בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים
( * ) 1923 - 1919

מיכל הגתי

בתחילת ובנת חר " פ תכרה קופת  -חולים וטל מפלגת ' אחדות העבודה ' בניין
הבוכארים בירושלים ופתחה בו את בית  -ההבראה הראשון בארץ לפועלים

בנסכתת

חקלאיים .

ן

על

המוסד כתב כעבור כשנה מזכיר קופת  -חולים בירושלים ח ' ארצישראלי  ,ברשימה
ב ' קונטרס '

:

בית  -ההבראה בירושלים

לחמש  -עשרה

:

מטות .

בשביל חולים קשים  ,שאינם

יכולים עדיין  ,אחרי יציאתם מבית  -חולים לשוב לעבודתם  ,וזקוקים לדיאטה ,
טיפול ודירה טובה  .מקום המוסד נקבע בירושלים בהתחשב עם זה שירושלים היא
המרכז המדיציני הכי גדול בארץ וכל החולים הקשים נשלחים

שמה .

2

בית  -ההבראה פעל בשכונת הבוכארים עד סוף שנת תרפ " ג  .באותה שנה החלה קופת  -חולים
של ההסתדרות הכללית בבנייתו של בית  -ההבראה ' ארזה ' במוצא  ,אשר נפתח למבריאים
כעבור

שנה .

רשימה זו עוסקת ברקע להקמת בית  -ההבראה בירושלים  ,בתיפקודו ובייחוד

שבו .

החומר שעליו מתבססת העבודה הוא בעיקר מתוך יומנים  ,רשימות  ,מכתבים וזכרונות

אישיים של אלה שעבדו במוסד והיו קרובים אליו  ,מאמרים וידיעות בנושא בית  -ההבראה
בעיתונות התקופה וספרים ביוגראפיים שבהם מדובר על

.. . . . .

נביאן הבראה
שכונת

המוסד .

... .. . . . . . . . .... . .. . . . . ..

בשביל פועלים

הבוכרים ,

ההנהלה  :קפת חולים

בית

של

חקלאיים .

בביוב .

החרות

העבורה .

מודעה ב ' כל

ירושלים '

תרפ " א על

בית  -הבראה בשביל פועלים חקלאיים
בשכונת הבוכארים בירושלים
אמי  ,פרידה כצנלסון  -חומסקי ז " ל  ,היתה בין מייסדי בית  -ההבראה בירושלים ועבדה בו בחודשים

הראשונים לקיומו  .לפני שנים ניסתה ליזום כתיבת חוברת זכרונות על בית  -ההבראה ואף פנתה בעניין זה

למרכז קופת  -חולים  ,אלא שהדבר לא נסתייע והחומר שליקטה וכתבה  -אבד  .לזכרה ולזכר פועלה ,
שלה ושל חברותיה  ,נכתבה עבודתי .
קופה זו פעלה עד תקופת מלחמת  -העולם הראשונה  .אחרי המלחמה תפסו את מקומה קופות אחרות .
בתרע " ט פעלו בארץ שתי מפלגות פועלים  ' ,אחדות העבודה ' ו ' הפועל הצעיר '

;

כל אחת מהן הקימה

מוסדות משלה  ,כגון לשכת  -עבודה  ,ועדת  -תרבות ואף קופת  -חולים  .שתי קופות  -החולים המפלגתיות
פעלו בנפרד במשך כשנתיים  .משנוסדה ההסתדרות הכללית  ,כחנוכה תרפ " א  ,התמזגו שתי הקופות
לקופת  -חולים כללית; הפועלת במתכונתה זו עד

היום .

ח ' ארצישראלי  ' ,למצבה של קופת  -חולים '  ,קונטרס  ,עא ( תרפ " א )  ,עמ '

ד.

ן9

מיכל הגתי

בית  -הבראה מהו
' בית  -הבראה '  ,כפי שהוא נתפס כיום  ,הינו מוסד הנמצא במקום שאווירו צח ואקלימו נוח

בימות הקיץ  -בהרים או ליד הים  -והוא משמש כמקום בילוי ונופש בעת

חופשה .

כלומר  ,בית  -ההבראה ה ' מסורתי ' עבר במידה רבה מתחום הרפואה לתחום של בילוי הזמן

החופשי  .ה ' הבראה ' בימינו הפכה להיות חלק מזכויותיו הסוציאליות של העובד  ,והוצאות
ההבראה של השכיר משולמות בחלקן על  -ידי המעביד ( לא רחוקים הימים בהם היתה

שהייה בפועל בבית  -הבראה מוכר התנאי לקבלת ' מענק ההבראה ' מן
מתי החלו להשתמש במונח ' בית  -הבראה '

?

המעביד ) .

ב ' לוח ארץ  -ישראל ' מדובר בשנת תרנ " ו על

בית שייבנה בשפיה ' אשר בו יכולכלו החולים אשר שבו לאיתנם  3 , ' . . .ובשנת תרס " ח מדובר

על הכוונה להקים ' מעין מעון ק " ן  ,או מעון מרפא בעד חלושי כוח וחולים שנתרפאו '

במוצא .

4

כלומר  ,אין משתמשים במונח מיוחד להגדרת טיבו של המוסד  .ואילו בעיתונות

משנים מאוחרות יותר אנו מוצאים את השימוש ב ' בית  -הבראה ' ליד המונחים
ו ' מבראה ' ( מלה שחידש אליעזר

' סנטוריום '

בן  -יהודה ) .

בסקירה ראשונית על מקומו של בית  -ההבראה במערכת מוסדות הרפואה  ,מגדיר פרופ '

יהושע ליבוביך את המושג ' בית  -הבראה ' כך

:

' בית  -ההבראה שואב משלושה מקורות

:

המרפאה  ,הנופש  ,בית  -החולים  .מכל אחד לוקחים חלקים גדולים או קטנים לעיצוב דמותו
של מפעלנו  .לפי הדגשת אחד הגורמים נקבע אופיו המיוחד של כל בית  -הבראה '  5 .פרופ '

לייבוביץ סוקר במאמרו את תולדות התפתחותם של בתי  -ההבראה בעולם  ,שראשיתם
בשוויץ במחצית המאה שעברה  .שם הוקמו מוסדות  -החלמה
שמטרתם היתה כפולה

:

( סנטוריום )

לחולי  -שחפת ,

בידוד חולי השחפת מהחברה הבריאה  ,והענקת תנאי  -חיים

העשויים לסייע להחלמתם של החולים  -מנוחה  ,שקט  ,מזון משובח  ,אקלים מבריא
וטיפול

רפואי .

6

התפתחותם של בתי  -ההבראה בעולם היא לכאורה תוצאה מקידום התנאים הסוציאליים
של העובד  .אך לא בכל מדינה משתקף קידום זה בבתי  -ההבראה דווקא  .פרופ ' ליבוביץ

מצביע על הקשר הסוציולוגי בין אופיו של עם לבין התפתחות בתי  -הבראה בארצו  .הוא
מציין כי בתי  -הבראה התפתחו ברוסיה ובגרמניה ולא בארצות  -הברית או באנגליה  ,למשל .
וזאת  ,לדעתו  ,משום שהאנגלי או האמריקני איננו מוכן להבראה מאורגנת  ,המגבילה את
חופש הפרט  ,ואילו הגרמני או הרוסי מוכן לקבל מרות ציבורית גם בעניינים הנוגעים לפרט ,
כגון הבראה

מאורגנת .

הנטייה להישען בחיי הפרט על הכלל  ,במיוחד בתחום הבריאות  ,היתה קיימת במידה

3

א " מ לינץ  ,לדא ארץ  -ישראל  ,תרנ " ו  ,עמ '

4

שם  ,תרס " ח  ,עמ '

. 121

5

י ' לייבוביך  ' ,בית  -ההבראה במערכת מוסדות הרפואה '  ,ארזה  -למחצית יובלה  ,תל  -אביב תשי " א  ,עמ '

כז  -ל .

1 2
~

. 167

6

על רקע זה  ,אולי  ,יש להבין את הקמת בתי  -ההבראה הראשונים בארץ  ,רחוק מיישוב ובאזורי הרים

שבהם האוויר צח ויבש ( ' ארזה ' בהרי ירושלים  ' ,בורוכוב ' בכרמל ועוד )  .רק בשלב מאוחר יותר  ,כאשר
בית  -ההבראה נעשה יותר למקום בילוי ונופש  ,החלו להקים את המוסדות בקירבת חופי  -רחצה ומרכזי -

בידור ( נתניה  ,נהריה

ועוד ) .

רל

.

%

@

4

/

ע5
ה ' אמבולטוריום ' ( מרפאה ציבורית ) של קופת  -חולים  ,יפו

1920

בה בציבור הפועלים בארץ בתקופה הנדונה  ,ודומה כי גם היא סייעה להקמת בתי  -הבראה

ל  -ידי תנועת

הפועלים .

מכאן  ,שהתפתחותם של בתי  -הבראה בארץ יסודה הן בתנאים האובייקטיביים שיצרו את

~

הצורך בהם  ,והן במוכנות הסוציולוגית והפסיכולוגית של ציבור הפועלים לסוג כזה של

הבראה .

הקמתו של בית  -ההבראה בשכונת הבוכארים
אברהם הרצפלד  ,איש מרכז קופת  -חולים של ' אחדות העבודה '  ,היה היוזם של רעיון בית -
ההבראה לפועלים והאחראי

לביצועו .

על הקמתו של המוסד סיפר הרצפלד כעבור כשלושים שנה

המחשבה היתה פשוטה

:

:

אדם שחלה מחלה קשה  -נמצאה עצה

:

הכניסוהו

לבית  -חולים ואחרי כן עסקו בסידורים ארעיים למענו עד שעמד על רגליו  .מה
שאין כן פועל שחלה מחלה קלה  .במקרה זה היה המצב באמת טרגי  ,שכן לרוב
הפועלים לא היה מקום מנוחה  ,פינה

משלהם . . .

