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 מדינת ישראל 
  משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער
 ח וידיעת הארץ"אגף של                          

 

 בעקבות חלוצי הרפואה בירושלים                                       
, כגן הלנה בית, ("רוטשילד" וליםחת בי לשעבר) "הדסה" מכללת ,ברובע היהודי "ךלד משגב" וליםחת הבי

 "צדק שערי"בית העלמין הישן , הישן "צדק שערי" וליםחת בי-טיכור "דבית  ,"חולים ביקור" וליםחת בי

 

 . אינני ראוי לכל השבחים שחלקו לי כאן"

  "כרופא חובתי מילוי תוך אלא עשיתי לא שעשיתי מה כל
 (4411-ב הבריטית הקיסרות של" הכבודאות " את בלישק לאחר וולך משהר "דמדברי )
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 רונית בין :עיבוד ועריכה
 אפרת חבה :עריכה לשונית
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       -------------------------------------------------------------------------- 

 17-0917105 :'פקס, 17-091009110: 'טל, 90900, בניין ארלדן ירושלים, 01הנביאים  רחוב                                   

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

 .משרד החינוךלקובץ זה מכיל קישורים גם לאתרים חיצוניים             
 .באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך אהו ,הםבשלרבות הפרסומות  ,תוכן אתרים אלו

                             
 לא להפצה ,פנימי                                                                
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D


2 

 

 

 בעקבות חלוצי הרפואה בירושלים
 וליםחת בי, כגן הלנה בית, ("רוטשילד" וליםחת בי לשעבר) "הדסה" מכללת ,ברובע היהודי "ךלד משגב" וליםחת הבי

  צדק שערי"בית העלמין הישן , הישן "צדק שערי" וליםחת בי-טיכור "דבית  ,"חולים ביקור"
 . אינני ראוי לכל השבחים שחלקו לי כאן"

  "כרופא חובתי מילוי תוך אלא עשיתי לא שעשיתי מה כל
 (4411-ב הבריטית הקיסרות של" הכבודאות " את בלילאחר שק וולךר משה "מדברי ד)

 

מחצית הראשונה של ב בהשהחלו לפעול  ,סיפורם של חלוצי הרפואה בירושלים נספר את ,בסיור זה

הסיור באתרים יחשוף אותנו לסיפורים . 44-המאה ה

ואגב כך , בעירשמאחורי הקמת מרכזי הרפואה השונים 

התמודדות הקהילה היהודית עם הצורך לקבל מענה רפואי ל

מאבקים ל, האנגלי וליםהחת בלי להזדקק לשירותי בי

שהביאו להקמת מרכזי בתוך הקהילה עצמה  יםעדתיה

סיפורם של הרופאים דע לובסיורנו נתו. רפואה חדשים ועוד

שראו בהצלת חיי אדם שליחות ולא נטשו את והאחיות 

. דוטחוניים היו קשים מאימשמרתם גם כשהתנאים הב

רופא יהודי , וולךר משה "דשל  ובסיורנו נביא את סיפור

. בירושלים" שערי צדק"גרמני שהקים את בית החולים 

החליט לא לעזוב את הארץ  והוא, היה אדם דתי וולך

הצליח להשיג די הוא . ולהקדיש את חייו להצלת חיי אדם

ולהקים  שכונת שערי צדקתרומות כדי לרכוש אדמה ליד 

נקרא על ו 4414בית החולים הוקם בשנת . בית חולים בה

המשוכלל והמודרני  זה בית החולים היה. שם השכונה

היה בית החולים ו את ניהלר וולך "ד. בכל הסביבה

דומיננטית בבית כה הוא היה דמות . הרופא הראשי בו

הציבור נה יהחולים עד שבמשך תקופה ארוכה כ

 ".בית החולים וולך"בית החולים בשם  את הירושלמי

 אר וולך הי"לצדו של דפעלה שאחת הדמויות הבולטות 

שערי " בית החוליםראשית ב אחותתה יזלמה הי .זלמה מאייריה המיוחדת במינה יהרחמנהאחות 

ושימשה  רחוב יפוב מבנה הישןהיא החלה לעבוד בו עוד כשהיה ב. במשך למעלה מחמישים שנה" צדק

