בית  -החולים העירוני התורכי בירושלים
זלמן גרינברג

בית  -חולים הוקם ופעל בירושלים כבר בתקופה

הצלבנית .

ן

בתי  -חולים במתכונת המוכרת לנו כיום

נוסדו בירושלים החל באמצע המאה הי " ט עם הקמת בית  -החולים היהודי הראשון של ד " ר שמעון

פרנקל ובית  -החולים של המיסיון האנגלי

( . ) 1844

בעשורים הבאים הוקמו מוסדות רפואיים

2

נוספים בתוך החומות  ,ביניהם בתי  -החולים רוטשילד (  ' , ) 1854ביקור  -חולים ' ו ' משגב לדך '

היהודיים ובית  -החולים הדיאקונסי הגרמני  .בשלהי המאה הי " ט לא יכלו בתי  -החולים שהוקמו
לספק את צורכי האוכלוסייה שהלכה וגדלה  .בהעדר שטחים מתאימים בתוך החומות החלו לבנות
בתי  -חולים חדשים מחוץ להן  ,בבניינים שתוכננו מלכתחילה ולראשונה למטרה זו  .ההעברה

המוצלחת של בית  -החולים ' רוטשילד ' החדש

( ) 1888

הדרגתית של מוסדות רפואיים נוספים למבנים חדשים

לרחוב הנביאים הביאה בעקבותיה להעברה

שהוקמו לאורך ציר הרחובות הנביאים  -יפו .

קדמה להם הקמת בית  -החולים הרוסי  ,שהיה הראשון שנבנה מחוץ לחומות באמצע שנות
השישים של המאה הי " ט  .בניין בית  -החולים העירוני חריג בין כל המבנים שהוקמו בתקופת

הפריחה של בניית בתי  -החולים  -הוא היה היחיד שהוקם על  -ידי רשויות השלטון

העות ' מאני

ואחד ממבני הציבור הבודדים שהקימו בכלל בעיר  .אף  -על  -פי שבית  -החולים העירוני פעל במשך
קרוב לשלושים שנה  ,אין תיעוד מסודר המתאר את

קורותיו ' .

בית  -החולים העירוני פעל בבניין המצוי ברחוב יפו  ,בקרבת שוק מחנה יהודה  .כיום שוכנות
בבניין לשכת הבריאות המחוזינו והמעבדות המרכזיות של משרד הבריאות

בירושלים .

בית -

החולים  ' ,אל  -מוסתשפא אל  -בלדי '  ,כונה גם בקיצור ' בלדיה ' ( עירייה )  ,או ' אל  -מוסתשפא ' ( בית -
חולים ) ;

ירושלמים ותיקים כינו אותו ' א  -צ ' חייה '

( בריאות ) .

תודתי לכל מי שסייע בידי באיסוף החומר למאמר זה  .בשנת
המעלה

( , ) 1900

1986

ראיינתי את הגב ' שרה בן  -משה  ,ילידת יסוד -

שהיתה חניכה של ד " ר כגן ועבדה בבית  -החולים התורכי בשנים

; 1917 - 1915

לאחר מכן עבדה

כאחות בטבריה  .כמו כן פגשתי את בתו של ד " ר פוטיוס אפקלידס  ,גב ' הלן קומו  ,ביום הולדתה התשעים

( 25

במאי  , ) 1986והיא אפשרה לי לצלם את תמונת אביה  .מידע ביבליוגרפי קיבלתי מד " ר אלי חביבי ומהמשורר
יצחק שלו  .פרופ ' י ' לנדאו הרשה לי להשתמש בצילום העתיק של הבניין  ,ובזכותו של מר מנחם לוין מהארכיון
ההיסטורי של עיריית ירושלים הגיע לידי הצילום של הבניין מימי ביקורו של הקיסר וילהלם השני  .אני מודה עוד
לד " ר יעקב איל על שתרגם עבורי את הפרמאן התורכי  ,לד " ר קוסטאס מומצ ' וגלו על התרגום מיוונית של
מסמכים של ד " ר פוטיוס ולגב ' דפנה גורן על שתרגמה את הכתבה בעיתון ' פלסטין '  .תודה מיוחדת למר אברהם
חביליו ומר אנסטס דמיאנוס שלא חסכו מזמנם וסיפרו לי בהרחבה על קורות משפחת אפקלידס  ,ואף אפשרו את
צילום הצוואה של ד " ר פוטיוס וכן מסמכים ופריטים
1

ע'

; 137 - 136

2

הנ " ל  ' ,ביה " ח של אבירי המיסדר ע " ש יוחנן הקדוש ואחריתו '  ,שם  ,קע

נ ' לוי  ' ,ד " ר שמעון פרנקל
; 494 - 489

3

נוספים .

דולב  ' ,ביה " ח של אבירי המיסדר ע " ש יוחנן הקדוש בתקופת הצלבנים בירושלים '  ,הרפואה  ,צט

( ) 1880 - 1809

-

(  , ) 1989עמ '

הרופא העברי הראשון בארץ ישראל '  ,הרפואה  ,קיח

א ' מורגנשטרן  ' ,בית  -החולים היהודי הראשון בירושלים '  ,קתדרה ,

(  , ) 1980עמ '

. 461 - 460

(  , ) 1990עמ '

 ( 33תשריתשמ " ה )  ,עמ '

. 124 - 107

סיפור קטן המדגים זאת הוא פנייתי לארכיון ההיסטורי של עיריית ירושלים בבקשה למצוא חומר על בית -

החולים

:

כל אשר נמצא בתיק היו כמה דפי סטנסיל שכתבתי לפני כמה שנים על מנת שיחולקו למבקרים הרבים

הפוקדים את המבנה

ן43

זלמן גרינברג

תיאור המבנה ותוססותיו
בניין בית  -החולים הוא מבנה אבן מסיווי בעל שתי קומות וקומת מרתף  ,מוקף חומת אבן

הבנייה החלה בשנת

1880

. 1890

לערך  ,והושלמה בשנת

עבה .

בתקופות מאוחרות נוספו לבניין תוספות

שונות ואף מבנים בחצר  .החזית הארוכה של הבניין פונה לרחוב יפו  .חלקו האחורי בנוי משני

אגפים היוצרים חצר פנימית צרה ופתוחה  .לפני חזית הבניין מוצב שער אבן מפואר להולכי רגל ,
שהקנה מחסה מוגן לשוער  .צמד של גרמי מדרגות מעוגלות הוליכו למרפסת שהיתה בעבר על גג
השער  ,וממנה היתה תצפית טובה על דרך יפו  .כרכרות יכלו להיכנס לחצר הקדמית דרך שני
שערים מברזל  ,שאחד מהם משמש עד היום לכניסת מכוניות ( השער האחר צר יותר וכנראה לא
היה בשימוש

מעולם ) .