משקפצה מחלה על הפועל

הבודד  -חשך עליו עולמו  .כל מקרה קל היה עשוי להתגלגל במחלה אנושה כי
לא היה לו מקום מנוחה  .אז עלה הרעיון בדבר חדר  -הבראה  ,שבו ימצא החולה
מעין קורת  -גג לשבוע  -שבועיים עם טיפול נאות  ,עד שיחלים ויעמוד על רגליו  .וגם

זה היה מדרך הטבע  ,שעל קופת  -חולים  ,שעסקה בריפוי חלוצים  ,הוטלה מלאכה
זו  .וכך נשכרה דירה בירושלים  ,בשכונת הבוכרים  ,וקם המוסד שברבות הימים
נתגלגל בסנטוריה הציבורית הראשונה
דווקא

? -

בארץ  -ישראל .

מדוע בחרנו בירושלים

עד כדי כך הגיעו ידיעותינו בהלכות הגיינה להבין כי אוויר צח יפה לה

וכי דבר זה מצוי בשפע

בירושלים . . .

זכור אזכור שהריפוי וההבראה בחדרי

המרגוע בשכונת הבוכרים נעשו באופן פרימיטיבי למדי  .המבריאים היו מתרפאים

3ע

מיכל הגתי

ב ' הדסה ' בירושלים והיו כאלה שרוב ימי הבראתם עברו עליהם בהמתנה לתורם
ובקבלת טיפול

במרפאות .

7

במקום אחר  ,בספר הביוגראפי ' הרצפלד מספר '  ,אנו קוראים סיפור אחר

:

רעיון בית -

ההבראה צץ במוחו של הרצפלד ונעשה דחוף עם שובם של אסירי דמשק  ,אנשי היישוב
שנכלאו בכלא דמשק על  -ידי השלטונות התורכיים במלחמת  -העולם הראשונה והוחזקו שם

בתנאים נוראים  .אסירים אלה  ,שחזרו לארץ עם תום המלחמה  ,היו במצב פיסי ונפשי קשה
ביותר  .הרצפלד  ,שידו היתה בטיפול באסירים בדמשק ובשחרורם  ,יזם את הקמת בית -
ההבראה למענם

ולהבראה ' .

8

:

' לבית  -ההבראה הבאנו את השרידים מאסירי דמשק שזקוקים היו לנופש

ייתכן שהרצפלד  ,שפעל רבות למען אסירי דמשק  ,יזם את רעיון בית  -ההבראה

עם שחרורם  ,בחושבו על מצבם

;

אך למעשה  ,אין להניח שאסירים משוחררים אלה נהנו

מ ' נופש והבראה ' במוסד  ,שהרי הם חזרו בשנת תרע " ט  ,ואילו המוסד הוקם כעבור שנה ,

בחר " פ .
שכונת הבוכארים  ,או ' רחובות ' כפי שקראו לה מייסדיה  ,נחשבה באותה תקופה ל ' שכונת

היוקרה ' של ירושלים ; בבתיה המרווחים  ,סגנון הבנייה המפואר ובתכנון השכונתי המודרני ,
לא דמתה שכונה זו לשכונות היהודיות האחרות בירושלים שלפני מלחמת העולם

הראשונה .
המלחמה הנחיתה מהלומה על השכונה הפורחת  .הקשרים עם בוכארה הרוסית -
שעתה היא ' ארץ אויב '  -נותקו  ,ועמם נותקו גם מקורות המחייה לשכונה ולתושביה

רבים נאלצו לעזוב את הארץ כנתיני אויב  ,והשכונה ידעה רעב

ומצוקה .

;

גם עם תום

המלחמה לא חזר המצב בשכונה לקדמותו  .בעקבות המהפכה הרוסית ירדו יהודי בוכארה

העשירים מנכסיהם ומקורות המחייה של תושבי שכונת הבוכארים נסתתמו כליל  .עולים
חדשים ותושבים חוזרים הגיעו מבוכארה בחוסר  -כל ואיכלסו בצפיפות את הבתים

המרווחים הקיימים  .רבים מתושבי השכונה נאלצו למצוא את מחייתם בהשכרת בתיהם  ,או
חלק מבתיהם  ,לדיירים זרים  ,שלא מבני העדה .
בשנות העשרים התחילו לאכלס את ירושלים תושבים חדשים רבים  ,בהם חבורות של
פועלים  ,חלוצים  ,אנשי  -רוח  ,עסקנים ציוניים ואנשי מפלגות  ,ואלה השתכנו בדירות
שהושכרו להם בבתים המרווחים והמודרניים של שכונת הבוכארים  .עד מהרה שונו פניה
של השכונה

מקצה אל קצה

לא עוד שכונת  -יוקרה שלווה  ,מסתגרת  ,בעלת אופי עדתי

:

מובהק בלבד  ,אלא גם מרכז של עשייה ציונית  ,השכלה ותרבות חילונית  .וכך  ,ליד בתי -
הכנסת המרובים של השכונה קמו גם מוסדות ציבוריים ותרבותיים חילוניים  ,כגון הגמנסיה
העברית

ו ' בית  -החיילים ' .

9

לכן  ,כאשר ביקשה קופת  -חולים של מפלגת ' אחדות  -העבודה '

להקים בית  -הבראה בירושלים  ,נשכר הבית בשכונת

 , 1קן

הבוכארים .

7

מ " ב  ' ,מימים עברו '  ,מתוך שיחה עם הרצפלד  ,ארזה  -למחצית יובלה  ,תל  -אביב תשי " א  ,עמ '

8

א ' מאירובים  ,הרצפלד מספר  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '
דמשק  ,ראה

9

:

ש ' קושניר  ,שדות ולב  ,תל  -אביב

עוד על שכונת הבוכארים ראה

:

, 1962

. 41
עמ '

מו  -מח .

עוד על פעולתו של הרצפלד בקרב אסירי

. 175 - 122

א ' פירסט  ,ירושלים החדשה  ,ירושלים השמ " ב  ,עמ '

אריה  ,ירושלים החדשה בראשיתה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ ' . 253 - 248

 ; 121 - 110י ' בן -

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

ראשיתו של בית  -ההבראה
יום ג '  ,כ " ז בתשרי

תר " פ

שלום לך רחל ,
הנה לך דין וחשבון ממה שעשיתי היום

:

התווכחתי לא פעם עם בוגדנובסקי0י

ונוכחתי כי אצטרך לעשות את הכל בעצמי  .עזרה ממשית מצידו לא תבוא  ,וכל מה

שהוא עשה עד עתה לא עלה בכסף  ,אך גם לא שווה פרוטה  .הבית הרוס ועזוב

והעבודה מתנהלת ברשלנות  .אני לא מכירה את העיר ואין כמעט כל עזרה מן הצד .
בכל זאת אני שקטה ומקווה במשך הזמן להיכנס לדבר כהוגן  . . .בעיקר קשה לי
שאין איש המכיר את המקום שיוכל לעזור לי קצת . . .
מכתב זה נכתב מירושלים על  -ידי פרידה כצנלסון לאחותה רחל ביפו ; היו אלה רשמי היום
הראשון לעבודתה בהקמת בית  -ההבראה .

באותו בוקר של יום שלישי  ,כ " ז בתשרי תר " פ  ,הגיעו לירושלים שתי צעירות  -פרידה

כצנלסון וצפורה דרוקר  .הן נשלחו על  -ידי הרצפלד מטעם מרכז קופת  -חולים ותפקידן היה
להכין את בית  -ההבראה ליעודו ולהפעילו תוך עשרה ימים  .כעבור חודשים אחדים פירסמה

פרידה רשימה ב ' קונטרס '  ,שבועונה של מפלגת ' אחדות  -העבודה '  ,ובה היא מספרת על
בעיותיו של בית  -ההבראה

בראשיתו .

עמד לרשותן תקציב התחלתי של

1ן

200

את פתיחת המוסד עיכבו קשיים תקציביים  .אמנם

לי " מ  ,לסידור הבית ולרכישת ציוד בסיסי  ,אך הכסף

הגיע לידיהן טיפין  -טיפין והדבר עיכב את קצב עבודת ההכנה  .מחוסר תקציב נפתח הבית

רק בי " ד בחשוון  ,כבית  -מלון  ,ללא כלכלה  ,ורק בכ " ו בחשוון  ,חודש לאחר שהגיעו

לירושלים  ,ניתן היה להן להפעיל את המקום כבית  -הבראה  .התוצאות לסידור הבית הגיעו
ל 206 -

לי " מ  ,והן כללו שכר  -דירה  ,תיקון הבית וסיודו  ,קניית ריהוט  ,כרים ושמיכות  ,לבנים ,

כלי  -מטבח  ,תיקון מיטות ומזרנים שהובאו מיפו ועוד  .לאחר כל זאת עדיין חסרו תנאים
בסיסיים  ,כגון משאבה למים ( את המים שאבו בדלי מתוך הבור )  ,צינורות למי  -שופכין ,
חדר  -אמבטיה  ,תנור לבישול וכיו " ב  .על סדרי העבודה במוסד היא כותבת

...

במוסד עובדות כעת שתי פועלות  ,האחת במטבח

:

והשניה בשאר עבודות הבית .

אשה אחת עסוקה מספר שעות בשבוע באספקת צרכי הבית הנקנים בשוק וכן

כביסת הלבנים ושאיבת המים נעשות על  -ידי איש שכיר  .יוצא מזה כי השירות
לעשרה אנשים עולה

כ 25 -

לי " מ  -רבע מתקציב החודשי המגיע

ל 100 -

לי " מ .

כמובן תפחתנה ההוצאות האלה בהתרחב המוסד 2 .י

ועל אוכלוסיית בית  -ההבראה

לשני סוגים

:

:

' עשרת החולים הנמצאים עתה בבית  -ההבראה מתחלקים

מחציתם מיוצאי בית  -החולים ומחציתם השניה מתרפאים אצל רופאים בעלי

מקצוע במחלות עיניים  ,אף

גרון ' .

3ן

היה אז מנהל לשכת העבודה של ' אחדות

העבודה ' .

