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 מדינת ישראל 
  משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער
 ח וידיעת הארץ"אגף של                     

 

 "הדסה" ושיירת יסקי חיים ר"ד בעקבות – בדרך אל ההר 

 
  , רחוב חיים יסקי, ראח'ג 'חישיב ח"הע אנדרטת, רחוב החבצלת, רוטשילד ש"ע הישן חולים בית

 הצופים הר "הדסה" רפואי מרכז
 

 "העבודה חלוצי עם ביד יד הרפואה חלוצי עובדים שלנו ההתיישבות עבודת בחזית"

 (4391.41.41, "דבר" עיתון ,יסקי חיים ר"ד)                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 ויקיפדיה  :תמונות מתוך

 חלפון מנה :מאת                                                                  

 רונית בין :עיבוד ועריכה
 אפרת חבה :עריכה לשונית

  

 7141 ,ז"תשע    

---------------------------------------------------------------------------------- 

 17-0917101: 'פקס, 17-091943114: 'טל, 34344, בניין ארלדן ירושלים, 91רחוב הנביאים  

 inbalba@education.gov –א "ח וידה"אגף של                                       
 

 .                                                                  קובץ זה מכיל קישורים גם לאתרים חיצוניים לאתרי משרד החינוך                     
 .הוא באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך, לרבות הפרסומות שבו, תרים אלותוכן א                                        

                                                       
 לא להפצה, פנימי                                                            

 
 

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=yo5P5v23%2F6uD3QWwDcSlZfkPwWdk1kFz3zkEU9tw%2Fknw979SW5v6DVKHpXwvTzEAYw%3D%3D&mode=image&href=DAV%2f1934%2f10%2f17&page=5&rtl=true
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 שיירת הדסהיסקי ור חיים "בעקבות ד –חלוצי הרפואה בירושלים 

 
 ,  רחוב חיים יסקי, ראח'ג 'חישיב ח"הע אנדרטת, רחוב החבצלת, רוטשילד ש"ע הישן חולים בית

 הצופים הר "הדסה" רפואי מרכז
 

 "שלנו עובדים חלוצי הרפואה יד ביד עם חלוצי העבודה תבחזית עבודת ההתיישבו"

 (4391.41.41, "דבר"עיתון  ,ר חיים יסקי"ד)                                                                       
 

 במסגרת הפעילות . בכי רעארץ כולה בירושלים ובהיה מצב הרפואה  ,91-אמצע המאה העד 

. בתי חולים הוקמו בעיר העתיקה ומחוצה לה. החלה גם הרפואה להתפתח, בירושליםת ינוהצי

בית חולים  ניהלהש ,"הדסה"בלטה לטובה פעילות אגודת הנשים  ,השלטון הבריטי בתקופת

את הדחיפה הגדולה ביותר  ."הדסה על שם רוטשילד"בית החולים  ,מודרני בירושלים

היה הרוח החיה מאחורי  יסקי. ר חיים יסקי"ד יםיניעהנתן רופא , הרפואה בעירהתפתחות ל

 .בירושלים על הר הצופים ,אוניברסיטאי הראשון בארץהחולים ההקמת בית 

היה פעיל ציוני  הוא .החל ללמוד רפואה באודסהורוסיה נולד ב (8491-8141) ר חיים יסקי"ד

ה השלישית ית העלייארצה באניעלו השניים , פניה גרודצקיעם ולאחר נישואיו  ,נלהב

 ".רוסלאן"

לאחר זמן , עבד כשומר בפרדסי השרון הוא ,בארץ לא היו קלים ר יסקי"של ד ימיו הראשונים