ר עבדה בבית החולים שעות ארוכות ימאי. וולךר "ד, יד ימינו של הרופא הראשי של בית החולים

במהלך ". שערי צדק"ייסדה את בית הספר לאחיות של  ,4491בשנת . כשלרשותה ציוד ותשתיות דלים

 .בשל מסירותה ארוכת השנים לחולים" יהודייהה נייטינגיילפלורנס "דבק בה הכינוי  ,השנים

http://www.jerusalem-love.co.il/?page_id=1827
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/1901
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A1_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
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רופא  ,אלברט טיכואברהם ר "דשל ו ,רופאת ילדים ,ר הלנה כגן"של ד םבסיורנו נשמע גם את סיפור

 . רץ ישראל בכלל ובירושלים בפרטלאגדה באשני רופאים שהיו  – נייםעי

   המסלול פרטי

   .שעות 6-5-כ :המסלולזמן  משך

  .מ"ק 1.6 :המסלול אורך

 . בתי חולים שהיו ברובע היהודי האחד משלושב ,66רחוב משגב לדך : התחלה נקודת

 .הישן "שערי צדק"חצר של ב בית הקברות הישן :סיום נקודת

 .אין :מגבלות

  :בטיחות דגשי

 משנה זהירות בחציית כבישים. 

  רחובהברחוב יפו בחציית יש לשים לב לתנועת הרכבת הקלה .   

 .נגישות -בר, קל  :קושי דרגת

  .אין: מיוחדציוד             

   .אין :בתשלום אתרים           

  .(ללא תשלום) ומוזאון בית טיכב קבוצותביקור של  מראש לתאםמומלץ                                 

 

   מסלולב ההליכה תיאור

. 66רחוב משגב לדך ב ,(0) ברובע היהודי "משגב לדך" וליםחת הבי עמדבו שבמקום המסלול מתחיל 

דרך  לשער יפו  מערבהמשם נלך  .הראשונים בירושליםהיהודיים  וליםהח מבתיבית חולים זה היה 

 את הרחוב נחצה ,נפנה דרומה ,ברחוב היהודים .החוצה את כל הרובע היהודי ,רחוב תפארת ישראל

נחלוף , אור החייםלרחוב  (ימינה) נפנה מערבה. דרומהבו נתקדם ו ד"רחוב חבלונעלה במדרגות הקרדו 

 לךנ ,ימס'לרחוב סנט ג( ימינה)מערבה ומיד  (שמאלה) דרומהנפנה , "שוב הישןיחצר הי" מוזאוןעל פני 

-בכיוון צפוןלאורך החומה נמשיך . נפנה צפונה אל שער יפו ואז פטריארכיה הארמניתה עד רחובבו 

 (שמאלה) צפונהומיד רחוב הצנחנים ב (ימינה) מזרח-צפוןלכיוון  נפנה שם, "ל"כיכר צה" מערב אל

ברחוב  (7)" הדסה"מכללת היום  –" רוטשילד" וליםחת הביל (שמאלה) נפנה מערבה. לרחוב הנביאים

נרד דרומה  . 61הנביאים  (0)כגן  הלנהר "דעד לבית  הנביאיםרחוב לאורך מערבה נמשיך . 99נביאים ה

נמשיך   הנביאים ' נחזור על עקבותינו לרח(5) בית טיכון השלט  החום יכוון אותנו  אל "הרב אג'  ברח

" ביקור חולים " וליםחת הבי אל ,(שמאלה) מזרח-דרוםכיוון ל עד למפגש עם רחוב שטראוס ונפנה בו 

ונפנה בו  רחוב מרכזי ורחב, יפו ' דרום עד למפגשו עם רח נמשיך ברוחב לכיון . 6ס ורחוב שטראב (0)