10

מאיו בוגדנובסקי

11

פ  [ .פרידה כצנלסון ]  ' ,בית  -ההבראה של קופת  -חולים בירושלים '  ,קונטרס  ,יח ( י " ס בכסליו חר " פ )  ,עמ '

. 45 - 43
שם .

12

שם ,

]3

שם  ,שם .

[ בוגדן ]
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ביומנה הפרטי כתבה פרידה באותו זמן :

1

'עגןייע

מכתב עידוד של אברהם הרצפלד לפרידה כצנלסון וצפורה דרוקר בענייני
ט " ו בחשוון חר " פ

,

"
/

4

ן ,,,

1

בית  -ההבראה ,

במשך שבוע ישבנו בלי פרוטה ובלי עבודה  .לא אשכח את הבוקר ההוא  ,כשבאה
הכובסת לכבס את מעט הלבנים שתפרנו ולנו לא היו אפילו שני שילינג לשלם לה

בעד עבודתה  .מרוב בושה רציתי לברוח מהבית  .יצאתי ופגשתי ברחוב בצעירה

מתל  -ערש  ' .יש לך אולי פונט

לי . .

?'

שאלתיה  ,והיא הוציאה מכיסה שני פונט ונתנה

4 .י

פתרון מאולתר זה לבעיה כספית מיידית הוא אופייני  .מפעלים רבים הוקמו בתקופה ההיא

על דרך האילתור  .בראשית היה הצורך

;

עם הצורך התעורר הרעיון  ,ואז  -ללא בדיקה

מוקדמת של האפשרויות וללא תכניות מרחיקות  -ראות  -התחילו בביצוע הרעיון  ,כשלכל

בעיה המתעוררת מנסים למצוא פתרון לשעה  ,והעבודה היום  -יומית מבוססת על המטרה
הסופית  ,שהיא חזות הכול .

ביטוי לגישה זו אפשר למצוא במכתבו של הרצפלד לשתי הצעירות  ,כשבועיים לאחר
הגיען לירושלים

:

יפו  ,ט " ו חשוון  ,חר " פ
לפרידה ולציפורה ,
פעם כתבתי לכן ומובן  ,תשובה עדיין לא קיבלתי מכן  ,להתפלא אין פה
שקן

!

למותר

להגיד לכן עד כמה שאני מעונין בהצלחת הסידור של בית  -ההבראה  .ולמותר גם
להזכיר לי לעצמי את מצב הסידור הזה  ,כשאין כספים ואין יכולת  ,הכל בצמצום
14

היומן נמצא כעיזבון של פרידה כצנלסון  -חומסקי ז " ל  .הקטע נתפרסם בחוברת הזכרון ' פרידה חומסקי

 -דפים מעזבונה ' ( בהוצאת המשפחה )  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

. 26

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

ובאיחור זמן  ,מוכרח לצאת הדבר בלי צורה ותכנית  ,בלי גוף ונשמה  ,בלי סדר

וסיפוק  .כן  ,כך מצבנו ולא פעם אני מעמיד לעצמי את השאלה  :אולי באופן כזה
לא כדאי להתחיל בדבר  .מה יצא מזה

שום דבר לא יהיה  .הכל  ,הכל נבנה ונעשה

? !

בארץ באותה הצורה הקבצנית שלכולנו זה נמאס  ,מכאיב ומחפיר  .ולהשתחרר
מזה  -לא היום ולא מחר לא יצא

!

מקווה אני בכל  -זאת שע " י העקשנות העזה

שלנו  ,אנו את שלנו נשיג  .וזה תוכן המרץ וההתאמצות שלי  .זה גם כן הייתי חפץ
לראות מכל אלה שלוקחים בידם ומקבלים עליהם אחד מהדברים
אתמול שלחנו לקופת  -חולים ירושלים ובעניין בית  -ההבראה סך

100

הללו .

לי " מ ע " י בן -

ציון  .תכתבו .
א  .הרצפלד
יש אתכן לבקוביץ ,

5ן

הוא הרבה יעזור לכן אם נחוץ  .עוד פעם  -תכתבו

!

6י

הצעירות שנבחרו להקים את בית  -ההבראה ולעבוד בו  ,לא קיבלו כל הכשרה מקצועית

בניהול מוסר  ,טיפול בחולים או בישול דיאטטי  .הן היו פועלות שעבדו בארץ שנים אחדות .
פרידה עבדה במגדל  ,בבן  -שמן ובקבוצת כנרת  .צפורה היתה זו שישבה עם הרצפלד בדמשק
וסייעה בהצלת האסירים שם  .שתיהן נתנסו רבות בעבודה קשה ובתנאים מאולתרים
והוכיחו כוח  -סבל  ,מסירות  ,רצון לעבוד  ,אחריות ויכולת למלא תפקיד שהוטל עליהן  .אלה
היו התכונות שנדרשו מהן להפעלת

בית  -ההבראה .

מקורות המימון
תקציב בית  -ההבראה נקבע וניתן על  -ידי מרכז קופת  -חולים של מפלגת ' אחדות

העבודה ' .

למעשה  ,כמעט מעולם לא היתה קופת  -חולים עצמאית במקורות המימון של פעולותיה  ,אף
כי ביסוד תקנותיה עמדה עצמאותה ואי  -תלותה בסיוע מן החוץ  .מלחמת  -העולם הראשונה
והמשבר בארץ שינו מהר מאוד את

התמונה .

בשנת תרע " ט שולמו יותר

מ 90 -

אחוז

מהוצאות ' קופת  -חולים ' על  -ידי ועד הסיוע האמריקני  ,באמצעות ' הדסה ' וועד הצירים .
הנימוק למתן התמיכה היה  . . . ' :מכיוון שברוב מדינות אירופה מקבל הפועל החולה
מהמעסיק ו  /או מהמדינה  ,ודווקא בארץ  -ישראל אין הדבר כך  .ומכיוון שמצבו הכלכלי של
הפועל בארץ אינו מרשה לו לשאת בעצמו בהוצאות מחלתו  ,יש הצדקה לתמיכת מוסדות

ציוניים  -לאומיים

בו ' .

לן

גם ראשי קופת  -חולים  ,שבתחילה ראו את קבלת התמיכה

מהמוסדות כרע הכרחי  ,אימצוה במשך הזמן וראו בה

עקרון .

בדין  -וחשבון של ' קופת  -חולים ' לשנת חר " פ טוען מזכיר ' קופת  -חולים ' בירושלים  ,חיים
ארצישראלי  ,כנגד ההסתדרות הציונית ' שמצד אחד היא מרימה על נס את פעולת החלוצים ,

15

לבקוב " ן  -כנראה  ,שלמה לביא  ,ממייסדי מפלגת ' אחדות העבודה '  ,הוגה רעיון ' הקבוצה הגדולה '

16

וממקימי קיבוץ עין  -חרוד  .באותו זמן היה חבר בקבוצת
המכתב נמצא בעזבונה של פרידה כצנלסון  -חומסקי .

17
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. 1921 ( , Jerusalem

ורקן

ב ' פנקס '  ,א ( טבת תרפ " ב )  ,עמ '

לחודשים שבט  -אלול תרפ " א ( לאחר איחוד קופות  -החולים ) .
תקופה היה כפול מחלק הסיוע

כנרת .

( כ 5 , 966 -

לי " מ לעומת

 , 17 - 16מובא תקציב קופת  -חולים

לפיו  ,החלק ממס החברים בהכנסות באותה

כ 3 , 000 -

לי " מ ) .

מיכל הגתי

ולא מצאה לחובה לדאוג לבריאות הפועלים המסכנים את בריאותם וחייהם בעבודה
ושמירה בארץ '  .הוא רואה את תפקידה של קופת  -חולים ' לחפש אמצעים בכדי לעשות את
הבטחת הפועלים חובה גם על נותני העבודה והממשלה  ,לפי הדוגמה של מדינות

אירופה ' .

8ן

בבית  -ההבראה בשכונת הבוכארים היתה הגישה לבעיית התקציב שונה  .ברשימה נוספת

על בית  -ההבראה בירושלים שפירסמה פרידה כצנלסון  ,היא מביעה את דעתה גם בשאלת
התמיכה

:

..

 .אם עבודתנו חשובה היא לבניין הארץ  -נקבל בעדה את השכר שיספיק לכל

צרכינו  ,הפרטיים והציבוריים  .עלינו לדרוש תנאים אנושיים לקיום  ,ולא  -אל
נלך לקבוצות  ,אל נלך להגן  ,אל נמסור את חיינו ואת מיטב כוחותינו ובחלותנו -

אל נפשוט יד  .סם  -המוות בדרך בה אנו הולכים עתה ורעל אנו מכניסים לעורקי כל

מפעל וכל מוסד שלנו  ,אם לאבן  -הפינה שלו אנו מכניסים תקציב מוועד

הצירים . . .

חרפה

!

חרפה נודפת מעמידה זו על הדלתות  . . .לא תקציב לקופת -

חולים או לוועדת התרבות נחוץ לנו  ,כי אם שכר  -עבודה כזה שיספיק לכל צרכינו
וגם יישאר ממנו עודף לתשלום מסי

ההסתדרות .

9ן

קריאה זו לשיבה אל הרוח המקורית של תקנות קופת -חולים נבעה בוודאי מתוך נסיונה של
פרידה  ,שהיתה האחראית לחשבונות בית  -ההבראה  ,במשא  -ומתן עם המוסדות

התומכים .

המנהל הכללי של ועד הסיוע בארץ  ,הד " ר סגלה די  -פול  ,ביקש לפקח על פעולות קופת -

חולים ומינה כמבקר הקופה את ד " ר רובינוב  ,מנהל

' הדסה ' .