 .מוסמך םעינייכרופא  ארצה רפואה בשוויץ וחזרהלימודי בהמשיך נסע ל

בין המושבות החקלאיות לטפל  ,רכוב על חמור ,עברהוא 

התמנה למנהל מחלקת  ,שרונויבזכות כ .םעינייבמחלות 

ומאוחר  ,אביב-תלב "הדסה"בבית החולים  םהעיניי

 ""ההדס"בית החולים "יותר למנהל הכללי של 

 .ירושליםב

התאימו לרוח להחולים ויסקי הצליח לקדם את בית 

כי ירושלים זקוקה לבית הבין  יסקי ,ם זאתע. הזמן

שלצד מתן מענה רפואי יעסוק  ,ברסיטאייחולים אונ

 .בהכשרת סגל רפואי עתידי

חדש בצמוד לאוניברסיטה העברית בית חולים את הפתרון לכך מצא יסקי בהקמת מבנה 

החולים החדש ובית הספר לרפואה שלידו עם יסוד בית ": שנים על הר הצופים ןקמה באותהוש

תקוותנו שאז נוכל לבשר על תגליות רבות . התנאים אשר יאפשרו עבודת מחקר חשובה וייווצר

 .(4391 בשנת יסקי ר"ד של מדבריו) "ערך לבריאות הישוב

 ויקיפדיה :מתוך ,יסקי חיים

 ויקיפדיה

 

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=yo5P5v23%2F6uD3QWwDcSlZfkPwWdk1kFz3zkEU9tw%2Fknw979SW5v6DVKHpXwvTzEAYw%3D%3D&mode=image&href=DAV%2f1934%2f10%2f17&page=5&rtl=true
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=yo5P5v23%2F6uD3QWwDcSlZfkPwWdk1kFz3zkEU9tw%2Fknw979SW5v6DVKHpXwvTzEAYw%3D%3D&mode=image&href=DAV%2f1934%2f10%2f17&page=5&rtl=true
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dr._Chaim_Yassky_at_his_desk.jpg
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גלה טפח והוא מ, "הדסה"שיירת  שעברה במסלול ,בין שני בתי החוליםבר וע הסיור מסלול

את סיפורן של השיירות אל הר הצופים  .החלוצית בתחום הרפואה בירושליםפעילות מה

 .  "הדסה"דרך סיפורה של שיירת נספר במלחמת העצמאות 

 

 

 

   .(ללא הנסיעה)שעות  5-כ: המסלולמשך זמן 

 .מ"ק 4 :אורך המסלול

 .73רחוב הנביאים  ,"הדסה"ליד מכללת  :נקודת התחלה

 .8יל 'רצ'שדרות צ ,הר הצופים "הדסה" :נקודת סיום

  .המסלול עובר בחלקו בשכונות מזרח ירושלים :מגבלות

  :דגשי בטיחות

 ארח 'ח ג"נת שימשכו  לפני הליכה בקטע המסלול, עם המשטרה, יש לוודא מצב ביטחוני

 .עד הר הצופים( במזרח ירושלים)

  יש ללכת בקבוצה.  

 יש לנקוט משנה זהירות בחציית כבישים. 

  .(היהמסלול במגמת עלירוב ) נגישות -בר ,בינונית-קלה :דרגת קושי

 .אין :מיוחדציוד             

 .אין :אתרים בתשלום           

 

   מסלולב ההליכה תיאור

 

במקום נמצאת היום מכללת  .73הנביאים  ברחוב ,(4) הישן  "הדסה"בבית חולים  המסלול מתחיל

 "אפרים די זהב"דרך כיכר  (דרומה)שמאלה נפנה . רחוב הנביאים לכיוון מזרחברד משם נ  ".הדסה"

לכיוון פנה נומזרחה  נלך, נשוב לרחוב הנביאים ."הדסה"משם יצאה שיירת  ,(7)רחוב החבצלת אל 

אל רחוב  ונלך( ימינה) מזרחההחומה השלישית נפנה  רחובב .ישראל רחוב שבטיב( שמאלה)מזרח -צפון

שער מעבר ב, על קו התפרש מוזאוןלעד ונלך ( שמאלה)צפונה  נפנה בו .(06 'כביש מס)חיל ההנדסה 

נעבור כיכר  .צפונה 'ורג'ונמשיך ברחוב סנט גמזרחה בזהירות במעבר המרומזר  נחצה .(9)מנדלבאום 