שהיום , (9)הישן  "שערי צדק" וליםחת בי – 464 פרמסבית עד למ "ק 4.9-בו כנלך ,( ימינה)לצפון מערב

נחבא  ,מערבית למבנה בית החולים-כמה מאות מטרים דרומית. ממוקמים בו משרדי רשות השידור

  .כאן מסתיים המסלול ,(2) "שערי צדק"הישן בית העלמין 

file:///C:/Users/anu4712/Downloads/•%09http:/www.imj.org.il/he/TICHO-HOUSE/
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 מפת המסלול

 גוגל המפות שלי  :מתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1rDRuZoJkiV6FEVBP2it-8F-e7eo&usp=sharing
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 ויקיפדיה : מתוך ,  בית חולים משגב לדך

 , "רוטשילד"בית חולים 
שימור , מצגת – "ההדס"

  אתרים 

 במסלולשהאתרים  תיאור

   

 רובע היהודיב 66רחוב משגב לדך , (0) "ךמשגב לד"בית חולים 

מאה ב ירושליםב עיר העתיקההוקם ב "משגב לדך" חוליםהבית 

 יפותרצאם כי לא ב, 64-המאה העד ראשית פעל במקום ו 44-ה

ניתן לו ם בית החולים ש. (בירושלים קטמוןכיום נמצא בשכונת )

ב' הִויִהי " :פי הפסוק-על גָּ ְך ִמשְׂ ה ַלדָּ רָּ ִעּתֹות ַבצָּ ב לְׂ גָּ  ,תהלים ט) "ִמשְׂ

 בתרומתו של  4551המבנה הראשון של בית החולים נבנה בשנת  .(י

נקרא  המקום  .ובחסות ממשלת אוסטריה יימס מאיר רוטשילד'ג

מנאמני  ,פקד בידי אלברט כהןוניהול המקום ה. "בית החולים מאיר רוטשילד"ם רוטשילד על ש

 .  המשפחה

 (: 4541) "מורה דרך בארץ ישראל וסוריה" בספרופר יס  אברהם משה לונץ 

ר כהן לנכון להכניס את בית החולים "מצא ד ,ולמען יהיה הבית בטוח מכל מקרה ופגע

באופן כי כל החולים , ומיד נפתח בית החולים לתעודתו, תחת חסות ממשלת אוסטריה

ש פעמים בשבוע יענה רופא הבית לכל וושל, של העדות השונות יקובלו בו מבלי כל שכר

אך על , נםיוגם סמי המרפא יינתנו להם ח, מבלי הבדל דת, נםיהחולים שידרשו בעצתו ח

 הערך מתוך) .נםיואת הרפואות יקבלו ח, המזמינים את הרופא לבתיהם לשלם לו שכרו

 (בוויקיפדיה" רוטשילד מאיר חוליםבית "

 

בית  מונפתח במקו, 4555אל מחוץ לחומות בשנת  "רוטשילד"לאחר מעבר בית החולים 

 הרובע היהודי ועל העיר העתיקהבעת הקרב על  ,4415 בחודש מאי ."משגב לדך"החולים 

 השלוש. לקיבולתומעבר לוחמים פצועים בזרחים ואבאוכלס בית החולים  ,במלחמת העצמאות

קרב פצועים מטיפלו ב – ואגון ריס עלי פייזר ,אברהם לאופר –" הדסה"רופאים מבית החולים 

רופאים נעזרו ה .תחת אש םתווניתחו אפצועים בטיפלו  הם לעתים. מגני הרובע היהודי

ר ריס "דהלך , הירדני הלגיוןכאשר נפלה העיר העתיקה בידי . מתנדביםבאחיות וב ,אחיםב

לאופר היו כנראה היהודים האחרונים שעזבו את העיר ר "דפייזר ו ר"ד .לשבי עם הפצועים

 .העתיקה

 

