיר דר' ולם וסינק, עמית הולנדי, 

קרנות בטי הביצעה טפל בחולים. למרות האיסור, תתנאי שהיא לא בוהצליח 

פעמים. מידע על כך מצאתי בכרטיס תורים  3, כתינוקת טיפלה ביאפילו בחשאי ו

בתקופה זו עסקה בטי בעיקר במחקר.  אבל לא אמי. של יומן בשל המכון, שנמצא 

היא אולצה, שוב, לעזוב את המכון. גם הפעם נחלץ  1941לאורך זמן.  בנובמבר 



סרטן. באמסטרדם במכון ה, ובטי עבדה בבתי החולים היהודים דר' וסינקלעזרתה, 

בטי, בעזרתו של המנהל . , נשלחו רוב יהודי הולנד למחנות במזרח1943שנת עד 

נדהובן אצל מהנדס יבאידן הוד, מצאה מקום מסתור ון ן שלה, ד"ר דניאל הראשו

אחרי שחרור גויסה למחתרת ההולנדית ושימשה כשליחה.  היאממעבדת פיליפס. 

 אדום ועלתה צפונה עם הצבא המשחרר.כרופאה בצלב העבדה בטי דרום הולנד 

-נהל המכון, הד"ר ולם וסינק, אותו עמית שסייע לבטי בתקופת המלחמה והפך למ 

AVL חרי השחרור הגדולה התייצבה א : "לשמחתנו1945, כותב בדו"ח שנתי בשנת

, אחרי שעברה רדיפות וסבל רב מכובשי דר' בטי לויחברתנו לעבודה בעבר, 

 ארצנו..."

דם, אך עברה אחרי זמן קצר לרוטרדם לעבוד מכון הסרטן באמסטרבטי חזרה ל

זוכרת פגישה עם אני דן הוד. ן ויאל נדד"ר  יחד עםבמכון הרדיולוגיה התרפויטית 

באמסטרדם, אכלנו גלידה ברולוף הרטפליין. היא רצתה לקחת אותי  1946-בבטי 

 אתה לארץ ישראל אבל בית המשפט לא אישר. 

. הקליטה לא הייתה פשוטה. עם הגעתה לא התקבלה 1946-בטי עלתה לארץ ב

ציוד )מכשור( מהולנד, שלחה  היאים ועבדה בעבודות שונות. קופת חוללעבודה ב

התחילה לעבוד כן אך לאחר מפרטי . בשלב ראשון עבדה באופן לרדיולוגיה

 , השתתפה תבקופת חולים כלליבתל אביב. במסגרת עבודתה זמנהוף, במרפאת 

ינלאומיות, התעסקה במחקר, ואף עמדה בקשר הדוק עם מכון עידות בובובטי 

.פריזר בפסט  

במהלך השנים   מחלקת הקרנות בבית חולים בילינסון. ראשה לתהיא מונ 1957-ב

נהגה, לפעמים, להזמין שמאד העריכו אותה. היא רבים מטופלים נפגשתי עם  

 ברגעיםאליה חולים באופן פרטי, כדי לייעץ להם, ללא תמורה ולעמוד לצדם 

כל הונם נית הציעו את חולה סופת מקרה מיוחד בו הורים לבת, זוכראני קשים. ה

ולטייל  ל בבתם. בטי הציעה להם לבלות עם בתם החולהלשלם עבור הטיפו כדי

. אחרי ההכימותרפיבזמן שנותר להם יחד ולא לעבור את הסבל הנורא של  בעולם

  הפגישה הרגישה בכינו.

 מבטי לערוך מחקר על בתי החולים הנהלת בית החולים בקשה  70-בשנות ה

אני לרדיולוגיה/כימותרפיה.  תמודרנימחלקה בבילינסון בסקנדינביה כדי לבנות 

 לא התייחסו. בבית החולים תקיםועעבור בטי, את הדו"ח במספר הדפסתי 

התאכזבה והתפטרה. והיא בטי של  להצעתה ברצינות  

היא  1968-באוניברסיטת תל אביב בנושא רדיותרפיה ובבטי נהגה להרצות 

רת. מיד ארגנתי שלט מדב , "פרופ' דר' בטי לוי": כדי להודיע ש אלי התקשרה

 לדירתה עם התואר החדש.