נפנה צפונה ודרך שכם  רחובנעלה ב . דרך שכם רחובב  (1)ארח 'ג 'במסגד שייחקטנה ונבחין מימין 

דרך הר  רחובנעלה בו( שמאלה)מערב -צפון בו לכיוון נפנה .שמעון הצדיק לרחוב (ימינה) מזרחה

נמשיך במעלה הרחוב עד לכיכר ומשם  .(0)ח "אנדרטת הע נמצאת בעיקול הכביש מימין. הזיתים

בית הקברות הבריטי  פני נחלוף על .הצופיםאל הר  אהרון קציר רחובמזרח דרך -כיוון צפוןלה יבעלי

שעל  "הדסה"לבית החולים  ,יל'רצ'צרחוב לדרומה בו נחזור לצומת ונפנה  .(9) חיים יסקיונגיע לרחוב 

 .מסתייםשם המסלול  ,גן בית החוליםנצעד אל  של בית החולים כניסה הראשיתהמ .(1)הר הצופים 
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 המסלול  מפת

  גוגל המפות שלי :מתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=172FLy9kcT9jAhAprstX8yxJP8pE&usp=sharing
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 ,רוטישלד חולים בית
  אתרים שימור ,מצגת

  במסלולשהאתרים  תיאור

 

 73רחוב הנביאים  ,(4) "הדסה"כיום מכללת  ,הישן "הדסה"בית החולים 

 .הרפואה החלוצית בירושלים ה שלהוא פתיח לסיפור "הדסה"בית החולים  סיפורו של

נוסד ביוזמת הברון רוטשילד בעיר בית החולים 

 98בבית החולים היו  .9854העתיקה בירושלים בשנת 

הנדבן בחר  .לגברים תשעלנשים ו תשע – מיטות

כרון לבתו הצעירה שנפטרה בגיל ימספר זה לאות זב

 . כולל תרופות ,הטיפול בו ניתן חינם .זה

גדלה האוכלוסייה היהודית בירושלים  ,באותם ימים

בית החולים ברובע היהודי . ים הרפואייםורבו הצרכ

ועל  ,אליו יכול לתת מענה רפואי לכל הפוניםהיה לא 

רחוב ב ,כן נרכשה חלקת אדמה מחוץ לחומות

בתי חולים של המעצמות ו שכנו שב – הנביאים

 .האירופאיות

והוא היה לבית  ,הוקם מבנה בית החולים 9888-ב

הבניין נבנה  .החולים היהודי הראשון מחוץ לחומה

פר יוכך ס .על הכניסה נכתב באותיות עבריות שמו של בית החוליםמ .בסגנון אדריכלי מודרני ומהודר

   :אברהם משה לונץ

נים היותר יפים ין הבית שהוא אחד הבניינשלם בניח "ובשנת תרמ

ושלשה , החלקה מוקפת בחומה שעליה סורק ברזל ...נורשבעי

בית החולים " בתוועל השער הראשי חרותה הכת ...שערים לה

הבית עומד באמצע  ...ערבית וצרפתית, בעברית "דמאיר רוטשיל

 בקומה התחתונה נמצאים בית .ש קומותוהחלקה והוא בעל של

בתי , בית התבשיל, (לברטוריום)בית להכנת הרפואות , רפואות

חדר : חדרי החולים –יה יבקומה השנ  .חדרי המשרתים, האוצר

שה תאים וועל יד כל חדר של, גדול לגברים וחדר דומה לו לנשים

שית יובקומה השל .חדרים להרופא והמנהל, תוחיחדר הנ, קטנים

קורים מיקרוסקופיים יחדר לב, ספרים בית, בית הכנסת, מחלקה מיוחדה לילדים

 ( יהודה בן יקטפרו: בתוך ,לונץ משה אברהם ,בירושלים רוטשילד בית). דועו

 

חדר ניתוח ובית  ,מחלקת ילדים ,והוא כלל חדרי חולים ,מיטות 956בבית החולים היו  ,פעילותו בשיא