מסקנתו של המבקר היתה  ,כי עצם קיומן של שתי קופות  -חולים לפועלים הוא בזבוז
כספים  .כמו  -כן טען  ,כי ' קופת -חולים ' איננה מתחשבת ביכולתה הכספית המוגבלת ונותנת
למבוטחיה הטבות מעל ומעבר ליכולתה ולתקציבה  ,ובכך היא מגדילה את גרעונותיה ,
שאותם צריכה ההסתדרות הציונית לכסות  .לדעתו  ,נמצאו בקופת  -חולים גם אי  -סדרים

כספיים וניהול חשבונות בלתי  -מקצועי  .לכן  ,הציע המבקר לבטל את קיומן הנפרד של
קופות  -החולים ואיחוד כל העזרה הרפואית בארץ במסגרת

' הדסה ' .

20

אין להתעלם מן הגורם האינטרסאנטי שבמסקנותיו של המבקר  ,מנהל ' הדסה '  ,לגבי

קופות  -החולים .

בין ' הדסה ' לקופות  -החולים היתה תחרות על ' כיבוש עמדות ' בשדה

הרפואה בארץ ( כשם שהיתה תחרות בין שתי התקופות לבין
18

19

עצמן . ) . . .

אין גם להתעלם

ראה לעיל  ,הערה . 2

פ.

[ פרידה כצנלסון ]  ' ,בית  -ההבראה בירושלים '  ,איגרת ( במקום קונטרס לט )  ,כ ' בסיוון חר " פ  ,עמ '

 . 31 - 30באותו עניין ראה גם
תרע " ט )  ,עמ '

, 17 - 16

:

אחד המתלוננים  ' ,ממענה למענה '  ,הפועל הצעיר  ( 2 - 1 ,י " ר בתשרי

היוצא נגד תמיכת ועד הצירים ביישוב בצורת

על חלקם של מיסי החברים בתקציב קופת  -חולים ראה בקונטרס י " ד

נדבות .
( י " ג בתשרי חר " פ )  ,עמ ' , 21 - 18

' קופת  -חולים  ,דין וחשבון תשרי  -תמוז תרע " ט '  .פירוט ההכנסות לתקופה זו  :מהמשרד הארצישראלי -
 2400לי " מ ; מקפא " י  134 -לי " מ ; ממיסי חברים  100 -לי " מ .
20

1 1
~ ~

ראה דין  -וחשבון של ' הדסה ' ( לעיל  ,הערה  . ) 17את היחסים בין ' הדסה ' ל ' קופת  -חולים ' מתארת הנרייטה

סאלד ברשימה שנתפרסמה בשנת  1927בקובץ  20 ,שנות שירות רפואי בא " י  , 1938 - 1918 ,ירושלים
תרצ " ט  .היא מספרת  ,כיצד בימים הקשים של  1921 - 1920דרשה כל קופת  -חולים של כל מפלגה
מ ' הדסה ' שירות בית  -חולים נודד לעצמה  .גם כאשר המרחק בין מקום עבודה אחד למשנהו לא עלה על
מאות מטרים  ,דרש כל מחנה שירות נפרד  .לדבריה  ,אי  -היענותה של ' הדסה ' לדרישות מופרזות אלו
היתה הגורם העיקרי להחלטה על איחוד שתי הקופות .

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

מניגודים פוליטיים ואישיים בין המוסדות  .אך נראה  ,כי הניגוד המהותי הוא בגישה של שני

הארגוני  -מוסדי .

הצדדים לנושא

אנשי ועד הסיוע ו ' הדסה ' פעלו לפי שיטות העבודה הכפוגות במערב

:

מקצועיות ,

יעילות  ,סדר  ,תכנון מוקדם  ,חשבון רווח והפסד ביסוד כל החלטה  ,סולם דרגות של בעלי

התפקידים וכו '  .לפי גישה זו  ,אין מקום לאילתור  ,לספונטאניות או לחובבנות  ,שהיו מסימני
ההכר של פעולות תנועת הפועלים  .מובן שאנשי ' הדסה '  ,בעלי החינוך המערבי  ,לא יכלו

בשום אופן לקבל את שיטת העבודה המערבת מין בשאינו מינו  -פוליטיקה עם בריאות ,
בעיות ויחסים אישיים עם מצבי  -רוח  ,כשכל אלה משמשים בערבוביה וללא הבחנה בכל

מפעל ובכל תכנית של תנועת  -הפועלים  .ניגודים אלה בהשקפות ובשיטות עבודה פערו

תהום בין שני הצדדים  ,הנותנים  ' -הדסה ' וועד הסיוע  ,והמקבלים -

קופות  -החולים .

הנותנים ראו את המקבלים כקלי  -דעת המפזרים כספי  -ציבור ברוחב  -יד וללא חשבון  ,ואילו
המקבלים טענו שהנותנים מצרים במתכוון את צעדיהם  ,במגמה לחסל את קופת  -חולים
ולהשתלט על שירותי הבריאות בארץ  ,ולשם כך הם משתמשים בכספי הציבור שהופקדו
בידיהם למען
ל ' מקבלים '

הפועלים .

וכך מתאר ש ' קושניר את מערכת היחסים שבין ה ' נותנים '

:

בכ " ג אדר א ' תרפ " א כתב הרצפלד מירושלים  :קרה לי דבר ששבר את נפשי לימים

רבים .

הפעם טיפלתי בעיקר בענייני

קופת  -חולים .

המצב קשה ודחוק

מאוד .

החולים שאנו מסדרים אותם זמנית בבית  -ההבראה והמקבלים מזונות במטבח

הפועלים  ,הולכים ומגדילים את החוב  .המטבח דורש בתוקף את המגיע לו  .בית -
ההבראה כבר חייב

200

לי " מ  .בתי  -המלון גם הם אינם נותנים מנות ותובעים לסלק

החלטתי להתראות עם ד " ר סולו  -דה  -פול כדי לקבל את עזרתו

את המגיע להם . . .
במצב הדחוק  .הוא הראה לי  ,שהתקציב של קופת  -חולים לחודש מארס הוא בסך -
הכל  25לי " מ  .כשהראה לי את המספר הזה מחקתיו בעיפרון והוא  ,הרואה עצמו
כשליט יחיד  ,נעלב וכתב תיכף פתקה לקופה שלא יתנו לי כלום  .שאילתיו  ,מהן
הטלגראמות שקיבל בעניין קופת  -חולים מאמריקה  ,על זה ענה בתרעומת ובגסות
' חוצפה

!'

:

אמרתי לו  ,כי חצוף הוא זה שמעליב אדם בשעת מילוי תפקידו  .מיד

החל בגידופים ודרש שאעזוב את החדר  ,אחז בידי ודחפני אל הדלת  .לא עצרתי בי
וכיניתי אותו בשם גנאי  .תשובתו היתה  -מכת לחי  .דרשתי לברר את העניין
בארץ ובחו " ל  ,להביא לידיעת הציבור את כל ההשפלה וההתעללות שביחסה של

' הדסה ' לקופת  -חולים ואת מצב קופת  -חולים המבודדת על אף כובד אחריותה

לעובד ולעולה .

ן2

55
21

קושניר ( לעיל  ,הערה
ההודעה הבאה

:

 , ) 8עמ '

. 214 - 213

בקונטרס  ,עג ( ט " ו באדר ב ' תרפ " א )  ,עמ '  , 24אנו קוראים את

' מועצת פועלי המושבות מביעה אהדתה לחבר הרצפלד ורואה בעלבונו עלבון כל

ציבור הפועלים '  .וראה גם את רשימתו של ז ' דויד  ' ,היד השלוחה '  ,קונטרס  ,עא ( ל ' באדר א '
עמ ' 29

וכן שם בעמ '

, 27 - 25

' הנהלת הסיוע

וקופת  -חולים ' .

תרפ " א ) ,

,

מיכל הגתי

.

מכתב הפנייה של חולה לבית  -ההבראה

,
:

,

,
,

,

,ן

' לויטוס פרידה  .חסרת דם סבלה הרבה קדחת חרונית .

נחוץ בשבילה מאוד טיפול בבית הבראה '  .על החתום ד " ר מלבין מסניף קופת  -חולים  ,יפו
ר  .ר שבהאי מלכיי  .יליד רוסיה  ,עלה לארץ כרופא בשנת  1900והיה מראשוני הרופאים ביישוב החדש  .לאחר שקדח קשה
בחדרה חזר לרוסיה  .השתתף במלחמת רוסיה  -יפאן ועלה שנית ב  . 1904 -היה רופא במושבות הגליל ובמלחמת -העולם -
בצבא החורכי  .עם הקמת קופת  -חולים של ' אחרות  -העבודה ' ב  1919 -היהד ' ד מלכיי הרופא הקבוע הראשון בה  .המשיך לעבוד
בקופת  -חולים הכללית בתל  -אביב ולאחר  -מכן בנהלל  .נפטר ב . 1925 -

בית  -ההבראה בפעולתו
בית  -ההבראה שכן בבית שכור בשכונת  -הבוכארים  .הבית היה שייך למשפחת בכיוף  .היה

זה בניין בן שישה חדרים וחצר מרוצפת  .במרתף הבית שכנה  ,לפחות בזמן הראשון ,
משפחה ערבית עם עדר

עיזיה .

22

חיה לסקובה  ,שעבדה במוסד מסוף
התנאים בבית  -ההבראה

1920

עד

, 1923

מספרת בזכרונותיה מתקופה זו על

:

במטבח בישלנו על כיריים ערביים בפחמי  -עץ  ,בסירי חרס  .מים שאבו מהבור
במשאבת יד קטנה  ,המקלחת היתה פרימיטיבית ורבים מהמבריאים סירבו
להתקלח אפילו פעם בשבוע  .כיור הרחצה הותקן בנוסח בית  -המדרש בגולה -
עם פח שופכין מתחתיו  .בית  -השימוש היה בחוץ  .מקום המנוחה היחידי היה

100

במטה  .לא היה למוסד אף כיסא מרגוע או ספסל בחצר ולא פינת צל
22

לפי עדות אחדים מתושבי שכונת הבוכרים עמד הכית ,

~

כנראה  ,ברחוב ישא ברכה . 38

למנוחה .