משני צדי החצר הקדמית הוקמו מבנים שהקטן בהם שימש חדר המתים של

בית  -החולים  ,והאחר  ,המוארך  ,שימש למגורי

סגל .

בקירות האגפים הפונים לחצר הפנימית

מבחינים בשתי ארובות ששימשו לתנורי המטבחים שהיו בקומת המרתף  .הפחם אוחסן בחלל
שמתחת למרפסת

החזית .

בחצר היו שני בורות מים

:

האחד מצוי מתחת לבניין בצדו המזרחי ,

ואליו מחוברת משאלה ידנית תוצרת  Co Englandש

"

 , Lee Howlהעומדת במרפסת

הבור האחר היה ממוקם בצד המערבי  ,והוא נהרס ומולא בעפר בשנת
מגרש

חניה .

שבחזית .

1986

כאשר נסלל במקום

משאבה ידנית גדולה  ,הנמצאת עדיין בחצר הפנימית  ,היתה מחוברת לבור זה .

4

הקישוטים הארכיטקטוניים היחידים בבניין הם תבליטי אבן משני צדיו של השער המפואר ,

שבכל אחד מהם זוג של יצורי מים מסוגננים ( דולפינים

?)

וביניהם גביע  ,וטבלת שיש במרומי

הבניין  ,שעליה חקוק סמל הסולטאן העות ' מאני ( זו דוגמה נדירה לחקיקת הסמל בשיש בכל רחבי

האימפריה ) .

הסמל כולל את חתימת הסולטאן

( טוגרא )

בתוך עיגול השמש  ,ומתחתיו כתר ושני

דגלים  ,אחד מכל צד  .בצדו הימני של הסמל חקוק סמל הכוח  -רובים ותותח  ,ובצדו השמאלי
חקוק סמל המשפט  -מאזני צדק  .באמצעות משקפת ניתן להבחין בתחתית הסמל באליפסות

החקוקות משני צדיו ובתוכן ציון תאריכי השלמת הבניין בספרות ערביות מסורתיות  .בצד ימין
מצוינת השנה

 ( 1306להג ' רה )

ובצד שמאל השנה  , 1308דהיינו

בתקופת המושל עלי אכרם ביי  ,בשנת

חדרים שיועד לאשפוז חולים במחלות

. 1917 / 8

6

1909

 1888ו 1890 -

לפי הלוח

הרגיל .

בקירוב  ,הוקם בחצר מבנה נוסף בעל שלושה

מידבקות .

5

התוספת נראית בתצלום אוויר גרמני משנת

כל המבנים שהוזכרו וכן בור המים שנהרס נראים במפה בריטית משנת

. 1922

7

באותה

מפה ניתן להבחין בבור מים נוסף שהיה מצוי בפינה הדרומית  -המזרחית של בית  -החולים  .על  -פי

עדותו של יעקב יהושע שימשו המים שנאגרו בו להרבצת האבק ברחובות העיר בחודשי הק "ן .

4

צילום של הבור והמרזבים שניקזו אליו את המים מגג הבניין ראה ' Die Malaria :

.

liygiene und' Infektionskrankheiten 75 ) 19 13 ( ,

2( 0

] . Goldberg ,

 . 220ק

7

8

י ' יהושע  ,ירושלים תמול שלשום

6

:

Bruen

ל

.

Jerusalel
~ rns und ihre Bek~impfung
l
' , Jteitschriftffir

פלסטין  16 ,ביולי  , 1913עמ '  . 3 - 2איגר תרה מהעיתונאי הירושלמי שיח ' עלי אר  -רימאווי .
" בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  :ירושלים החדשה בראשיתה  ,ב  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ ' . 296
שם  ,עמ ' . 267

5

"

נ

,

8

פרקי הווי  ,ירושלים

 , 1977עמ '

. 55

בית  -החולים התורכי בירושלים

תולדות הבניין ובית  -החולים
הקמת הבניין קשורה לאגדה ההוזרת ומופיעה כמעט
מתבססים על סיפור המופיע בספר הזיכרונות של ברטה

היתה בתם של מייסדי המושבה האמריקאית ( אמריקן
עדת ראיה

בכל המקורות המזכירים אותו .
ספפורד  -וסטר ' ירושלים שלנו '  .ספפורד

קולוני ) ,

כולם

9

ואת הסיפור שמעה מאמה  ,שהיתה

למעשה .

להלן הסיפור

:

הבניין הוקם סמוך לשנת הגעתנו [ משפחת ספפורד באה לירושלים בשנת

, ] 1881

לשמש

בית לזוג שעמד להינשא  .הבחור הצעיר היה בנה היחיד של משפחה ערבית  -נוצרית -
קתולית שגרה בקרבת ביתנו [ המושבה

האמריקאית ] ,

בחארת אסע ' דיה  .סמוך למועד

החתונה נפטר החתן  .אמא טיפלה בסידורי הלויה שבמהלכה ההורים שבורי הלב נהגו
באופן שניתן ליחסו רק להיסטריה פראית ובלתי ניתנת לריסון  .האבלים נאספו בחדר
שבו הושב הבחור המת  ,כשהוא נתמך  ,על כיסא  .הכלה הצעירה והנאה הובלה אל החתן
לבושה בשמלת מחלצות  ,עדויה בתכשיטים ובפרחים  ,ופניה מכוסים כנהוג

בהינומה .

המתאבלים והאורחים פצחו ב ' צרחות השמחה '  ,ואם החתן החלה במחול המסורתי לפני
הזוג  ,כשבכל אחת מידיה נר

דולק .

האם חזרה וקראה ביגונה

והמוזמנים הצטרפו אליה לריקוד בקריאות

:

אכן  ,זוהי חובתך

!

:

זוהי חובתי לרקוד

עם סיום הריקוד קרעה

האם את בגדיה  ,זעקה את זעקת המוות האיומה  ,וחטפה את ההינומה מעל פני

הגופה הונחה בארון המתים וטקס הקבורה

!

הכלה .

החל .

הסיפור מסתיים בכך שאמה של ברטה ספפורד חזרה לביתה מזועזעת מהמחזה  ' .האם [ של

החתן ]

נפטרה זמן קצר לאחר מכן משיברון לב  .הבית עצמו  ,כבתים נוספים בעיר  ,לא הושלם במשך

שנים ' .

0ן

ד " ר הלנה כגן מספרת בזיכרונותיה שקללה רבצה על בית  -החולים העירוני ; האדם העשיר אשר
בנה אותו כבית מגורים נפטר זמן קצר לאחר שעבר להתגורר בו  ,וכשנה לאחר מכן נפטרו בנו
וקרוב משפחה

נוסף .

ח

לסיפור של ספפורד ולעדותה של כגן אין שום ביסוס ברשומות או בכל מקום אחר  .עם זאת
לכמה מהפרטים המוזכרים בסיפור ניתן למצוא חיזוק בצילום הקדום

ביותר של הבניין .