התמנה  ,9198-ב. "הדסה"בית החולים לארגון  ניהול עבר ,לאחר מלחמת העולם הראשונה .מרקחת

רכי הרפואה המודרנית מחייבים בית חולים והבין כי צ יסקי. מנהל בית החוליםל ר חיים יסקי"הד

מבנה בית החולים הישן ומבנה המכללה החדש, 
   ויקיפדיה :מתוך

 

http://www.shimur.org/uploads/jerusalem_hadasa.ppsx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%A5
http://benyehuda.org/lunz/beit_roth.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hadassah_4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hadassah_4.jpg
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  תמונה באבן ברחוב החבצלת ,ההר אל בדרך

בו ש ,לכך מצא במתחם הר הצופים אפשרות. לימודי רפואה ללמוד בו אפשר גםתשי ,חדש וגדול יותר

 .האוניברסיטה העבריתבתקופה זו ול החלה לפע

 
 "זהב די" כיכר ,(7)רחוב החבצלת 

כך הוקמה . "רוטשילד"היעדר מבנה מרכזי גרם לפיזור של מוסדות רפואיים בסביבת בית החולים 

היום ש ,רחוב הסוללב. וכן מרפאות אחרות, על שם נתן שטראוס ,"בית הבריאות שטראוס"מרפאה ה

חוץ של בית הכזו מרפאות ור ,נקרא רחוב החבצלת

הוסיפו לפעול במרכז העיר גם  והן, "הדסה"החולים 

 .לאחר הקמת בית החולים החדש על הר הצופים

 יהודית הר הצופים מובלעת היה, במלחמת העצמאות

ואליו הוביל מסדרון צר שנשלט  ,בלב אוכלוסייה ערבית

ם "לאחר החלטת החלוקה באו .בידי הערבים משני צדיו

ה התחבורה העברית בין הר ייתה ,9143ט בנובמבר "בכ

  .הצופים לירושלים מטרה להתקפות הערבים

בשל מיקומו של רחוב הסולל בקרבה יחסית להר הצופים 

לכיוון הר ליציאתן התארגנות השיירות כמקום נקבע הרחוב , ובשל הימצאותן של המרפאות ברחוב

 . יצאו ממחנה שנלר ומבית החולים האנגליקני שברחוב הנביאים נוספים כלי רכב. הצופים

  .שעל הר הצופים "הדסה"התארגנה ברחוב זה שיירת אספקה והסעה לבית החולים , 97.4.9148ביום 

סטודנטים לרפואה ובעלי  ,עובדי בית החולים ,אחיות ,רופאים :אנשי צוות 996כללה השיירה 

שלוש משאיות ושני  ,שני אמבולנסים ,שני אוטובוסים כללההשיירה  .תפקידים באוניברסיטה העברית

 היצאהשיירה . ר חיים יסקי"בין אנשי השיירה היה גם ד .אחד בראש והשני במאסף – משורייני ליווי

ה בליקברחוב שמואל הנביא . כביש אל הר הצופיםבדרכה ל מרחוב הסולל אל רחוב שמואל הנביא

 .אישור ליציאתה ממשטרת מאה שערים השיירה

 
 רחוב ,(9) (התפר קו מוזאון) מן'תורגבית  – מעבר מנדלבאום

 4חיל הנדסה 

שימש בין  ,הצופה אל דרך חיים ברלב, מעבר מנדלבאוםין יבנ

מעבר גבול בין מדינת ישראל לממלכת  9103-9141השנים 

 .ירדן

כדורים על הקרבות מ םנקוביה ןללמוד מקירות הבניי אפשר

שימש המבנה  אז, מלחמת העצמאותהתחוללו בהקשים ש

 .ת בית ישראל ומאה שעריםועמדה קדמית להגנה על שכונ

קשים על השליטה בצומת  רבותקהתנהלו  במלחמת העצמאות

 ,מנדלבאום מעבר
  ויקיפדיה :מתוך

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%92'%D7%9E%D7%9F
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mandelbaum_Gate#/media/File:Mandelbaum_Gate_1964.jpg
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חלפה סמוך למבנה  "הדסה"שיירת  .להר הצופים בדרכה "הדסה"שיירת  עברה ,צומת זהב. ובאזור