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

בחדשי החורף הקרים היה תנור נפט אחד לכל המוסד  ,ואף הוא מעלה עשן ללא

תקנה  .ובכל  -זאת  ,היה אצלנו ניקיון למופת  ,החדרים שטופי אור ואוויר  ,המטות
צחורות  ,בחדר  -האוכל עציצים ומטפסים  ,ובחצר הפנימית שלנו התקנו שדרה נאה

גאוותנו .

של עציצים שעליה היתה

23

מספר המקומות בבית  -ההבראה הוגרל לאחר כשישה חודשים
בשנת תרפ " ב

ל 25 -

מיטות .

מ  10 -ל 15 -

מיטות והגיע

מספר העובדות הוגדל אף הוא משתיים לשלוש עובדות

קבועות  .שלוש העובדות טיפלו בחולים  ,עבדו במטבח  ,דאגו לקניית מצרכים  ,לנקיון הבית

ולניהול החשבונות  .שכרה של כל עובדת היה
אוכל וכביסה ( בשנת

1922

.

4 5

צומצמה המשכורת

לי " מ בחודש  ,נוסף על מקום  -מגורים ,

ל3 -

לי " מ  ,בגלל מצוקתו הכספית של

המוסד ) .
רופא הבית היה ד " ר ברוך ניסנבוים  ,רופא פנימי בבית  -החולים ' רוטשילד '  ,מראשוני
העלייה השלישית ( מעולי האניה ' רוסלן '  ,שהביאה

מלחמת  -העולם ) .

ב 1919 -

את ראשוני העולים לארץ לאחר

הוא היה גם איש ציבור  -פעיל בהסתדרות רופאי ' הדסה '  ,בהסתדרות

הרופאים  ,וחבר מרכז קופת  -חולים של ' אחדות העבודה '  .את עבודתו בבית  -הבראה עשה

בהתנדבות  ,לאחר יום עבודה בבית  -החולים .
הנהלת המוסד היתה בידי צוות העובדות  .הן היו אחראיות בפני המבריאים
24

ובפני מרכז

קופת  -חולים להפעלתו התקינה של בית  -ההבראה  ,הן בצורכי יום  -יום  ,הן בעניינים כספיים

ותקציביים  ,והן בדאגה לבעיות הפרט  .גם הדאגה לתנאי המגורים והכלכלה  ,לצורתו
החיצונית של הבית  ,לאפשרויות התפתחותו בעתיד  ,ואף לאווירה החברתית והתרבותית בו
 -כל אלה היו בתחום אחריותן של

העובדות .

25

המנהלת בפועל היתה זו שקיבלה על

עצמה את הטיפול בחשבונות ואת ניהול המשא  -ומתן עם המוסדות  .בתשעת החודשים
הראשונים היתה זו פרידה כצנלסון  .בקיץ  , 1920החליפה אותה צפורה דרוקר  ,שמסרה את
התפקיד כעבור זמן קצר לחיה

לסקובה .

26

קבלת המבריאים
הקריטריונים שלפיהם היו נשלחים המבריאים לבית ההבראה אינם ברורים וכנראה לא היו
ברורים וקבועים גם אז  ,כדברי הרצפלד

:

' אינני זוכר לפי איזה סדר ומשטר היו המבריאים

זכרונותיה של חיה למקובה מבית  -ההבראה נרשמו מפיה בידי פרידה כצנלסון  -חומסקי  .הרשימה נמצאת
בעזבונה של

פרידה .

חיה לסקובה מספרת על ד " ר ניסנבוים  ,שהיה בא כערבים לטפל בחולי בית  -ההבראה  ,וכשרצו לשכור
בשבילו מרכבה שתסיעו לביתו  ,סירב והלך ברגל כדי לחסוך למוסד את דמי המרכבה  .עוד על ד " ר

ניסנבוים ופעולתו בקופת  -חולים ראה
; 28 - 26

:

' מכתב לחברים ' ב ( במקום קונטרס ק " ג )  ,כסליו תרפ " ב  ,עמ '

א ' קוסובסקי  ' ,פעולות קופת  -חולים

בירושלים ' .

ברוך פריבר  ,ממייסדי ' קופת  -חולים ' ומראשי פעיליה  ,מאשר במכתבו אלי מיום

2

ביוני

, 1980

כי ' לא

היה כל ממונה על הבית מחוץ לשלוש הצעירות  ,והן שקבעו בכל עניין ועניין שנתעורר ' .
צפורה דרוקר עזבה את בית  -ההבראה שבועות אחדים לאחר הקמתו  .במקומה באה הניה בן  -ישי ( לאחר -

מכן בקרית  -ענבים ובנהלל) .
מל " ל) .

עם הגדלת המוסד נוספה לצוות רחל קרבל ( מרגלית  ,לאחר  -מכן בכפר -

בקיץ חר " פ עזבו פרידה כצנלסון ( לשתי שנות  -לימודים

בארצות  -הברית )

והניה בן  -ישי

( שנישאה )  ,ובמקומן באו צפורה דרוקר וחיה לסקובה  .הצוות שכלל את חיה לסקובה  ,רחל קרבל וצפורה
דרוקר  ,המשיך בפעילותו עד לסגירתו של המוסד  ,בסוף שנת

תרפ " ג .

ן

)

~

ך

מיכל הגתי

בבית  -ההבראה בשכונת הבוכארימ  ,ד ' אייר תר " פ

:

צוות העובדות ( בסינורים לבנים ) עם קבוצת

מבריאים  .מימין לשמאל  ,יושבים בשורה הראשונה  :רחל קרבל
בשורה השנייה

, )? ( :

רבינוביץ  ,האשה הכובסת .

( צוות ) ,

עזרה שלום  ,שושנה דלז ' נסקי  ,פרידה כצנלסון ( צוות )  ,צימבל מתל  -חי  ,חמדה

גולדנברג  ,בת  -שבע שומרוני מפתח  -תקוה  .עומדים בשורה השלישית

:

כהנבסקי ממקוה  -ישראל ,

צילה  , ) ? ( ,סורקין מטירה  ,סימה  ' , ) ? ( ,הניה בן  -ישי ( צוות ) .
שתיים מהדמויות הלא  -מזוהות הם כנראה פרנקל ממטולה ועלטי מתל  -חי  .בשולי התמונה הוסיפה
פו  -דה כצנלסון

נשלחים

:

' נעדרים בתמונה פרטק ( לא רצה להצטלם ) וזכרין ( קדח קשה ברגע

לבית  -ההבראה .

דומני שרופאי המקום במושבות ולפעמים

במקומות  ,הם היו העוסקים

בדבר ' .

זה ) '

ועדי הפועלים

27

חיה לסקובה מספרת  ,כי כאשר ביקש ממנה הרצפלד '  . . .לבוא לעבוד מיד בבית -

ההבראה בירושלים  ,במקום הניה  ,שעמדה להתחתן  .עניתי בסירוב מחלט  ,כי הייתי בעצמי
זקוקה

להבראה . . .

אך הרצפלד חזר וכתב לי  ,כי אם אין ביכולתי לעבוד  ,אבוא לפחות

להבריא  ,ואגב ונבראתי אתבונן

ואחליט ' .

28

ההוצאות כוסו כולן על  -ידי קופת  -חולים .

לחברים השהייה בבית  -ההבראה היתה

29

חינם .

המוסד היה מיועד לפועלים חקלאים חברי

קופת  -חולים של ' אחדות  -העבודה '  ,אלא שנתקבלו כנראה גם מבריאים שלא לפי פנקס
החבר

המפלגתי .
באתי הביתה  .רחל ניגשת ומספרת לי בלאט  ,כי יוסף ברש

על ידו והוא מ ' הפועל הצעיר '  .אני התלקחתי
1 )( 2

:

39

היה והיא קיבלה חולה

' הפועל הצעיר ' אינו משלם בעד

27

לעיל  ,הערה . 7

28

לעיל  ,הערה . 23

29

י ' קנייבסקי  ,הביטוח הסוציאלי בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תש " ב  ,עמ '

30

משכורת בעת מחלתם היתה על חשבון קופת  -חולים עד . 1928
איש ' הפועל הצעיר '  ,לאחר  -מכן ממתיישבי כפר  -ביל " ו .

. 232

הבראה לפועלים שלא קיבלו

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

חוליו  .הוא אינו מכיר בבית  -ההבראה  ,אי אפשר לקבל אותו

!

רצתי תיכף לבית -

המלון כדי לעכב את יוסף מלהביא את החולה  .רצתי מ ' ורשבסקי ' ל ' מרשק ' [ בתי -
מלון בירושלים ] ומשם  -לבית  -הפועלים אך לא מצאתים  .לבי רתח  .בדרך אני

פוגשת את שרה דבידובסקי  ,והיא חולה מאוד וצריכה מקום  ,ואני אומרת לה
ברוגז  :מסרו שם את מקומך בלעדי לאיזה ' פועל  -צעירניק '  .אחר  -כך בבית  ,פגשה
אותי רחל

:

לא רוצה אני לעבוד במקום של מלחמת

מפלגות . . .

ן3

מכאן  ,שחולים הגיעו לבית  -ההבראה  ,לפחות בשנה הראשונה לקיומו  ,לא רק על  -סמך

המלצת רופא של קופת  -חולים

;

גם ועד הפועלים המקומי  ,חבר מרכז  ,או העובדות בבית -

ההבראה עצמן יכלו לשלוח ולקבל מבריאים למוסד לפי שיקול

דעתם .

המבריאים
על אוכלוסיית בית  -ההבראה בשבעת החודשים הראשונים לקיומו אנו קוראים

בית  -ההבראה בירושלים נוסד בתשרי חר " פ  .בתחילה היו רק
נוספו עוד

10

:

מטות ומפסח

חמש .

ביקרוהו במשך שבעה חודשים  ,עד סוף אייר ,

 90איש  .מהם  58גברים ו  32 -נשים .

ביניהם אחד שחזר לבית  -ההבראה ארבע פעמים  ,שניים  -שלוש פעמים  ,שמונה
פעמיים ויתר האנשים ביקרו רק פעם

מהם

:

אחת .