בצילום

2ן

נראים היטב שלושת השערים שבחזית החצר הקדמית  ,וברקע ניתן להבחין במבנה המרכזי כשהוא
בנוי רק עד התקרה של הקומה הראשונה  .ערמות האבנים המונחות על הגדר ובתוך אחד השערים
מצביעות על כך שהצילום נעשה בתקופה שהבניין הנה נטוש והכניסה אליו נאטמה ( אמצע שנות
השמונים של המאה

9

הקודמת ) .

אף כיום ניתן להבחין בשינוי בגוון האבנים ב ' תפר ' שבין הקומה

ש ' אבן  -אור וך ביבר  ,בלב ירושלים  :אתרים ברחוב יפו וברחוב הנביאים  ,ירושלים
אביב  -אביב ? ]  , 1989עמ '
( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  ; 202א ' דנצ ' ו  ,רק בירושלים [ לת

; 168

מדריך למטייל  ,ירושלים
עמ ' ד; 48 - 4
10

 , 1988עמ ' ; 240

 , Lebanonע/ 881 - 194
( 88

 .ק London 1951 ,

א ' וגר  ,סיורים בירושלים

ש ' אבן  -אור - ' ,
ירושלים  :בניינים בעיר החדשה '  ,קרדום ,

ד ' קרויאנקר  ,אדריכלות בירושלים

.

 , 1989עמ ' ; 59 - 57

:

33

( מאי

הבניה הערבית מחוץ לחומות  ,ירושלים  , 1985עמ '

1 the Holy Cityל  American Familyמס our Jerusalem :

 ) ,זל83 ; ) /

בן  -אריה

 ,זטןיט ,י-

:

, ) 1984

. 214 - 212

. Spafford

י

[

 .ק 1950 ,

11

ה ' כגן  ,ראשית דרכי בירושלים [ תל  -אביב

12

הצילום התגלה בספרייתו של הסולטאן עבדול תמיד השני  ,שהיא כיום חלק מספריית האוניברסיטה של
איסתנבול  .וראה הצילום

תשמ " ב ]  ,עמ '

. 44

בתוך  :י " מ לנדאו  ,ארץ ישראל בימי עבדול חמיד  ,ירושלים  , 1979עמ '

. 48

51

בניין הלא גמור של
ת  -החולים ( שנות
טמונים של המאה
' "ט )

צמוד ממול

הראשונה לשנייה  ,בדיוק בגובה של הבניין הנראה בצילום  ,ויש גם בכך עדות להפסקת הבנייה
לאחר שהושלמה הקומה

הראשונה .

בתבליטי האבן שבשער המרכזי נחקק דולפין

מסוגנן  -מוטיבים שכיחים באמנות נוצרית כסמל של

ישו .

3ן

( ?)

או דג

התבליטים נראים גם בצילום

שהוזכר  ,ואולי הוא מלמד שהבניין היה נוצרי בראשיתו  ,ומאוחר יותר השלימה אותו העירייה

:

נעלה  :בניין בית -

העות ' מאנית והציבה בראשו את סמל הסולטאן  .הצילום כולל פרטים מעניינים נוספים  ,כגון הזוג

קולים התורכי

המטייל עם עגלת ילדים ' מודרנית ' בדרכו אל אחת השכונות היהודיות שהוקמו באזור זה מקרוב

לשכת
המחוזות )
ריאות( כיום
:אירוני
 :סמל הסולטאן
 :דול תמיד השני
; וק בטבלת שיש

.

אש

בניין בית -

תולים

( שכונת משכנות  -ישראל נוסדה בשנת

. ) 1887

, 1875

בית  -יעקב

, 1877

מזכרת  -משה

מחנה  -יהודה

, 1882

בצד ימין של הצילום נראה ספסל להולכי רגל הצמוד למבנה שהפך לחדר המתים של בית -

החולים  ,וזוהי דוגמה חריגה בתקופה ההיא למתקן שנועד לנוחות

הציבור .

בתקרת השער המרכזי לבניין ניתן לראות כיום קורות ברזל  ,והצילום הקדום  ,שבו כבר ניצב
שער זה על עמדו  ,מלמד שקורות ברזל שימשו לחיזוק תקרות לפחות כעשר שנים לפני שהגיעה
הרכבת

לירושלים .

עוד הוכחה לשימוש בקורות ברזל לבנייה בתקופה זו מצויה בספרה של

ספפורד  ,המצטטת ממכתב שנשלח בינואר

, 1883

ובו מסופר על חידוש

זה .

4ן

האדריכל דוד

קרויאנקר מניח שהשימוש בטכניקה זו רווח רק לאחר סלילת המסילה לירושלים בשנת 5 . 1892י
52
13

ראה 15 , :

 .קק . London -~ Odord -. New York 1989 ,

18 , 26
14

ספפורד  -וסטר ( לעיל  ,הערה

15

קרויאנקר ( לעיל  ,הערה

 , ) 10עמ '

. 82

 , ) 9עמ ' , 204 , 120

. 413

1זChristan 4

11

Symbols

Signs
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ש
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ן
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בליט אבן בחזית
' ער בית  -החולים

הבניין היה נטוש אם כל כעשר שנים  ,ובגלגולו הבא הפך לבית  -החולים העירוני העות ' מאני  .על

החלטת מועצת העיר ' לכונן בית חולים גדול על דרך יפו  ,אשר שעריו יהיו פתוחים לכל חולה בלי

הבדל דת ובעוד ירחי מספר תגמר מלאכתו ' סיפר החוקר הידוע אברהם משה לומן בכרך השלישי
של

' ירושלים '

( . ) 1889

6ן

בכרך הרביעי של הסדרה

שעריו בשנת תר " ן לכל איש  ,ללא הבדל דת ולאום

שבה ניתן טיפול חינם לבני הכפרים בסביבה .

7ן

( ) 1892
;

הודיע לומן שבית  -החולים פתח את

יש בו שלושים ושתיים מיטות וכן קליניקה

הסופר יהושע ציין  ,על סמך דבריו של ההיסטוריון
18

הערבי עארף

אל  -עארף  ,שבית  -החולים הוקם בשטי

 , 1891בתקופת הסולטאן עבדול חסיד

בידיעה קטנה שהופיעה בעיתון ' הצבי ' בחודש אייר תרנ " א ( אפריל

) 1891

השני .

נכתב  ' :ביום הראשון

הזה היתה חנכת בית החולים החדש של ה " בלדיה "  ,ורבים גם מנכבדי עדת ישראל הזמנו

להחנכה ' 9 .י שנות הקמת הבניין צוינו כאמור על גבי התבליט שבראשו ( בלשכת רישום המקרקעין ,
הטאבו  ,אין רישום של שנת הבנייה או של זהות
54
16

א " מ  .לומן  ,ירושלים  ,ג  ,ירושלים תרמ " ט  ,עמ '

17

שם  ,ד  ,ירושלים תרנ " ב  ,עמ '

18

יהושע ( לעיל  ,הערה

19

האור ( הצבי )  ,ז ,

28

 , ) 8עמ '

. 223

. 43

( א ' באייר

תרנ" א ) .