 .ארח'ג 'שטח ירושלים העברית לתוך שכונת שייחעברה מו

מעבר  ,מעבר גבולכסביבו שהצומת והבתים נקבעו  ,במלחמת העצמאות הפסקת האשלאחר הסכמי 

בהסכמים אלו נקבע כי שיירות  .בהר הצופים הישראלית בעיקר בשל קרבתם אל המובלעת, מנדלבאום

יחצו את הגבול במעבר , בלב אזור שבשליטה ירדניתשנותר מובלעת ישראלית  ,אספקה להר צופים

 80 נוכחות של האך הותר ,גבולנאסר על ישראל להחזיק כוחות צבא על ה ,פי ההסכםל .מנדלבאום

אחת עוד נקבע כי  .שוטרים 40לירדן הותר להציב באזור שלה . אזרחים בחלק הישראלי 75-שוטרים ו

 .לשבועיים תוכל ישראל להחליף את כוחותיה המוצבים בהר

 
 מול רחוב פייר ואן פסאןדרך שכם  רחוב ,(1) ארח'ג 'מסגד שייח

והשכונה כולה נקראים על  ארח'ג' שייח מסגד

אחד מגיבורי צבאו של  ,ארח'ג 'שם השייח

 בנו את  ערבים מעשירי ירושלים .דין-צאלח א

-ראשית המאה הבו 91-השכונה בסוף המאה ה

96. 

ובהם  ,במקום נבנו בתי מידות מפוארים

, שבמשפחות ירושלים ותהתגוררו המיוחס

אמין  ,של ירושליםמשפחת המופתי  כדוגמת

' תחומי שייחב .משפחת נשאשיביו ,חוסייני-אל

נמצאות השכונות היהודיות לשעבר נחלת  ראח'ג

-שהוקמו בסוף המאה ה, שמעון ושמעון הצדיק

  .חמת העצמאותטשו במלנונ 91

מפגעים ערבים תקפו ופצעו  ,9143 בסוף דצמבר

זה היה אחד האירועים שהובילו  אירוע. ראח להר הצופים'ג 'נוסעים יהודים שעברו דרך שייח 96

לירות ממנו ולזרוק ממנו  מסגדהשתמשו המפגעים ב ,כאשר התגברו מעשי האיבה. למלחמת העצמאות

. חוסייני-קאדר אל-עבד אלהמופתי  נהרג ,בקסטל "מבצע נחשון"במהלך   ,9148באפריל  .אבנים

 .הדסהשיירת בתקיפת  היהאכן וכך , פרשת דיר יאסיןשהערבים ינקמו את מותו ואת הבריטים הניחו 

 
 שמעון הצדיק ודרך הר הזיתיםהרחובות מפגש , (0) הדסהשיירת  – ח"אנדרטת הע

 

 .מספרת את סיפור השיירההיא ו "הדסה"הוקמה סמוך למקום המארב שהוצב לשיירת  ח"ת העאנדרט

: בתוך, ראח'מסגד שייח ג
 תפוז

http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/2677253
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA_%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%9C-%D7%A7%D7%90%D7%93%D7%A8_%D7%90%D7%9C-%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%A8_%D7%99%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94
http://img1.tapuz.co.il/TapuzAlbums/citytour/37a1894f-856b-4efd-a5e6-958554b25334.jpg
http://img1.tapuz.co.il/TapuzAlbums/citytour/37a1894f-856b-4efd-a5e6-958554b25334.jpg
http://img1.tapuz.co.il/TapuzAlbums/citytour/37a1894f-856b-4efd-a5e6-958554b25334.jpg
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 את המתארת מצגת
 והר השיירה סיפור