חולים בקדחת  , 28 -קדחת בצירוף למחלה אחרת  , 6 -מחלות עיניים

  , 6רגל או יד כואבת  , 9 -מחלות אף וגרון - , 5אחרי ניתוח למחלות המעיים -

,5

אחרי ניתוח לאפנדיציט -

אחרי ניתוח לטחורים  , 3 -מחלת כליות

,9

 , 2 -דלקת  -הריאות ואינפלואנציה -

,3

רבמטיזם  , 3 -עצבים -

בשעת התנפלות ערבים  , 2 -מחלות שונות -

,2

פצועים

.7

הרוב המכריע של החולים  -פועלים חקלאיים  .שבעה מהם  -פועלי רכבת ,
אחד  -שוטר  ,אחת  -תופרת ואחת -

מצלמת .

רובם ילידי רוסיה  ,אוקראינה  ,ליטא ופולניה  .שניים מהם ילידי הארץ  ,חמישה -
מאוסטריה וגליציה  ,אחד -

תימני ואחד  -אמריקאני .

32

הדין  -וחשבון אינו מפרט את גיל המבריאים ואף לא את מצבם המשפחתי  .פרטים אלה לא

נראו כנראה חשובים  ,משום שכולם היו צעירים ורובם  -רווקים  .מעניין לציין כי רק שניים

מבין המבריאים היו פצועי התנגשויות  ,וזאת בשנה שבה היו מאורעות תל  -חי והפרעות
בירושלים .
המספרים מצביעים על הומוגניות של המבריאים לא רק מבחינת הגיל והמצב
המשפחתי  ,אלא גם במוצא  ,בתעסוקה ובזהות הרעיונית  .אם נזכור כי משך השהות של
מבריא בבית  -ההבראה היה

25

יום בממוצע ,

33

אפשר לצפות להתפתחות יחסים קרובים

מאוד במוסד  ,בין המבריאים לבין עצמם ובין המבריאים לבין

31

מתוך יומנה של פרידה כצנלסון מיום ד ' בסיוון

32

פרידה כצנלסון ( לעיל  ,הערה . ) 19

33

ארצישראלי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 1

חר " פ .

הצוות .

סט ן,
03

מיכל הגתי

סדר החיים בבית  -ההבראה
בעיית דמותו של המוסד העסיקה את הצעירות כבר מההתחלה  :האם יהיה זה מעין פנסיון ,
שבו ימצא האורח מיטה לישון ומזון מוכן לפניו  ,או שיהיה זה מוסד שמטרתו לדאוג
להחלמת חוליו  ,ולשם כך חייב הוא להיות בעל מסגרת המחייבת התנהגות מתאימה  .בפתק

ללא תאריך  ,הכתוב בידי פרידה ( כנראה היו אלה ראשי  -פרקים לישיבה עם אנשי קופת -
חולים )

נאמר

:

לקרוא לשבת לאסיפה ולדרוש את השתתפות הרצפלד
לדרוש לברר את תפקיד המוסד  :מה מטרתו

ובוגדנובסקי .

לתת לחולה את ההכרחי באופן

? -

מסודר  ,או ליסד לו מקום שיחיה שם כאוות נפשו

?

אם המגמה היא הראשונה  ,ובכן מוכרחים לקבוע תקנות בין העובדים ובין הוועד ,
בכדי שהעובד ימצא קודם כל יפוי כוח למעשיו  ,ולא

המוסד .

צריך לקבוע את צורת
)1

יתנהל ( המוסד ) כאוות נפשו .

תקציב קבוע לאספקת כל איש  .אמצאת התקציב בתחילת החודש  ,הכנסת

תיקונים סידוריים הכרחיים  :משאבה וקנלים
חמים (  , ) 750אמבטיה

( , ) 400

[ צנרת ] ,

תנור לבישול טוב

תנורים להסקה (  , ) 600לבנים

( . ) 400

בלי סידור הגון אין לדבר

כל קיום  [ .המספרים ליד כל פריט מציינים את סכום ההשקעה
)2

תיקונים פנימיים

שבוע

[

:

הכספית הדרושה ] .

שעה קבועה לאוכל ולשינה  ,חוק הדורש להתרחץ בכל

! ]  ,חוק הדורש את שמירת סדרי הבית  ,אך איננו משתף את החולים

בעבודה  ,חוק הקובע את זמן השהות במבראה עד חודש ימים ולא יותר בשום
אופן

[ ! ].

34

דברים אלה נכתבו כנראה ממש בתחילה  ,ואולי אפילו לפני פתיחתו של המוסד  .יש להניח ,

כי הנהגתם של חוקים וכללי התנהגות מחייבים במוסד לא היתה משימה קלה  .הן קביעת

החוקים והן אכיפתם על ציבור המבריאים נעשו על  -ידי העובדות  ,לפי שיקול דעתן ולפי

כוחן להשליט את דעתן .

שהרי בשום תקנון רשמי לא נקבעו כללי ההתנהגות בבית -

ההבראה ולא היתה בידיהן שום סמכות פורמאלית לכפות משמעת  .נוסף על כך  ,הן עצמן

לא היו מנוסות בתיפעול של בית  -הבראה ולא היה לפניהן שום דגם שעליו יכלו להסתמך
ושממנו יכלו ללמוד  ,שכן הנושא כולו היה חדש בארץ  .למעשה  ,עתידים כללים וחוקים

שנקבעו בבית  -ההבראה בירושלים לשמש דוגמה לבתי  -הבראה לפועלים שקמו

אחר  -כך .

הקושי להנהיג במוסד מישטר של הבראה ולחייב את המבריאים לנהוג לפיו לא נבע רק
מחוסר  -נסיון או מחוסר  -ידע של העובדות  ,אלא גם מעצם טיבו של מוסד ההבראה  .השוהה
בבית  -הבראה אינו חולה ואין עליו אותה דאגה לבריאותו

פטור מעבודה ומדאגות

;

אך הוא גם איננו בריא  ,ועדיין

יום  -יום .

את הצלחתן של העובדות בהנהגת משטר הבראה במוסד אפשר לזקוף בעיקר ליחסן

הרציני ולחרדתן המתמדת לדמותו של המוסד  .דאגתן היתה נתונה לתכנים הפנימיים -
1 04

מערכת היחסים החברתיים והאנושיים וחיי תרבות  -לא פחות מאשר לבעיות הקיום

היום  -יומיות .
34

יש לציין כי בדרישה לקבוע תקנות לא כללו העובדות דרישות לגבי תנאי עבודתן ומשכורתן .

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

בד  -בבד עם הדאגה לתקציב  ,למשאבת  -מים ולתנור  -בישול  ,היתה  ,למשל  ,הדאגה
להקמת ספריה  .במכתב שכתבה רחל כצנלסון  ,מרכזת ועדת התרבות של ' אחדות העבודה '

לאחותה פרידה בבית  -ההבראה בירושלים  ,מיום כ ' בחשוון חר " פ ( עוד לפני פתיחתו של

בית  -ההבראה )  ,אנו קוראים  . . . ' :שמעתי כי נחוצים ספרים לבית  -ההבראה  .אבל מי ישמור
אותם שלא יצאו מבית  -ההבראה ושיהיה סדר

?

אם יהיה ארון קטן מיוחד לזה  ,אני אדאג

לסדר ספריה קטנה ממה שאפשר ואשלח גם ספרים

ברוך פריבר כותב

והאווירה היתה טובה
לסקובה בזכרונותיה

:

:

חדשים ' .

35

'  . . .היה חדר  -קריאה  ,מדי פעם נערכו הרצאות על נושאים שונים

ומשפחתית ' .

36

על החיים התרבותיים בבית  -ההבראה מספרת חיה

' דאגנו לחיים תרבותיים במוסד  .את הקלפים החלפנו בדומינו ושח -

מט  .היו מרבים לשיר  .בשבת הלכנו ,

העובדות יחד עם המבריאים לכותל או לבקר עתיקות ' .

ועל החווירה בערב  -שבת היא מספרת  ' :את השבת ערכנו תמיד בדגים ממולאים  ,בשר עוף

יין ועוגות  .כמובן שלא חסרו גם זמירות בשבת  ,ביחוד כשהיה מבקרנו הרצפלד '  .המחשבה
המתמדת להשרות בבית  -ההבראה אווירה שתהלום את ערכי החיים המיוחדים לפועל איש
העלייה השנייה והשלישית  ,הביאה לרעיון מקורי של שילוב ההבראה בעבודה  ,וזאת לא
בגלל סיבות כלכליות  -תקציביות  ,אלא כאמצעי  -עזר להחלמתו של החולה מבחינה

רעיון זה מבוטא ביומנה של פרידה מחודש כסליו תר " פ

נפשית .

:

אמנם ועדת התרבות שלחה לנו לפי דרישתנו את מיטב הספרות החדשה  .אך בזאת

אין די .

ערך חינוכי במובן העמוק של המלה  ,במובן של השראת רוח טובה ,

מתבטא אצלנו לאו דווקא בקריאת ספרים  ,אלא בעבודה  .לכן מובן המצב הבלחי
טבעי של אדם שכולו דבוק בעבודה כמו הצדף לסלע ופתאום היד האכזרית של

המחלה מנתקת אותו מן הסלע שלו  .הן במצב כזה אפשר לאבד לגמרי את הקרקע
מתחת לרגליים  .אני יודעת שאת דברי אלה יבין רק אדם שבעצמו עבד וגם
השאלה היא מה לעשות כדי לשפר את החיים כאן

?

חלה .

אמנם ישנה גינה קטנה וישנן

גם עבודות בית רבות  ,אך איך לארגן את העבודה בצורה שתמשוך את הלב

?