  99רחוב הנביאים  ,(7) "הדסה"ומכללת  "דרוטשילמאיר "בית חולים 

 ,שכונות הוקמו מחוץ לחומות .צרכיהגדלו גם  ,ירושלים גדלהאוכלוסיית ככל ש

להעביר את בית החולים אל חליט הרוטשילד . והעיר החדשה קרמה עור וגידים

בסמוך למגרש  ,נרכשה קרקע ברחוב הנביאים ,לצורך זה .לחומות מחוץ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Misgav_Ladach_1915.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Misgav_Ladach_1915.jpg
http://www.shimur.org/uploads/jerusalem_hadasa.ppsx
http://www.shimur.org/uploads/jerusalem_hadasa.ppsx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%92%D7%91_%D7%9C%D7%93%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-21
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t2609.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t2609.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t2609.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/1854
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1_%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%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%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%94%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
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
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, כגן' המרפאה והבית של דר
 ויקיפדיה : מתוך 

 :פר לונץיס. 4551 והבנייה החלה בשנת ,הרוסים

, רפואות בקומה התחתונה נמצאים בית. ש קומותוהבית עומד באמצע החלקה והוא בעל של

בקומה . חדרי המשרתים, בתי האוצר, בית התבשיל, (לברטוריום)בית להכנת הרפואות 

שה וועל יד כל חדר של, וחדר דומה לו לנשים, חדר גדול לגברים: חדרי החולים – השנייה

שית מחלקה מיוחדה יובקומה השל. חדרים לרופא והמנהל, תוחיחדר הנ, תאים קטנים

 (שם. )קורים מיקרוסקופיים ועודיחדר לב, בית ספרים, בית הכנסת, לילדים

 

 אחר כך. (4494-4445" )ההדס"בית החולים  לפעולהחל ובמקום  ,בית החולים פניושינה  ,עם השנים

החלו לפעול במקום מוסדות  ,61-של המאה הארבעים שנות ההחל מ. להר הצופים עבר בית חולים זה

חלק ממכללת  הוא כיום המבנה. "ההדס"מכללת נוסדה במקום  4411ובשנת , חינוך לבנים ולבנות

 .לצד מבנה מודרני שנבנה עבור המכללה, "הדסה"

 

  69רחוב הנביאים  ,(0) והמרפאההלנה כגן ר "דבית 

הראשונה בארץ  האישהורופאת ילדים  הייתה( 4415-4551) הלנה כגן ר"ד

ולא  4441הגיעה לארץ ישראל בשנת ר כגן "ד. במקצוע זהששימשה  ישראל

  .היותה אישה מאני בשל'מהשלטון העותאישור לעסוק ברפואה קיבלה 

נואשות לכוח  וזקקנים קורטפרצה מלחמת העולם הראשונה וה ,4441בשנת 

 לעבודה, רופאהכאחות ולא כ אם כי, אז גויסה גם הלנה כגן. אדם רפואי

ר כגן רישיון עבודה "קיבלה ד ,בסופו של דבר. בבית החולים העירוני

 .בבית חולים זה ניהולהגיעה לדרגת כרופאה ואף 

ר כגן "ניצלה ד  ,רץ ישראלת השלטון הבריטי על אהחל ועםבתום המלחמה 

של  "טיפת חלב" והמקימים של תכניתתה בין היוזמים יאת ההזדמנות והי

מקום בארץ ישראל  לראשונה בהיסטוריה היה: מהלך פורץ דרךהיה זה  .4464נשות הדסה בשנת 

טיפול הנשים לשאול שאלות בכל הקשור ל יכלו, במקום זה. מהות צעירותיאבנשים הרות ושטיפל ב

 יוזמה זו .במקום זה חיסנו את הילדים והדריכו את האימהות בנושא התזונה לילדים ועוד, בילדים

  .מבהיליםאירעה באחוזים  קודם לכןש – על ירידה בתמותת תינוקות ,עם השנים  ,ההשפיע

טיפלה בִנזקקים , היא פתחה מחלקות ילדים בבתי חולים. למען ילדי ירושליםפעלה רבות ר כגן "ד