  הצופים

 מתוך ויקיפדיה   ח"אנדרטת הע

 אז. השיירה נעצרהונפץ כבד  חומר מטען הופעל, הדרך במעלה הכביש לעיקול השיירה קרבה כאשר

 .הרכבים מכיוון ביתו של המופתי לעברנפתחה אש כבדה 

 .לפרוץ קדימההשיירה לא יכלה כך ש ,חפרו התוקפים תעלה ,לרוחב הכביש

שאר כלי  .תהליווי סבבו לאחור והצליחו לחזור לעיר העברי ןאמבולנס אחד ומשוריי ,שלוש משאיות

 .כבישבנותרו לכודים  – ר יסקי ושני האוטובוסים"בו ישב דשהאמבולנס  ,הקדמי ןהמשוריי – הרכב

הגעת יסקי וחבריו נעלו את דלתות הרכבים והמתינו ל

שעדיין  ,קיוו כי הבריטיםבירושלים במטה ההגנה  .סיוע

הבריטים  אך, חילוץ כוח שלחוי ,שלטו ביטחונית בעיר

מובחר  בריטי חיל רגליםכוח . פעלו באטיות מרגיזה

הסמוכה לבית החולים  ,באוגוסטה ויקטוריה ששכן

 .סירב להתערב ,"הדסה"

יל לסייע 'רצ'ניסה קצין בריטי צעיר בשם צ ,מאוחר יותר

ירה לעזוב את כלי הרכב יהוא ביקש ממגניי הש. לשירה

 אנשי השיירה .ובליווי חיילי המקוםהבוערים ולצאת מן 

משהחלו  .ערביםידי היהודים ל הבריטים רויאירועים קודמים הסגב שכןסירבו לתת אמון בבריטים 

 .נטש הקצין הבריטי את השיירה ,עלהיפג וחיילי

קרב יצאו כוחות של ההגנה לסייע ללכודים וניהלו  ,יםיבשעות הצהר

הצליחו התוקפים הערבים להצית את  ,בינתיים. יריות עם הכנופיות

 .האוטובוסים ולפגוע במרבית הלכודים

הופיעו כוחות בריטים גדולים והחלו לפזר את ההמון  ,90:66רק בשעה 

מהם מצאו את  38. זה היה מאוחר מדי עבור נוסעי השיירה. הערבי

אנשי  ,אנשי מחקר וסטודנטים ,ההרוגים היו רופאים ואחיות .מותם

מנהלו האגדי של בית  ,ר יסקי"דכן ארגון ההגנה שליוו את השיירה ו

 עולמים בבית הובא למנוחתר לסקי "ד .וורעיית ,"הדסה"החולים 

 .הקברות בסנהדריה

 
  ( 9) רחוב יסקי

ובשיתוף  "הדסה"ביוזמת אנשי רפואה מבית החולים  ,שנה להקמת מדינת ישראל 06אירועי כחלק מ

הוחלט לקיים אירוע הנצחה  ,במשרד החינוך ח וידיעת הארץ"המועצה לשימור אתרים ותחום של

 ."הדסה"לשיירת 

היה בכך  .ר יסקי"נחנך רחוב על שמו של ד – אחיות ורופאים ,מורים ,בו השתתפו תלמידיםש – באירוע

בחייו ובמותו את הקשר ההדוק של העם  שקייםתיקון עוול היסטורי לחלוץ רפואה ארצי וירושלמי 

 .היהודי לירושלים

 ,חמורעל סוס או  לרכוב ע .חקר גם את נושא מחלת העיניים הגרענתוהוא היה רופא עיניים  יסקיר "ד

 . מלחמה במחלה זובהוא היה חלוץ ומוביל בקנה מידה עולמי  .כפרית בארץ לכל נקודה  ר יסקי"ד הגיע

http://www.avot-meyasdim.co.il/scopus_caravan_uri.pps
http://www.avot-meyasdim.co.il/scopus_caravan_uri.pps
http://www.avot-meyasdim.co.il/scopus_caravan_uri.pps
http://www.avot-meyasdim.co.il/scopus_caravan_uri.pps
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Memorial_in_Sheikh_Jarrah_for_the_victims_of_the_Hadassah_medical_convoy_massacre.jpg
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עיתון  ,הדסה שיירת
 94.4.9148 ,דבר