37

רעיון זה  ,שילוב מבריאים בעבודה  ,במידת יכולתם  ,כאמצעי לשמירה על האיזון הנפשי

שלהם  ,לא יצא כנראה לפועל באופן פורמאלי  .בין המבריאים היו בוודאי גם אנשים
בריאים  ,המסוגלים לעבודה  ,אשר ישיבתם בבית  -ההבראה היתה לצורך ריפוי אצל רופא

מקצועי הנמצא רק בירושלים  .הם נהנו משירותן ומטיפולן של העובדות כאילו היו חולים

ממש  .יש לשער  ,כי

הצעירות  ,שהיו מוכנות לעשות הכול כדי להקל על סבלם של החולים ,

חשו עצמן נפגעות בבואן לשרת אנשים בריאים היושבים באפס מעשה ואינם נוקפים אצבע ,

ולו גם כדי להשתתף בעבודות הבית  .רמז לתחושה קשה זו אפשר למצוא ברשימה שכתבה
פרידה ביומנה  ,שבה היא מתארת את השלג הכבד בירושלים בחורף תר " פ

35

:

' בחדר בסמוך

המכתב נמצא בעזבונה של פרידה  .ב ' פנקס  ,מחודש שבט תרפ " ג  ,עמ '  , 266מובא דין  -וחשבון של ועדת

החרכות המרכזית על החלפת הספרים בספריית בית  -ההבראה בשנים תרפ " א  -תרפ " ג

משלוחים וחמש החזרות למרכז ביפו  ,כשבכל משלוח
36

ן3

17

ספרים .

לעיל  ,הערה . 25
התפרסם

בחוברת ' פרידה חומסקי  ,דפים מעזבונה ' ( לעיל  ,הערה

 , ) 14עמ '

. 27

:

היו חמישה

וקל) ך

מיכל הגתי

יושבים הבחורים שלנו ומשחקים בקלפים  .צריך לדאוג ללחם לארוחת -הצהריים  ,אך הם

החוצה ' .

אינם מוכנים להוציא אפילו את האף

38

הרצון לשתף את המבריאים בעבודות הבית נבע  ,נוסף על הצורך הממשי בעזרתם  ,או

הצורך הנפשי שלהם בעבודה  ,גם מגורם אחר  -יצירת אווירה של בית ומשפחה שבה
תורם כל אחד מבני המשפחה לטובת האחרים  ,ללא חשבונות של חובות וזכויות  .על כך
כותבת פרידה ביומנה ביום

כ " ב בניסן חר " פ :

חפצתי לכתוב על אותם השינויים שחשה אני בזמן האחרון בבית ובעצמי בקשר
עם

הבית .

מאין השינוי הזה

?

מדוע החולים האלה  ,שלפנים היו כה נרגזים

וזועפים  ,הם עתה כה נוחים להשפעה  ,להבנה ולשיתוף פעולה

שנמצא פה מספר רב של צעירות וזה מכניס

משפחתיות . . .

?

הסיבה היא אולי

עזרא קטף פרחים

והעמיד על השולחן בליל שבת  ,פרטק מביא מים  ,הצעירות משתדלות להקל עד

כמה שאפשר  .כל זה יוצר הרגשה של מסירות ומצמיח

כנפיים .

39

על מסירותן של העובדות לכל אחד מן המבריאים אפשר ללמוד מן הסיפור הבא  ' :המבריא

החדש היה בא לרוב רק בבגדיו שעל עורו  ,וגם הם לא נקיים ביותר  .בלילה  ,בשעה שישן ,
היינו נוהגות לכבס את בגדיו ולהגישם למיטתו כשהם נקיים ומגוהצים  .קרה לא פעם
שהבחור לא הכיר את בגדיו לאחר הכביסה והגיהוץ

שלנו ' .

40

גם הדאגה לקיומו היום  -יומי של המוסד מצד העובדות נשאה אופי של דאגת אדם
לביתו  ,יותר מאשר אחריות עובד למקום עבודתו  .כאמור  ,הן היו הממונות היחידות על

הבית ועל הפעלתו  ,בתנאים של פיגור בן חודשים בקבלת התקציב המגיע למוסד  .חיה
לסקובה מתארת בזכרונותיה כיצד היתה ניגשת מדי פעם לביתו של אליעזר פרלסון ( פרי ) ,
חבר מרכז קופת  -חולים שהתגורר בשכנות לבית  -ההבראה  ,ותובעת ממנו סכום  -כסף על

חשבון התקציב  .גם מאיר בניהו  ,מאנשי העלייה השלישית ומראשי קופת  -חולים  ,מזכיר
כיצד ' המנהלת הוצרכה לכתת רגליה מדי יום ביומו לשוק בסכום דל עד לחמלה '  .י4

' אך למבריאים '  -מספרת לסקובה  ' -אסור היה להרגיש בזה שהתקציב מפגר  .פתחנו
בקרדיט בכל שטחי החיים  ,החל בשכר העבודה שלנו  ,שצומצם

.

מ4 5 -

לי " מ בחודש

ל3 -

לי " מ  ,וכלה במצרכי המזון  .והחנוונים הזעירים של מאה שערים ושכונת הבוכרים נתנו בנו
אמון

מלא . . .

הקפדנו מאוד על החיסכון  .שמרנו על כל סחבה בלויה כעל בבת עיננו ' .

את עבודתן בבית  -ההבראה ראו העובדות כשליחות  ,שלמענה יש למסור את כל כוחות

הגוף והנפש ללא חשבונות  .אך הן ידעו לדרוש גם מן המבריאים למלא את תפקידם -
לעשות הכול כדי לחזור לאיתנם כראוי ולשוב ולהשתלב במעגל העבודה  .הן הנהיגו בבית -
ההבראה משטר קפדני ביותר של שעת כיבוי  -אורות  ,סגירת שערים ואיסור יציאה מגבולות
המוסד

בלילה .

העונש למי שהפר את התקנות היה חמור ביותר

:

' פעם הודיענו ד " ר

ניסנבוים '  -מספרת חיה לסקובה  ' -כי ראה את מבריאינו מסתובבים בחוצות העיר
בחצות הלילה  .נתברר כי קבוצה של מבריאינו היתה נוהגת לקפוץ מעבר לגדר בלילות  .מובן
מגבולות

1 06
10

"

שהוצאנו את האחראים לשערוריה
 38שם  ,עמ ' . 28
39

שם  ,עמ '

40

לעיל  ,הערה . 23

41

במכתבו אלי מיום

. 27

המוסד ' .

עזרא ופרטק היו שניים מבין המבריאים .

14

בנובמבר . 1980
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ו, -

פניית ' הפועל הצעיר ' אל אור -נתיב ( אורליצקי)  ,מנהל בית החיילים  ,להשכיר להם את הבית עבור

בית  -ההבראה  .הצעה מקבילה הוגשה באותו מועד גם על  -ידי מרכז קופת  -חולים של

' אחדות

העבודה '

סגירתו של בית  -ההבראה והקמת ' ארזה ' במוצא
בסוף שנת חר " פ  ,בתום השנה הראשונה לקיומו של בית  -ההבראה  ,היתה כנראה תכנית

להרחבתו  .במכתב שכתב מזכיר קופת  -חולים של

' אחדות העבודה ' בירושלים למנהל ' בית -

החיילים ' בשכונת הבוכארים בירושלים  ,ביום א ' באלול תר " פ  ,הוא מציע להחליף את בית -
ההבראה ב ' בית  -החיילים '  ' .בית  -החיילים ' היה מעון ומועדון לחיילי הגדוד העברי בבואם
לירושלים  ,ששכן בבית מרווח בן שתי קומות ברחוב הבוכארים ( כיום  -מספר

. ) 13

עם

פירוקו של הגדוד העברי נצטמצמו פעולותיו של הבית ולא היה עוד צורך בבניין כל  -כך
גדול  .בית  -ההבראה  ,לעומתו  ,ביקש להרחיב את שטחו ומכאן ההצעה לחילופי

הבניינים .

מעניין לציין כי ביום שבו נכתב מכתבו של מזכיר קופת -חולים של ' אחדות העבודה '  ,יצא

מכתב ממשרד העבודה של מפלגת ' הפועל הצעיר ' בירושלים אל מנהל ' בית  -התיילים ' ובו

הצעה להשכיר למפלגה זו את הקומה התחתונה של ' בית  -החיילים '
הבראה

לפועלים .

42

לצורך . . .

סידור בית -

הצורך בהקמת בית  -הבראה מקביל לזה של ' אחדות העבודה ' נבע אולי

מקשיים בקבלת מקום  -הבראה לחברי ' הפועל הצעיר ' במוסד של המפלגה האחרת ; ואולי
היה זה אמצעי למשיכת חברים  ,מבין העולים החדשים  ,למפלגת ' הפועל הצעיר '  .מכל

מקום  ,ידוע כי שתי העסקות לא יצאו אל הפועל ובית  - -ההבראה נשאר במקומו הראשון
ולא הרחיב את

גבולו .

במשך שנת תר " פ הוכפל מספר החברים
42

שני המנתבים בארכיון הציוני המרבוי,

43

קנייבסקי ( לעיל  ,הערה

ובסופה -

3 , 000

 , 29עמ ' ) 156

בקופת  -חולים .

43

גל העלייה השלישית שהחל

] 3 / 71

כותב שבתחילת שנת תר " פ היו  1 , 500חברים בשתי קופות  -החולים ,

חברים  .מהם בזו של ' אחדות העבודה '  900בתחילתה

ו 2 , 008 -

בסופה .

107

מיכל הגתי

אז  ,הביא לארץ אלפי חלוצים צעירים שבאו  ,כחבריהם בני העלייה השנייה בשעתם  ,ללא

אמצעים כספיים  ,ללא משפחה ובית וללא כל נסיון בעבודה פיסית  .הם עבדו בתנאים קשים

עמק  -יזרעאל .

ביותר באזורי המלריה המובהקים ובאקלים הקשה של עמק  -הירדן ושל

' קופות  -החולים ' .

חלוצים אלה היו אז הרוב בין חברי

עד מהרה נתקפו רבים מהם

במחלות המקומיות הטיפוסיות  ,איבדו את כושר עבודתם ונזקקו לטיפול רפואי  ,לאישפוז

ולמנוחה .
אלא שתמונת המצב הרפואי בארץ שונה עתה מזו שהיתה כעשר  -שנים קודם  -לכן ,
כשנוסדה קופת  -חולים  :עתה פעלו בארץ שתי קופות  -חולים לפועלים ; ' הדסה ' הרחיבה את

פעולותיה והגישה שירותים רפואיים לחברי קופת  -חולים במקומות שונים בארץ  ,במרפאות
וחדרי  -חולים לפועלים במקום

עבודתם .