להצעת נישואין כדי להקדיש אפילו סירבה ית. היא ניסטיהייתה פמבטי  –אישית 

ילדה תה דר' רוס ויינברג )רופאת נשים שיחברחייה לרפואה. שמעתי על כך מאת 

.30-שזו החלטה שקיבלה כבר בשנות ה ותי בבית חולים הספרדי באמסטרדם(א  

ים הגדול בעולם בטי הייתה חברה בארגון ה"סורופטימיסט", שהוא ארגון הנש

בקפה שטרן תחומן. היא נהגה לפגוש את חברותיה לארגון, לנשים המצטיינות ב

 .14.00יום שישי בשעה כל  ,בדיזנגוף

   להרמונית.ילה מינוי בתזמורת הפהיה שרה במקהלה, היא אהבה מוזיקה, בטי 

יכולתי ום הולדתה. אז מינה את כל עמיתיה לחגוג איתה את יבמרץ הז 5-כל שנה ב

, גיטר , שפיץדה פריס, ולטר גוטמן דס,יוודסברג, דלמזוג שנפס לחבריה ביניהם 

 1992פריל א 29-באנה בהרצליה. בבית יוליבשנותיה האחרונות גרה בטי  ועוד.

 אחרונה.היא נשמה את נשימתה ה

 Wertheim Salomonלדר' בטי לוי פרס  הוענק 1940באפריל  27-בשנה,  77לפני 

הם זכו בתחרות בנושא שיטות  .van der Plaatsבאמסטרדם ביחד עם דר' 

 במכשיר חדש שפותח על ידי חברת פיליפס.  רדיותרפיה חדשניות 

אני מתכבדת, בשם משפחת לוי,  להעניק למכון לחקר יהדות הולנד את המסמך 

 .המקורי שהוגש לתחרות וזכה בפרס

אני מאמינה שעבודה פורצת דרך זו, תנציח את פועלה של ד"ר בטי לוי. כולי תקווה 

שהמסמך הזה ישמש חוקרים צעירים מתחומי המדע וההיסטוריה, שילמדו על 

הן המפליגים בשנים שלפני ועל הישגיפועלן של נשים יהודיות צעירות בהולנד 

 כה ואחריה.במהלהמלחמה, 

בריאות טובה שנה של  ! שנה טובה ומבורכתהנוכחים, מאחלת לכל אני מודה לכם ו

 והמשך עשייה ויצירה !!

 ביבליוגרפיה
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 פרסומים

Dissertatie, Universiteit van Amsterdam:  1937 bij prof. van Ebbenhorst Tengbergen “Over 
kwaadaardige Pharynxgezwellen mede in verband met de moderne stralentherapie“.  

http://www.historad.nl/nl#%21/nl/100-jaar-radiotherapie-antoni-van-leeuwenhoek-de-wetenschappelijke-basis/betje-levie-ontvangt-wertheim-salomonson-medaille/


Op 27 april 1940 werd in de collegezaal van professor Carol in het Binnengasthuis in 

Amsterdam de Wertheim Salomonson medaille uitgereikt aan Dr. Betje Levie uit 

Amsterdam, en aan Dr. G. J. van der Plaats uit Maastricht. 

De opdracht voor de prijsvraag luidt:  “Resultaten in één zitting met de zoogenaamde 

contacttherapie bij kwaadaardige gezwellen (“Nahbestralung” volgens de methode van 

Chaoul) te bereiken, zijn oogenschijnlijk in strijd met de grondslagen waarop de 

zoogenaamde gefractionneerde geprotraheerde Röntgentherapie steunt. Het bestuur 

vraagt een critische studie van de desbetreffende literatuur, vergezeld van een clinisch en 

(of) experimenteel onderzoek van dit onderwerp”. 

Onderwerp van dit onderzoek was de bruikbaarheid van het nieuwe Philips Contact 

apparaat met Chaoulbuis (ca 50kV met reflectie-focus op zeer korte Focus Huid 

Afstand). 
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