, בתפקיד זה .בירושלים" הדסה"העיניים של סניף  ממלא מקום מנהל מחלקתכנתמנה , 1927 בשנת

רה רפואית מש, רפואי  משרת עוזרמונה ל ,1928 בשנת .לו עבודה קלינית יסודית התאפשרה

חובה  הוא נענה לתפקיד בתחושתאבל , צר היה לו לעזוב את הרפואה המעשית. אדמיניסטרטיבית

 . בארץ מנהלים רפואיים להכשירהבנה שיש הכרח בלמוסד ו

נשות "הסתדרות  ינה אותוהזמ ,1932 בשנת .נאמנותם של כל העובדיםלמסירותם ולר יסקי זכה "ד

באופן אינטנסיבי את השיטות החדישות שם במשך חצי השנה למד . ב"לביקור בארה" הדסה

 תהתעניין במיוחד בבעיות בניי ר יסקי"ד. חולים-רפואית והתעניין בבעיות בניין בתי באדמיניסטרציה

 .בבעיות הבריאות של היישוב" נשות הדסה"בהזדמנות זו השתדל להגביר את ההתעניינות ו, חולים בתי

עם פתיחת המרכז הרפואי . הצעהנענו ל" נשות הדסה"ו, חולים אוניברסיטאי בית יםלהקהוא הציע 

ספר  תכניות להקמת בית גובשו ,מכן זמן מועט לאחר .ר יסקי בהגשמת חלומו"ראה ד, 1939 בשנת

 .לרפואה

 
 יל 'רצ'שדרות צ ,(1) על הר הצופים "הדסה"בית החולים 

הרעיון להקים פקולטה ללימודי רפואה ובסמוך לה בית חולים 

 הרעיון התחיל ,9175-ב .שלבי תכנון האוניברסיטהבכבר  עלה

האדריכל שהכין יה יעם הגשת תכניות הבנ המעשמתגבש לכלל 

 .הנודע אריך מנדלסון

בית  ,מיטות 766 אז הכילהוא . נפתח בית החולים ,9178בשנת 

היה זה בית החולים המתקדם  .ר שוניםספר לאחיות ומכוני מחק

העניק בית החולים טיפול  ,לאורך שנות פעילותו .במזרח התיכון

 .לבני כל הדתות וזכה לשבחים רבים

בית חולים אוניברסיטאי  הרצון להקים על   יסקיר "דברים של  ד

 :9174 בשנת" דבר"התפרסמו בעיתון  בהר הצופים

בהתפתחותה של התחלת תקופה חדשה זה מסמל יום 

פעמים רבות נשאלנו מדוע אין . ולעובדיה "הדסה"א גדול לוהרפואה בארץ וה

על זה יכולנו ? מקימה לעצמה בית, הפועלת בארץ זה עשרים ושתיים שנה ,"הדסה"

כי אם בית אבנים לא בנתה לעצמה הרי הקימה בניין חי רב  ,לענות

ומיים נשאר לארגונים המק "הדסה"לאחר העברת מוסדות ... פארות

הקמת בית חולים התפקיד הגדול ביותר של  "הדסה"לפני 

 עיתוןב יסקי ר"ד של דבריו) .ש רוטשילד"אוניברסיטאי הדסה ע

 ( 93.96.9174 ,"דבר"

 

בית החולים וכביש הגישה היה , ט בנובמבר"החלוקה בכלאחר החלטת 

, לבית החולים הייתה מסוכנתהתנועה . אליו יעד למתקפות הכנופיות

 ים יסקיר חי"יתו של דיטקס בהנח
הר  "הדסה"מנהל בית החולים , (מימין)