. 202

הבונה ) .

tal

בית  -החולים התורכי בירושלים

תיאור של ביזע  -החולים בשנותיו הראשונות מובא בספרו של ויטל קווינט
משנת

. 1896

20

( Vi

) Cuinet

הספר מתאר את האוכלוסיה  ,המינהל  ,הכלכלה ומוסדות חינוך ובריאות בלבנט

( סוריה  ,לבנון ופלשתין ) לדבריו בית  -החולים נוסד בשנת
שימשו גברים וחציין נשים  .הצוות המקצועי כלל
נזירות רחמניות  ,שבעה אחים ואחות

אחת .

1891

והכיל ארבעים מיטות אשר חציין

:

מנהל  ,אקונום  ,רופא  ,מנתח  ,רוקח  ,שלוש

בשנת

אושפזו בבית  -החולים שמונה מאות

1894

ותשעים חולים מכל העדות  ,ובמסגרת של שלושה ימי ביקור בשבוע ( מעין פעילות של מרפאות
בימינו )

חמן
שהם

.

5 6

נבדקו אלף ושש מאות חולים  .באותה שנה מתו בבית  -החולים חמישים בני  -אדם ,

אחוזים מסך המאושפזים ( נתונים להשוואה מאותו ספר

אחוזים מהמאושפזים  ,ב ' מאיר רוטשילד ' -

1 .7

ב ' ביקור  -חולים ' נפטרו

:

אחוזים וב ' משגב לדך ' -

ההוצאות השנתיות של בית  -החולים העירוני היו עשרים ושבעה אלף
אחזקת בית  -החולים מומנה ממסי  -הדרך ( ג ' פר ,

יפו  -ירושלים .

הפעלת הרכבת בשנת

1892

שוסה )

9. 1

אחוזים )  .י2

.

6 4

פרנק .

שגבתה העירייה מהעגלות בדרך

הביאה לירידה הדרגתית בהכנסות העגלונים  ,והם

התארגנו ופנו לממשלה בבקשה לבטל את המס  .לאחר שנענתה בקשתם נותר בית  -החולים ללא
אמצעים להחזקתו  ,ואף התעורר חשש שייסגר .

22

החולים שאושפזו בבית  -החולים היו בעיקר עניי ירושלים המוסלמים ופלאחים מכפרי

הסביבה .

23

תושבי ירושלים המבוססים העדיפו בתי  -חולים מתקדמים יותר שהיו מצויים בשפע

בסביבה הקרובה  -ברחוב יפו ( בית  -החולים ' שערי  -צדק ' ) ולאורך רחוב הנביאים  ,שהיה ידוע אז

בתי -החולים .

כרחוב הקונסולים וכרחוב

מאחר שבית  -החולים היה המוסד הרפואי היחיד של העירייה והממשל  ,נערכו בו החקירות

משפטית .

בתחום המוכר כיום בשם רפואה

בידיעה שהתפרסמה ב ' האור ' ( ' הצבי ' ) בשנת

1893

מסופר על התאבדותו של משרת שהגיע מעדן עם אדונו לביקור בארץ הקודש  .לפני מותו התוודה
בפני הרופא המטפל ששתה סם מוות מפני שנכשל בדבר עברה עם אישה פנויה  ,ושמועה שהיא

הרה הגיעה אליו לירושלים  ' .ויודיעו הדבר להרשות ולקונסול אנגליה ( כי האורח נתין

אנגליה )

ויקחו את גופת המת לבית החולים של הבלדיה  ,וינתחהו הרופא וימצא סמני סם המות  ,והרופא
הראשון העיד כי המסכן הגיד בפניו כי הוא שתה סם המות בעצמו  .המת נקבר והרשות חוקרת
ודורשת בענין הזה '

24

( לאחר שנים פעלה בבניין המעבדה לרפואה משפטית של מחלקת הבריאות

המנדטורית ובין השאר בוצעה בה החקירה של קרבנות פרעות תרפ " ט
בסוף אוקטובר

1898

בחברון ) .

התקיים בירושלים הביקור המפורסם של וילהלם השני קיסר גרמניה .

הביקור הונצח בסדרה ארוכה של תמונות שצילמו אליהו מאיירם ופרדריק וסטר מהמושבה
האמריקאית  .אוסף התשלילים מצוי כיום בספריית הקונגרס

בוושינגטון .

באחד הצילומים ,

שהעתקו נמצא בארכיון העיר ירושלים  ,נראה משמר הכבוד של הקיסר חולף על פני חזית בית -

20

צ'

,

 . 553 - 554קק

.

 " " 1עקל " ,-

) )

.

slulilliquc

Paris 1896

" " ' " 11 .

חח0יי0י

. 561 - 560

21

שם  ,עמ '

22

הצבי  ,כה  ( 23 ,ח ' בחשון

23

" יהושע  ,ילדות בירושלים הישנה

24
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החולים העירוני  .עמדת הצלם היתה בעברה השני של דרך יפו  ,בחצר הבית שבנה הקונסול הבריטי
מור

) . ( Moore

לכבוד האירוע קושט בית  -החולים בדגלי תורכיה

וגרמניה .

על המרפסת שבגג

השער נראית קבוצת אנשים שנמנו קרוב לוודאי עם הנהלת בית  -החולים  ,וביניהם גם אישה
בתלבושת לבנה שהיתה כפי הנראה אשתו של מנהל בית  -החולים  .המרפסת היפה איננה קיימת
שבחזיון הבניין ,
עוד  ,שני האגרטלים הגדולים שהיו עליה הועברו לקישוט הרחבה המוגבהת
ונעלמו משם באמצע שנות

השבעים .

בשנת  1912התחילו לפעול בירושלים שתי משלחות לחקר מחלת המלריה בעיר  :האחת
 ( Peter Mahlensוהאחרת בראשות ד " ר ו ' ברין וד " ר
בראשות החוקר הגרמני פרופ ' פטר מוהלנס

עלן

א ' גולדברג  ,שהקימו באותה שנה את תחנת הבריאות העברית מיסודו של נתן שטראוס -
משלחת זו פעלה  ,לפחות בהתחלה  ,בבית  -החולים העירוני  ' :להבראת ירושלים  -אתמול בקרנו

[ ביקר אצל כתב

העיתון ]

הד " ר מוצירי ויבקשנו בשם ראש המשלחת המדעית ד " ר ברון

[ ברין ]

שבא לעירנו להתחקות על שרשי הקדחת הבצית ולמצא תרופה להבראת עירנו  ,לסור אל המעבדה

בית  -החולים התורכי בירושלים

שלו אשר בבית החולים העירוני ולראות את העבודה ' .
המחקר נראה בור מים שהיה בחצר בית  -החולים .