המחלקה הרפואית נתה ימ ,במלחמת העצמאות המצור על ירושלים במהלך. וסייעה לִאימהֹות צעירות

עבודתה . בעירכגן לאחראית לכל המרפאות והמערכות התברואתיות  את בקהילה היהודית בירושלים

בית לתינוקות רבים מאזורי סיכון  כגן העבירה. הערביות מהשכונות טיפול בפליטיםגם  כללה

 איתה מהלכת יחידה בִסמטות העיר העתיקה בדרכה לרפיההיא  .שנוסד ביוזמתה, ו"התינוקות של ויצ

  .חולים

תה צועדת צמודה אל קירות יבימי המצור הי": כתב עליה חיים אלחנני-אברהם ופר הירושלמיהס

אפילו יום אחד משמירה על בריאותם של ולא מנעה עצמה , מחמת הפגזים שירדו בלי הפוגה, הבתים

 (אותיות: מתוך ,רופאת הילדים האגדית" ).הילדים

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:64_Street_of_Prophets_01.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-40_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/1970
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%A0%D7%94_%D7%9B%D7%92%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%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99_(%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D)
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%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99_(%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%A0%D7%99
http://www.otiyot-sukaryot.com/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90
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  ויקיפדיה: מתוך, עדיאל לו: צילום ,בית טיכו

 

 ן "רחוב הרב אג, (5) בית טיכו

שנבנו  ירושליםבית טיכו הוא אחד הבתים הראשונים ב

הבית שימש למגוריהם . העיר העתיקה מחוץ לחומות

ובעלה הרופא החוקר  אנה טיכו ציירתעבודתם של הלו

שהיו דמויות בולטות בחברה  – אברהם אלברט טיכו

 . 61-המאה התחילת בישראלית -הארץ

ולאחר , ר טיכו מרפאה"פתח ד ,עם הגיעם לירושלים

לשפר את רמת חייהם  בני הזוג שנים מספר החליטו

ם בקרבת רחוב הקונסולישולרכוש את בית המידות 

 .שנחשב באותה תקופה סביבת המגורים היוקרתית ביותר בירושליםרחוב , (היום הנביאיםרחוב )

בית החולים והמרפאה לעיניים של אגודת את הל ינ הוא ,4441שנת  ועד ר טיכו ארצה"של ד מאז עלייתו

בעזרתה הכספית , הגרענת במחלת ובמוסדות החינוך מלחמה פרהס ניהל בבתיר טיכו "ד. "למען ציון"

 ".הדסה"של 

משנת ו, בירושלים "הדסה"את מחלקת העיניים בבית החולים  ר טיכו"ד ניהל ,1921-1919 בין השנים

 ..נמצא בשכנות לבית טיכו היוםהבית ב גם עמד בראש בית חולים פרטי למחלות עיניים שהקים ,4444

 (:4451" )במלוא העין"כתב בספרו , אפרים סיניר "ד, אחד מתלמידיו

ר טיכו בוצעו בין אלף לאלף חמש מאות ניתוחים "שעבדתי אצל ד ,לערך, במשך השנתיים

 ,בביטחון, הוא עבד בשקט. וח שיצא מתחת ידו היה מושלםכל נית... קטנים וגדולים

הייתה מגישה לו את  אנה טיכו אשתו. בשעת הניתוח לא היה מדבר. במהירות ובזריזות

, רוב הניתוחים היו ניתוחי קטרקט. ן ללא דיבוריםגם כ, המכשירים באופן אוטומטי

ר טיכו ולמיסיון האנגלי חלק "לד... פזילה וניתוחי עפעפיים בגלל סיבוכי גרענת, קומהאוגל

 "במלוא העין) .עצום בביעור הגרענת מהארץ ומניעת עיוורון מתושביה היהודיים והערביים

 (ויקיפדיה :מתוך ,ר אפרים סיני"ד, מעולמו של רופא –

 