 ספריית :תוךמ ,ירושליםבהצופים 
אוניברסיטת  ,נזריאן וסוראיה יונס

  חיפה

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=2KpxKA9vdtvcOlAtOMLeaUmlCVWcdFKlSGJSKPEL1TvAigqf34WK5WCTznjQcxYWYw%3D%3D&mode=image&href=DAV%2f1948%2f04%2f14&page=1&rtl=true
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=yo5P5v23%2F6uD3QWwDcSlZfkPwWdk1kFz3zkEU9tw%2Fknw979SW5v6DVKHpXwvTzEAYw%3D%3D&mode=image&href=DAV%2f1934%2f10%2f17&page=5&rtl=true
http://digitool.haifa.ac.il/view/action/singleViewer.do?dvs=1488912187014~592&locale=iw_IL&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=3&adjacency=N&application=DIGITOOL-3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
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 :מתוך ,הר הצופים "הדסה"חולים  בית
   ויקיפדיה

הפסיק בית  ,"הדסה"לאחר ההתקפה על שיירת  .התבצעה בשיירות בלבד 9148ומחודש פברואר 

 .החולים לתפקד

בית חולים חדש נבנה )בשממונו  בת החולים שנה עמד 91

 (.עין כרם "הדסה" ,המערבי של העיר בחלקה

הוחלט להשיב  ,לאחר מלחמת ששת הימים ואיחוד ירושלים

 על כנו המבנה ההיסטורי נותר. את בית החולים לתפקידו

 .לרוח הזמן ןהתאמתבהמחלקות ו תוהשיפוץ התמקד בבניי

 .נחשב בית החולים לאחד מן המתקדמים בארץ ,כיום

ר מסגרת וחבריו הרופאים ליצשל חלומם של יסקי ו

כלל האנושות מען פיתוח ללמחקר ולמודרנית ו הרפואל

 .התגשם

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HADASSA_HOSPITAL_MT._SCOPUS_JERUSALEM.jpg
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  ביבליוגרפיה מומלצת
 

 07-09' עמ ,99 ,קרדום, "הדסה-בית החולים רוטשילד", שמואל ,אור-אבן. 

 יצחק יד :ירושלים ,הר הצופים במלחמת העצמאות ,מצור בתוך מצור, (9696) משה ,ארנוולד 

 . צבי-בן

 צבי-יד יצחק בן: ירושלים, 43-ירושלים במאה ה – עיר בראי תקופה  ,(9131)ע יהוש ,אריה-בן.  

 ז"ספר שני תש ,םההגנה בירושלי ,(ה"תשל) ירח ,עציוןויצחק , אברהמי ,רחל ,ינאית-

 .ארגון חברי ההגנה בירושלים :ירושלים, ח"תש

 מכון ירושלים לחקר : ירושלים ,הר הצופים "הדסה"בית החולים  ,(9186)ב יעק ,רכטר

 .לישרא

 
 

 קישורים אינטרנטיים נוספים 
 

  יוטיוב ,דקות 7-כ, מורשת – "הדסה"בית חולים  . 

 ח"מט ,וירטואליתויה היהספר ,שפרה שוורץ ,מלחמת בתי החולים.  

 תפוזבלוג  ,ארח'ג 'חימסגד שי.  

 יוטיוב, דקות 9-כ, מעבר מנדלבאום והר הצופים . 

 ישראל היום ,0.5.9699 ,נדב שרגאי ,נשארו על ההר. 

 0.3.9663 ,נדב מן ,צופרי אמבולנסים מזעזעים את הרחובות, ynet. 

 שערי צדק ,תולדות בתי החולים היהודיים  בירושלים.  

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=51400016
https://www.youtube.com/watch?v=qz2pWp6Nl4s
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=7152
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=7152
http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/2677253
https://www.youtube.com/watch?v=NWC3XK2RPeU
https://www.youtube.com/watch?v=NWC3XK2RPeU
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http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=11143
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=11143
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=11143
http://98.131.138.124/articles/ASSIA/ASSIA2/R0021199.asp
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