25

באחד מהפרסומים של ברין על תוצאות

26

יהושע תיאר את ביון  -החולים27

על סמך איגרת תודה שפרסם בעיתון היפואי ' פלסטין '

העיתונאי הירושלמי שיח ' עלי אר -רימאווי ,לאחר שאושפז בביז -
'
להג ' רה
כתב כי בית  -החולים הוקם בשנת
1308

( ) 1890

החולים בשנת

. 1913

28

רימאווי

על  -ידי חג ' סלים אפנדי אל  -חוסייני  ,על

קרקע שרכש במערב ירושלים עבור מועצת העיר שבראשה עמד  .המבנה היה בעל שתי קומות

והכיל עשרים ושמונה חדרים וחדרי שירותים  .בבית  -החולים היו ארבעים מיטותי ומרביתן היו
תפוסות בדרך  -כלל  .חדר הניתוח בבית  -החולים היה מצויד ב ' כל מכשירי הניתוח מהסוג החדיש
והמשוכלל ביותר '  ,וכן היה בו ' בית  -מרקחת המכיל את כל סמי המרפא והתרופות החדישות

שעשויים להזדקק להם ' ( בית  -המרקחת גדל מאוד לאחר שהועבר אליו בית  -המרקחת העירוני ,
שפעל קודם ליד שער יפו . ) 29עם סגל בית  -החולים נמנו הרופאים פוטי אפנדי אנ  -נטאסי ( הרופא

המומחה ) ועוזרו כאמל ביי אל  -חוסייני  ,שהיה בוגר האוניברסיטה המלכותית באיסתנבול  .הצוות
הסיעודי מנה שתי נשים וחמישה גברים ; להם סייעו ארבע נזירות אחיות רחמניות  ,והכותב מהלל

את עבודתן המסורה  .בבית  -החולים היו גם אימאם ירא שמים ופקיד מיומן  .לקראת סיום איגרת
התודה העתיר רימאווי שבחים על העירייה שהקימה את בית  -החולים  ,וציין שזהו אחד ממפעליה

החשובים של הממשלה  -בזכותו נחסכו מהעות ' מאנים החרפה והבושה שהיו כרוכות בצורך

למצוא מרפא בבתי  -חולים

זרים .

מנהל בית  -החולים ד " ר מוטיוס
ד " ר פוטי הנזכר במכתבו של רימאווי הוא פוטיוס אפקלידס

) Efklides

 , ( Photiosמי שהיה הרופא

הראשי ומנהל בית  -החולים במשך שנים רבות  .ד " ר פוטיוס נודע בשמו הראשון בשל הקושי של
חוליו הערבים להגות את שם משפחתו  ,ובשם זה הוא מוזכר לראשונה ברשימת רופאי ירושלים
משנת תרנ " ח

( ) 1898

כרופא לא  -יהודי בבית  -החולים העירוני .

30

ברשימה זו נזכר גם רופא

הממשלה בשם ארמאניאק ; לדברי יהושע הוא היה רופא ארמני שעבד בבית  -החולים העירוני וכן

ב ' קישלה '  .וי
פוטיוס היה תורכי ממוצא יווני שנולד בברוסה ( כיום

בורסה )

שבאסיה הקטנה בשנת

לאחר סיום לימודיו בגימנסיה היוונית יאנוס שבאיסתנבול בשנת

1881

. 1864

המשיך ולמד רפואה

באוניברסיטה של העיר  .כאשר הוקם בית  -החולים העירוני בירושלים חיפשו רשויות השלטון
רופא מתורכיה שינהל את המוסד הרפואי היחיד שבחזקתו  .המשרה הוצעה לרופא הצעיר שזה לא
כבר סיים את לימודיו  ,ולקראת פתיחת בית  -החולים בשנת

. 1912

25

החרות ,

26

ראה לעיל  ,הערה . 4

ד2

יהושע ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 46 - 43

9

באוקטובר

1891

הוא הגיע לעיר יחד עם

תיו

.5

28

לעיל  ,הערה

29

יהושע ( לעיל  ,הערה

אמו .

 , ) 8עמ '

. 39

גראייכסקי  ,מגנזי ירושלים ( חוברת יא

30

פ'

31

יהושע ( לעיל  ,הערה . ) 23

:

חזון ציון וירושלם )  ,ירושלים כסלו תרצ " א  ,עמ ' כ .

רופא בית  -החולים
פוטיוס אפקלידס

שלט הנושא את שמו
של ד " ר פוטיוס
עפקלידס ( מוצב בחזית
הבש

ד" ר

ובנותיו הלן ( מימין
וקליאי

ורבו התגוררו

)

ילדיו  ,כיום רחוב רחל
אמנו  , 3ירושלים )

בירושלים נישא למריה סמטופולו  ,צליינית שבאה מכפר בדרדנלים  .לאחר שהתבסס כלכלית בנה

את ביתו מחוץ לחומות  ,בקרבת שער יפו ובצמוד לבית קלרק ( הבית שכן ברחוב ממילא
במסגרת בינוי מחדש של האזור

;

25

ונהרס

קרויאנקר שחזר בספרו על הבנייה הערבית מחוץ לחומות את

בית משפחת אפקלידס  ,ומחמת שיבוש צוין שמו בספר

אפקטידיס ) .

32

לפוטיוס היה מעמד של

פקיד עירוני בכיר  ,כי בנוסף להיותו הרופא הראשי של בית  -החולים שימש גם בתפקיד של רופא

העירייה .

בתוקף תפקידו לבש תלבושת שרד רקומה  ,כמנהג אותם

ימים .

בחגים ובאירועים

מיוחדים ענד על בגדיו מדליות שקיבל על שירותיו לציבור  ,הן מהתורכים והן מהיוונים  .את אחת

המדליות העניק לו הסולטאן עבדול תמיד השני  ,ובצו המלכותי ( פרמאן ) שהוצא לרגל האירוע

בזכות עבודתו הראויה לשבח של רופא בית  -החולים העירוני בירושלים  ,אפנדי פופי
[ פוטי ]  ,כמחווה של רצון טוב מלכותי  ,ניתן בזה כתב מלכותי המעניק לו אות כבוד
[
1
גענת מ
' מאדא אלאח ' רה  ,שנת

55
58

32

קרויאנקר ( לעיל  ,הערה
כתמונת

ראי .

 , ) 9עמ '

. 190

1

1319

1

[ להג ' רה  ,כלומר

בית אפקלידס נראה גם

. ] 1901

בעמ '  189בתרונים שהודפס בטעות כשהוא הפוך

בית  -החולים התורכי בירושלים

מלחמת העולם הראשונה
עד למלחמת העולם הראשונה פעלה בבית  -החולים מחלקת בידוד קטנה ששכנה במבנה שבחצר

כשהחלה המלחמה פקדו את הארץ מגפות שונות  ,וכל בית  -החולים הוסב לטיפול

האחורית .