44

ההבדל בין המצב בתקופת העלייה השנייה

לעלייה השלישית נעוץ גם במספר העולים  ,בקצב העלייה ובמקומות הריכוז  .אנשי העלייה
השנייה היו מעטים  ,עלו לארץ כבודדים או בקבוצות קטנות  ,ובבואם התפזרו במקומות -
עבודה בכל רחבי הארץ  ,כשבכל אזור היו עשרות אחדות של פועלים בלבד ; ואילו אנשי
העלייה השלישית הגיעו בדרך  -כלל בגלים  -קבוצות גדולות של צעירים וצעירות ,

שהתרכזו במקום עבודה אחד  .מבחינת הדרכים להגשת עזרה רפואית  ,הדבר איפשר  ,ואולי
אף חייב  ,את הבאת הטיפול הרפואי אל מקום העבודה  ,במקום השיטה שהיתה נהוגה בעבר
 הבאת החולה אל המרכזלפועלים בנצרת ובו

ובעתלית .

46

21

הרפואי .

בשנת תרפ " ב פתחה קופת  -חולים בית  -הבראה

45

מיטות  ,סמוך למקום הריכוז של ציבור פועלים גדול בעמק

בשנת תרפ " ג נפתח בעין  -חרוד  -ליד מעיין חרוד  -בית  -החולים המרכזי של

קופת  -חולים ששירת את יישובי העמק והגליל  .בכך פחת הלחץ על ירושלים כעל מקום יחיד

חיונית .

לקבלת טיפול רפואי  ,והרחבתו של בית  -ההבראה בירושלים לא היתה עוד כה

בחנוכה תרפ " א נוסדה ההסתדרות הכללית של העובדים בוועידת האיחוד בחיפה  .בין
החלטות הוועידה היתה ההחלטה על איחוד שתי קופות  -החולים של שתי מפלגות הפועלים
לקופת  -חולים

אחת .

מועצת ההסתדרות שהתכנסה כעבור שבועות אחדים  ,קבעה את תקנות קופת  -חולים
המאוחדת ובחרה את חברי ' מועצת קופת  -חולים ' ( י ' אפטר  ,א ' הרצפלד  ,ח ' ארצישראלי  ,י '
רבינוביץ ומניה

שוחט ) .

כמו  -כן אישרה המועצה את הוועדה המטפלת בהקמת בית -

ההבראה על שם שרה שמוקלר  ,הוא בית  -ההבראה שיוקם במוצא  ,כעשרה ק " מ

מירושלים .

הרצפלד ראה מלכתחילה את הבית בשכונת הבוכארים כתחליף זמני ל ' סנטוריה כדת
44

על ההסכם בין ' הדסה ' לקופת  -חולים ראה

45

דין  -וחשבון של קופת  -חולים מחוז ירושלים  ,שם  ,עמ '

:

פנקס  ,ג  -ד ( תרפ " ב )  ,עמ ' . 81

. 80

קופת  -חולים בירושלים מתחילת השנה באו מחונן לירושלים

מסופר שם  ,כי רוב החולים שפנו לעזרת
( 44

מקומות

עבודה ) .

רובם שוהים בעיר

על  -חשבון הקופה במשך חודשים עד שהם מתקבלים לבית  -החולים לניתוח  ,שלאחריו הם זקוקים
למנוחה ולהבראה  ,גם כן על חשבון הקופה  .וכן בפנקס  ,א  ,הוספה ב '

( שבט

תרפ " ג )  ,עמ ' 8

האחרון היה בית  -ההבראה בי  -ם היחיד לכל חברי קו " ח ואליו היו באים גם מהנקודות

:

' עד הק " ן

הרחוקות ביותר .

מצב זה היה גורם להוצאות מרובות וטורח מיוחד הן לחולים והן לקופה ( הוצ ' הדרך הגיעו לפעמים ל -
)( 8

1

 25 %מכל ההוצאות ) ' .
46

לפי הדו " ח הנ " ל ( ראה הערה  ) 45היו

כ 1 , 500 -

פועלים בעמק ובסביבות חיפה שעסקו בייבוש הביצות

ובמפעל המלח בעתלית  ,והיה צורך בפתיחת בית  -הבראה כאזור

זה .

בית  -הבראה שנפתח בנצרת

בתרפ " ב  ,שכן בתרפ " ה ( לפי זכרונו של אהוביה מלבין  ,בנו של ד " ר שבתאי מלכין  ,ראה איור בעמ '
בבית ערבי שכור על דרך נצרת  -טבריה  ,סמוך

למעין  -מרים .

) 100

בית  -ההבראה לפועלים חקלאיים בירושלים

1
בית  -ההבראה ' ארזה ' במוצא  -תכנית אדריכלית של י ' ברלין

וכהלכה '  ,כדבריו  ,שתקום בבוא

העת במוצא .

47

בשנת תרפ " ג נרכש מגרש ' הרצליה ' במוצא ,

שהיה שייך ל ' בני ברית '  ,והחלו בבניית בית  -ההבראה  .בסופה של אותה שנה נסגר בית -

ההבראה בשכונת

הבוכארים .

מדיניות הפיזור של העזרה הרפואית לפועלים ברחבי הארץ והבאתה למקומות ריכוזם

של הפועלים  -החולים  ,הקמתם של בית  -ההבראה בנצרת  ,מרפאות  ,חדרי  -חולים  ,בית -
החולים בעמק ובחיפה

48

-

כל אלה נטלו מחשיבותה של ירושלים כמקום ריפוי מרכזי ,

ושוב לא היה צורך לקיים בית  -הבראה בקירבת מקום הריפוי דווקא  .סיבה נוספת לסגירתו
של המוסד באותו זמן קשורה כנראה במצב הפנימי בו  .רמזים מעידים על סכסוכים בין

העובדות לבין הנהלת קופת  -חולים על רקע קבלת עובדת

לבית  -ההבראה .

49

הסכסוכים

האלה והמצב הכספי הקשה גרמו את התפטרותן של העובדות  ,שבעקבותיה נסגר בית -

ההבראה .
הבית נסגר בקול דממה דקה  .בבטאוני ההסתדרות והמפלגות של אותה שנה לא נכתב
דבר על סגירתו של בית  -ההבראה הראשון לפועלים  ,כשם שלא נכתב בהם על יום פתיחתו

של בית  -ההבראה במוצא  ' ,ארזה '  ,כשנה

לאחר  -מכן .

אבן  -הפינה לבית  -ההבראה במוצא  ' ,ארזה '  ,הונחה ביום ל ' בסיוון תרפ " ג
הושלמה המלאכה והבית ובו
47

48

ראה

:

קושניר ( לעיל  ,הערה

60

מיטות נפתח למבריאים  .היה זה הבניין הראשון של קופת -

 , ) 8עמ ' ; 241 , 185

 , ) 6עמ '

מו  -מח .

ב 1922 -

פתח ארגון ' הדסה ' בית  -חולים

מאירובים ( לעיל  ,הערה

בחיפה .

ב 1931 -

 , ) 8עמ ' ; 131

מ  .ב  ( .לעיל  ,הערה

הועבר בית  -החולים לרשות הקהילה היהודית

בעיר  ,כיום  -בית  -החולים ' רוטשילד '  .וראה לעיל  ,הערה
49

,

5

כעבור שנה

. 20

בקונטרס  ,קלב ( א ' בתמוז תרפ " ג )  ,במדור ' מכתבי חברים '  ,התפרסם מכתב בחתימת ' טובה '  ,שבו היא

מאשימה את הנהלת קופת  -חולים באי  -התחשבות בעובדות בית  -ההבראה  ,בהנהגת סדרים חדשים
ובקבלת עובדת

חדשה .

גם חיה לסקובה מעידה בזכרונותיה  ,כי נאלצה לעזוב את המוסד לאחר

שההנהלה מינתה עובדת חדשה שלא לרוח העובדות וכי זמן קצר לאחר ההתפטרות נסגר המוסד

והחולים סודרו בבתי  -מלון
50

בעיר .

פנקס  ,ה ( ז ' בתמוז תרפ " ג )  .השם ' ארזה '  ,הוא שיבוש השם ' ארזו '  ,שניתן למקום על  -ידי דוד רמז על שם
הארז שניטע במקום בידי הרצל ב  3 -בנובמבר  1893ונגדע בימי מלחמת  -העולם  ,בשנת . 1916

קלקלן

מיכל הגתי

חולים אשר תוכנן ונבנה למטרה המיועדת לו מראש  .מקורות המימון לבניין באו מחסכונות

שחסכה קופת  -חולים למטרה זו ומתרומות של חברים מחוץ  -לארץ .
תיפקודה של ' ארזה ' היה שונה מזה של בית  -ההבראה בירושלים  .היה זה בית  -הבראה
שבו הגורם הדומינאנטי  ,לפי הגדרתו של לייבוביץ  ,היה גורם בית  -החולים  :היה בו צוות
רפואי צמוד  ,והדגש היה על הטיפול הרפואי במקום  ,בעוד שבירושלים שהו רבים
מהמבריאים בבית  -ההבראה רק כדי לקבל טיפול רפואי מקצועי בעיר  .י5

ואף  -על  -פי  -כן  ,בית  -ההבראה ' ארזה ' נבנה על היסודות שהוקמו בשכונת הבוכארים על -

ידי העובדות  .כללי ההתנהגות שהנהיגו  ,יחסי  -אנוש  ,הדאגה לפרט  ,חיי  -תרבות  -כל אלה
כבר היו בבחינת מסורת נתונה  ,שעליה בנו ואותה הרחיבו ב ' ארזה ' ובמוסדות ההבראה של

קופת -חולים

בעתיד .
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