  .4461-עד שנפטר ב ,במרפאה בתקופת חייו לצדו ניתוח שימשה אחות ואחות חדר, רעייתו ,ואנה טיכ

 

  6שטראוס  וברח, (0) "ביקור חולים" וליםחת בי

נפתח  ,1844-ב .ירושליםבעיר העתיקה ב 44-המאה הנוסד באמצע " ביקור חולים" בית חולים

רוטשילד  החשש מהעברת יהודים על דתם הביא את הברוןו ,של המיסיון האנגליבית חולים  בירושלים

 ,(אשכנז)עדת הפרושים . על שמו רוטשילד קרא לבית החולים. בעיר העתיקהאחר להקים בית חולים 

תחילה . ה בית חולים נוסף לצרכיהמכל השפעה מודרנית ולכן הקימ החשש, כספי החלוקהב השנתמכ

את  ה העדההקימ ,4561-ב. בבתיהםשנועדה לטיפול בחולים  –" ביקור חולים" חברתאת הקימה העדה 

, בית החולים שכן ברובע הארמני. בחסות הקונסוליה הגרמנית בעיר "חולים ביקור"בית החולים 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ticho_House056.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ticho_House056.JPG
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%94_%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%94_%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%94_%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%98_%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%94_%D7%98%D7%99%D7%9B%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


8 

 

: צילום, "םביקור חולי"בית חולים 
  ויקיפדיה: מתוך, עדיאל לו

  ויקיפדיה: מתוך, "קשערי צד" וליםחת בי

שימור , מצגת ,"שערי צדק"
 אתרים 

נחנך בית החולים  ,4465בשנת  .בסמוך לבית החולים של המיסיון

 . בו הקומה השלישית שהושלמה בנייתעוד לפני החדש מחוץ לחומות 

מרכזי כמוסד רפואי  תפקידלבית החולים  היה ,השחרורבמלחמת 

ניתוק הקשר בין ירושלים המערבית לבית לאחר בעיקר  – בירושלים

גרמו לנתק בין הקרבות בעיר העתיקה  .הר הצופיםב "הדסה" החולים

אך . נותר בידי הלוחמים הערבים הישן – הישןוהחדש בית החולים 

 הצליחו עובדי בית החולים לפנות ,ם מהארץטרם הסתלקות הבריטי

לאחר  שנים רבות רק. בחסות הצבא הבריטי כל החוליםאת  ממנו

 .הושלמה בניית הקומה השלישית של בית החולים, 1959 בשנת, המלחמה

במבנה שברחוב  .והיה לחלק ממנו" קשערי צד"המרכז הרפואי עם בית החולים אוחד  ,6146בדצמבר 

 .כיום רק מספר מצומצם של מחלקותהנביאים ממשיכות לפעול 

 

 

 464רחוב יפו  ,(9) הישן" צדק עריש" חולים בית

 הוא. נחשב מפואר בתקופתו "שערי צדק" מבנה בית החולים

ושמו  – שכונת שערי צדקהוקם צפונית לו סגנון אקלקטיב תוכנן

בית . "בית חולים וולך"ירושלים נהגו לכנותו תושבי . כשמה

היה מפעל חייו , רניים בירושליםשהיה מהגדולים והמוד, החולים

 .משה וולך ר"ד של

 תחושת של בית החולים הייתה והסיבה העיקרית לפתיחת

 מוצאם בשל "ביקור חולים"שאינם מקבלים טיפול ראוי בבית החולים  ם בעיראשכנזיהיהודים ה

החליטו  ,"מביקור חולים"שסולקו לאחר  .(אוסטריה וגרמניה)