במחלות מידבקות  .מרבית המאושפזים היו חולים במגפת טיפוס הבהרות שפרצה אז בארץ  ,והיתה

חלק מהפנדמיה הכלל  -עולמית של המחלה  .האגף הקטן והנפרד שבחצר הפך בתקופת המלחמה
לביתן שבו אושפזו

אסירים .

מהעיתון ' החרות '  ,שהיה היחיד שהודפס בירושלים במלחמת העולם הראשונה  ,ניתן ללמוד על
פעילות בית  -החולים בתקופה זו  .בשל ריבוי המחלות והמגפות נפתחה בו באוקטובר

שבה ניתן לעניי העיר טיפול בחינם

נשוכי כלבים ,

34

;

מרפאה זו פעלה יומיים

בשבוע ' .
3

1915

מרפאה

בבית  -החולים אושפזו גם

אם כי מרביתם טופלו במכון פסטיר הירושלמי שבהנהלת ד " ר אריה בעהם  .לאחר

שנתגלו בעיר חולי אבעבועות שחורות נפתחה בבית  -החולים תחנה לחיסון האוכלוסייה  ,ואף
הוצעה תכנית להכין בו את תרכיב החיסון ( 35לאחר שנים אכן יוצר התרכיב במעבדות מחלקת
הבריאות המנדטורית ואחר כך במעבדות משרד הבריאות ששכנו באותו

בניין) .

המצב הקשה בעיר חייב את הרשויות העות ' מאניות לגייס רופאים וכוח עזר לשירותי הבריאות

של העירייה  .יהושע מספר כי צעירים יהודים שרצו להשתמט מחובת הגיוס לצבא התורכי בימי

מלחמת העולם הראשונה עבדו בבית  -החולים בתור

אחים ' .
6

עם הרופאים שגויסו לעבוד בבית -

החולים נמנו כמה יהודים  ,וביניהם ד " ר ישועה שמי ואולי גם ד " ר מנחם שסיין  .שטיין היה מאנשי
ביל " ו  ,ונודע בפעילותו ביפו  ,שם ניהל במשך עשר שנים את בית  -החולים ' שער  -ציון '  .בהיותו בן
שישים מ -בק מחוליו בבית  -החולים למחלות מידבקות ( בית  -החולים העירוני
הבהרות ובסוף אפריל

1916

נפטר .

[ ? ])

בטיפוס

37

כמה ימים אחר כך התפרסמה בעיתון ' החרות '

:

מות רופא  -בשבוע זה מת כבוד הרופא הנכבד ד " ר פוטיוס אפנדי  ,במחלת טיפוס -

הבהרת  ,בשנת החמשים ושתים לחייו  .ד " ר פוטיוס שמש במשך שנים רבות בתור רופא
הממשלה ופקידות העיריה בירושלים והיה גם רופא ראשי בבית החולים העירוני  .הוא
הצטין בחביבותו ובמדותיו הטובות ורכש לו בעבודתו המסורה ידידים רבים בין תושבי

עירנו  .לויה גדולה ונהדרה נערכה לכבודו  ,ובה השתתפו כבוד עזמי ביי  ,חולי מדמשק
כבוד המראלאי רושן ביי  ,ראש פקידות

המנזל ;

;

הקונסולים  ,רופאי הצבא ו ' הסהר

האדום '  ,רבים מפקידי הממשלה ורופאים ואנשים נכבדים רבים מכל העדות השונות
שבעירנו  .היו גם שוטרים ואנשי  -צבא ואחדים מפקידי

המשטרה ' .
8

פוטיוס חשש כנראה מהידבקות בטיפוס הבהרות  -כך עולה מן העובדה שחודש לפני מותו חתם

33

החרות ,

34

שם  6 ,בינואר 916נ

14

. 1915

באוקטובר
; 2

בפברואר

בפברואר

35

תל 14 ,

בספטמבר 2 ; 1915

36

יהושע

( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

37

ראה  :מ ' שרמן ,

'  80שנה

סד (  , ) 1963עמ '

 ( 236 - 234שטיין ) ;

(  , ) 1949עמ ' 160
38

169 -

החרות  7 ,במאי . 1916

. 1916
. 1916
ק51

. 46

לעליתו של ד " ר מנחם בן דב שטיין  ,הרופא היהודי הראשון ביפו וסביבתה '  ,הרפואה ,

( שמי) .

ז " י פלאשקס  ' ,הרופאים הראשונים ילידי ארץ  -ישראל '  ,הרופא העברי  ,כב

,,

31 .
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הפרמאן שקיבל ד " ר פוטיוס אפקלידס מהסולטאן עבדול חסיד השני

י

ua

בית  -החולים התורכי בירושלים

על צוואה ובה הוריש את רכושו לשלושת ילדיו ואת ספריו

לבית  -החולים היווני  .בנו אלכסנדר
מעבירות המחלה  ,אך הדבר לא

סיפר שבגדי אביו גוהצו מדי יום כדי להגן עליו מפני הכינים

הועיל .

פוטיוס קבור בבית  -הקברות היווני האורתודוקסי שבהר ציון

39

והלן .

גם אמו  ,בנו ושתי בנותיו  ,קליאו

יש הסבורים שד " ר פיקחין המופיע ברומן

 ,בקבר משפחתי שבו נקברו

ש " י עגנון עוצב בדמותו של
' תמול שלשום ' מאת

ד " ר שסיין  ,ואילו את ' הרופא היווני ' באותה יצירה הם מזהים

ד " ר הלנה כגן
ד " ר הלנה כגן  ,לימים רופאת הילדים הנודעת מבית
המלחמה בבית  -החולים העירוני  ,וסיפרה על כך

עם ד " ר

פוטיוס .

40

 החולים ' ביקור  -חולים '  ,עבדה בתקופתי 4היא עלתה ארצה בראשית 1914

בזיכרונותיה .

עבודה  .מצוקתה נגעה

בהיותה בת עשרים וארבע והתיישבה בירושלים אך לא הצליחה למצוא

 ,ולאחר ששוחח עם

ללבו של ד " ר כמאל ביי אל  -חוסייני  ,קרוב משפחה של המופתי הירושלמי
ויהודיות  ,בבית  -החולים
דודו  ,שהיה ראש העיר  ,הוזמנה כגן להכשיר אחיות חדשות  ,ערביות
שעבדו בבית  -החולים עד לפרוץ
העירוני  -האחיות הקתוליות הצרפתיות ממסדר סנט פול
לגירוש הנתינים הזרים  .בנוסף
המלחמה נאלצו לעזוב את הארץ  ,לאחר שהמושל התורכי הוציא צו
את ד " ר פוטיוס
להדרכת האחיות מילאה כגן תפקידים שונים בבית  -החולים  .תחילה החליפה
באסירים החולים שאושפזו
בביקורי הערב  ,לאחר מכן עזרה במרפאת חולי החוץ  ,ובהמשך טיפלה
טיפוס הבהרות והבניין
כאמור בביתן נפרד  .כגן תיארה בזכרונותיה את בית  -החולים עמוס בחולי
כולו שרץ כיני גוף שהעבירו את

החולים

;

המחלה .

42

מגפת טיפוס הבהרות פגעה אף

בסגל העובדים בבית -

מלבד הרופא הראשי נפטרו מן המחלה גם הרוקח  ,המזכירה  ,שתי

אחיות ואח

ארמני .

הוטל עומס העבודה

עקב ריבוי מקרי המוות נוצר מחסור חמור ברופאים ולמשך מספר חודשים
מקונסטנטינופול משלחת סקר
בבית  -החולים אחוז הפניקה על כתפי ד " ר כגן  .באותה עת הגיעה
מחמאות לרופאה הצעירה על
רפואי לבדיקת מצב הבריאות בסוריה ובפלשתינה  .המשלחת חלקה
והמליצה בפני הרופא
הטיפול בחולים ועל אופן ניהול הרשומות הרפואיות של בית  -החולים
43

המינוי הרשמי שקיבלה כגן הותיר

המחוזי ד " ר סדאק ביי להמשיך להעסיקה בבית  -החולים .
רושם עז  ,והעיתון ' החרות ' מצא לנכון לפרסמו .
לרופאת בבית
נעים לנו להודיע כי הרופאת המהוללת דר  .כהן נתקבלה באפן רשמי
ד " ר קנן ,
החולים העירוני של הממשלה המקומית  .הגב  .דר  .כהן  ,או כמו שקוראים לה
ידועה היטב לבני ירושלים הן בין הישוב החדש והן בין הישוב הישן ואין

היא צריכה

לשבחנו  .דיה עובדה זו  ,שהיא נתקבלה בתור רופאת הממשלת בבית החולים
אביב

"

6

 .שד

"

81 4 ) Jerusalem vom Ende des

 . 517 - 518קק 983 ,ן 11 , Herzogenrath

40

sweJ' sens der

.

ח8

" "

חםץא des

: lungן! twiclח ]

? um Beginn des 79 . Jahrhunderts

קורות  ,ט ,

העירוני

.

4 . Schwake , Dieן

 , ) 1989 ( 10 - 9עמ ' 334 - 332

א ' הולץ וט ' ברנר  -הולץ  ' ,ענייני רפואה ב " תמול שלשום " מאת ש " י עגנון ' ,

( באנגלית עמ ' . ) 649 - 629

. 58 - 53

41

כגן ( לעיל  ,הערה

42

יהושע מספר שעל הבניין הוטל סגר ולא הותר לקרובי משפחה לבקר את

 , ) 11עמ ' , 44 - 43

עמ ' . 46
43

כגן ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

. 56

ן
לעילי  ,הערה
החולים  .ראה  :יהושע (

, )8

י1ג

1י1ירל  -דנך

אנגליקני בירושלום
אחר
המיכתו לבית -
' לים של ה ' סהר
עדום ' ( ; ) 1915
' למות דומים היו גם
 :ית  -החולום התורכי

ניראי

באפן רשמי  ,להראות על מומחיותה ובקיאותה של הגברת דר  .כהן במקצע הרפואה .
כי ,
כידוע  ,אין במדינתנו
זכות מיוהדת לנשים לשמש בתור רופאות כי אם רק בתור חובשות ,
מילדות  ,אחיות רחמניות או סתם עוזרות לרופאים  .ואם הגברת דר  .כהן זכתה
להתקבל
בתור רופאת
בבלדיה  ,הרי זה מראה עד כמה מצטינת הרופאת היהודית הזאת במקצע
הרפואי  ,עד שהממשלה העותמנית הוקירה את כשרונותיה ותשים על שכמה משרה
נכבדה

כזו .

44

חודש לאחר מכן הופיעה ידיעה בעיתון מטעם פקידות העירייה  ' :לבית  -החולים
העירוני דרוש יום
יום חלב למשך ששה חודשים ,
היינו מחודש שעבן  334עד הודש צפר  , 335במהיר ששה גרוש
הקילו '  - 45זוהי עדות למאמצי כגן לשפר את התנאים לחולים המאושפזים .

62

מלבנון שהתאסלם  .המנהל החדש ראה בכנן מתחרה ושאף להרחיקה  .לאחר זמן קצר
התרחש
אירוע שהביא בסופו של
דבר לעזיבתה  .ישראל שוחט  ,ממייסדי ' השומר '  ,נעצר והוחזק בבית -
ההרות  9 ,ביוני 1916
שם  2 ,ביולי

. 1916

בית  -החולים התורכי בירושלים

הכלא ה ' קישלה ' ,

ולאחר שחלה בכלאו אושפז באחד החדרים של אגף האסירים בבית

 -החולים .

שוחט היה בהלם לנוכח התנאים ששררו במקום  .הדבר היחיד שיכלה כגן לעשות כדי להקל על

מצבו היה לכסות את הקיר המטונף שליד מיטתו בסדין לבן ( קירות החדר שימשו לפלאחים
במקום ממחטות או נייר טואלט )  .רוקח בית  -החולים רג ' הב אל  -חוסייני  ,בעידודו של מוניר  ,דיווח
לנציב התורכי העליון ג ' מאל פאשא על ה ' פשע ' שבטיפול המיוחד ב ' אויב המדינה '  ,והתלונן על
כך שכגן תלתה כילה נגד יתושים מעל מיטת האסיר  .בעקבות התלונה מונתה ועדת חקירה  ,והיא
דיווחה על מציאת סדין לבן על הקיר  .הדו " ח המתון והתערבות ראש העיר חוסיין אפנדי הצילו את
כגן מכלא ומגירוש  .לאחר פרסום הדו " ח זימן אותה רופא המחוז סדאק ביי והציע לה לצאת

לחופשה .

כגן קיבלה את עצתו ולא חזרה עוד לבית  -החולים .

46

לפי תיאוריה של כגן היו בבית  -החולים בתקופת מלחמת העולם הראשונה שישים מיטות  ,ללא

מעבדה וללא חדר טיפולים  .המים נשאבו מבורות ונישאו בכלים למחלקות  .חדר אמבטיה אחד
שירת את החולים ואת אנשי הצוות  .המיטות היו רעועות  ,והמזרנים במצב התפוררות  .הרופאים

האחראים לא ערכו רשומות רפואיות והוראות הטיפול נרשמו על גיליון החום  .הציוד הרפואי
במחלקה בת שתים  -עשרה מיטות כלל רק שני מדי  -חום ומזרק אחד או

שניים .

על מצבו של בית  -החולים אפשר ללמוד מתיאור ציורי מאוד של שבעת מדורי הגיהנום שעברו
המסכנים שאושפזו בבתי  -החולים התורכיים בירושלים  .התיאור נדפס בשבועון שהוציא לאור חיל

המשלוח המצרי  -הבריטי לכיבוש ארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם

בית  -חולים תרכי לא

היה .

הראשונה .

בירושלים תפשו את בתי  -החולים הצרפתים  ,האנגלים

והרוסים  ,ומצאו בהם מטות ושאר הצרכים הדרושים למוסדות כאלה ולא עברו ימים

מעטים וזכר של בית  -חולים לא נשאר  .הללו  ,בתי החולים נהפכו למכלאות  ,לקן  -כנים

ופשפשים .

לא על נקלה יתקבל החיל החולה לבית החולים  .גם בזמן המחלות

האפידימיות לא נתקבל החולה שמה אלא אם כן לא יכל כבר לעמד על רגליו  .ובהתקבלו
 -לא כלו עוד הרפתקאותיו  .קודם כל ההתיצבות לבדיקה לפני הרופא שאינה נעימה

ביותר  .ראשונה מכבד הרופא את החולה בסטירת לחי ; זוהי הפגישה הראשונה  .וכשיוכח
הרופא כי החולה זקוק אמנם לבית  -החולים ורשמו אותו בפנקס בית החולים  ,ואם לא ,

יסבל החולה ' המדמה ' ענויים ומכות וכנויי  -גנאי אשר רק האופיצירים החרכים יצטינו

בהם  .אחרי בדיקת הרופא עליו להתיצב לפני הלבלר שגם הוא אינו אלא איש צבא פשוט

שעלה לגדולה על ידעו קרא וכתב תרכית  -חזיון בלתי נפרץ גם בין רבים מהאופיצרים
החרכים  ,ואז יתחילו שוב ענויים

:

שאלות מצד הלבלר ותשובות מצד החולה וכשאין

האחרון ממהר לענות מיד סטירה או בעיטה  .ואחרי אשר עבר גם את מדור גהנום זה ,

יביאו את החולה להתרחץ באמבטי  .לרוב ישנו רק אמבטי אחד וכל החולים רוחצים בו .
זה יוצא וזה נכנס  .ואין מקפידין אם ימצאו בין החולים גם חולים במחלות מדבקות .
אחרי הרחיצה הוא מובל לקרנטינה שגם היא אינה מצטינת בנקיון שבה  .בקורי הרופאים
אינם עוברים בשלום אף הם  .הרופא נכנס יחד עם עוזרו  ,וטרם אשר יבדק את החולה הוא

מצוה לעוזרו לעמד על נקיון גופו  .מאליו מובן שאחרי מרחץ באמבטי של בית חולים

46
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תרכי אין החולה מצטין בנקיונו ,

ולסטירות  ,ואחריה יבא הענש

והמחפש מחפש ומוצא . . .
 -הפחתת מדת אכלו  .כלכלת  -החולים - .

כנים  ,ואז אין מספר למכות
עוד

בראשית פרוץ המלחמה לא היו החולים שבעים  ,ובשתי השנים האחרונות ירדה מדת
האכל הנתנת לחולה עד לאפס  ' .בימים הטובים '  ,בראשית פרוץ המלחמה  ,קבל החולה

בבקר שורבה  -ספק משקה  ,ספק מאכל ; איך שהוא ודבר אחד ידוע כי אף הרעבתנים
שבין החולים לא יכלו לשתות ' שורבה ' זו  .קרוב לעשר יבדק הרופא את החולה ואז יובא
' הטעין '  -לחם קיבר ובלחי אפוי די צרכו  .לחולה  ,אשר אך זה ירד חומו  ,נותנים רבע
קילו ליום ולהולך ומבריא  -חצי קילו  .החולה מתנפל על הלחם התפל ובולעו כהרף
עין  ,ומחכה בכליון עינים לארוחת הצהרים המובאה בין השעה השתים עשרה

לאחת .

ארוחת הצהרים  -בורגול ובשר  ,ומאז שוב הפסקה ארוכה מאד והחולה הרעב משתדל
להרדם למען ישכח את רעבונו ומרבה לשתות מים ( אף אלה נתנים

במשורה ) .

בין

7-6

מביאים את ארוחת הערב ושוב פעם בורגול ובשר  ,וכך חוזר חלילה כל יום אותו ' טעין ' ,
אותם המאכלים ואותה ' שורבה '  ,אותו היחס אך לא אותן המכות  .הן תרבינה מיום אל
יום  .וכל זאת כשהימים כתקונם  .לעתים קרובות יקרה שה ' שורבה '  ,תובא בעשר והלחם
בצהרים  ,וארוחת הצהרים יחד עם ארוחת הערב וכה ישכב לו החולה את מספר ימיו ושב
חלש ורצףן למקום עבודתו לימים מספר ושוב יחלה וישוב לבית החולים

;

ולא יפלא

איפא כי בפרוץ מחלת טיפוס  -הכתמים מתו בצבא למאות ולאלפים בכל יום  .כאלה הם

בתי  -חוליה של חרכיה  . . .הממשלה החולה . . .
אך לא לבית  -חולים תרכי  ,כי אם ליותר אנושי .

דומני שחרכיה עצמה זקוקה לבית  -חולים
47

אזכור אחרון של בית  -החולים מופיע בעיתון ' החרות ' מסוף ינואר

: 1917

' התובע הכללי ( מודעי

אלעמום ) עבד  -אלה ביי מודה להרופא דר  .מוניר ביי  ,רופא ראשי בבית החולים העירוני ולאחות -
הרחמניה ב  .לרנר בעד העזרה הרפואית שהושיטו לו עת היותו שוכב חולה במחלת טיפוס -

הבהרות ' .

48

סוף דבר
עם כיבוש ירושלים על  -ידי גנרל אלנבי בסוף 917נ עבר בניין בית  -החולים לרשות הממשל

הבריטי .

כשהוקם השלטון האזרחי בארץ  -ישראל  ,בשנת

, 1920

שוכן בו המשרד הראשי של

מחלקת הבריאות המנדטורית  ,והוא שימש גם מקום מושבו של ראש המחלקה הקולונל הירון
משנת

1922

שכנו בבניין המעבדות המרכזיות של מחלקת הבריאות

המנדטורית .

;

בכל גלגוליו

שירת הבניין גופים העוסקים בבריאות  ,וכך אף כיום  ,והוא כלול ברשימת המבנים המיועדים
לשימור

בירושלים .

6'1
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מ ' טשרנאוו  ' ,חרכיה ואנשי צבאה '  ,חדשות מהארץ  ,מא

שבועון זה לעיתון
48
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