למען דוברי גרמנית  ם משלהםלהקים בית חוליהיהודים האשכנזים 

. חרדים יהודים גרמניםבהנהלת  ,הקיסרות הגרמניתובחסות  בלבד

 ,ררופא חרדי צעי ,לךומשה ור "ד של היוזמה קיבלה תנופה עם בואו

ר וולך ייסד את בית "ד. פרנקפורטבשליחות הוועד היהודי מ לארץ

בית . שנים 15וניהל אותו במשך  61-המאה הבראשית  החולים

  .החולים תוכנן ונבנה מראשיתו מחוץ לחומות

 : המרכז הרפואי שערי צדקר וולך באתר של "וכך נכתב על ד

וא נלחם במחלות הקשות של מטופליו הרבים באמצעות התרופות שעמדו לרשותו ולעתים ה

ביקורי בית ברחבי . תזונה-בשר וירקות לאלה שהיו במצב של תת, אף רשם מרשמים לחלב

ר וולך "ביצע ד, כחלוץ בתחום הרפואה. ירושלים של לפני קום המדינה ערך על גבי חמורו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Bikur_Cholim_Hospital.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shaaey_old.JPG
http://www.nostal.co.il/SEARY%20TZDEK.ppsx
http://www.nostal.co.il/SEARY%20TZDEK.ppsx
https://he.wikipedia.org/wiki/1925
https://he.wikipedia.org/wiki/2012
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%99_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
ttps://www.szmc.org.il/heb/about-us/directors-general/
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: מתוך, "שערי צדק"בית העלמין 
  שימור אתרים

הראשון בארץ והכניס לשימוש לראשונה את החיסון ( ומיהטרכיאוט)את ניתוח פיום הקנה 

תוך , ר וולך את בית החולים במשמעת ברזל"ניהל ד, לאורך שנות כהונתו. נגד דיפטריה

 .שמירה קפדנית על ההלכה היהודית ומתן טיפול אמפטי ומסור

 

בית הראשית ב אחותה ,זלמה מאיירתה האחות יר וולך הי"לצדו של דשעבדה אחת הדמויות הבולטות 

שבצפון  הנוברבעיר  4551נולדה בשנת  מאיירזלמה  .במשך למעלה מחמישים שנה" שערי צדק" החולים

מתה אמה בשעת לידה והותירה אחריה חמישה , הייתה בת חמשוכש ,ענייה יהודיתלמשפחה  גרמניה

 למדי קשה נערות לי הייתה כן ועל. ייימ בשחר אמי את איבדתי" :בזיכרונותיה כתבה זלמה. יתומים

אהבת אם ואהבה : להעניק לאנשים כל מה שחסר לי בקרבי עז צורך להתעוררות הביאה זו עובדה –

 .(ויקיפדיה: מתוך, "חיי בשערי צדק") "האחות במקצוע בחרתישזאת הסיבה . לכל יצורי אנוש

יחס אישי של השרתה במחלקות בית החולים רוח מסבירת פנים וחמימה של סבלנות ו אחות זלמהה

היא הטמיעה את יחסה זה בצוות . דרישות קפדניות ומחמירות מאחיות בית החולים ולצד זה, לחולים

מעל . האנשים הבאים אלינו זקוקים לעזרה: שיננתי להן חזור ושנן" :בזיכרונותיה כתבה .בית החולים

חייבות הבנות לזכור ולא לשכוח שיש לנסות את כל הדרכים כדי לגרום לחולה את מיעוט הכאב  ,לולכ

 (.שם) "האפשרי ולא לחסוך כל מאמץ כשמטפלים בו

אימצו   הם, עם זאת .תרו ברווקותםווזלמה מאייר הקדישו את חייהם לבית החולים ונ ר משה וולך "ד

 .4451-נפטרה ב מאיירוזלמה  ,4451נפטר בשנת  ר וולך"ד .שלוש בנות שננטשו בבית החולים

 

 ר "ת שזורחוב יפו לשדר בין ,(2) "שערי צדק"עלמין הבית 

הוא בית קברות יהודי קטן הממוקם  "שערי צדק"בית העלמין 

מלחמת  עד. הישן "שערי צדק"בית החולים מערבית למבנה 

בית הקברות העיקרי  היה בית הקברות בהר הזיתים ,העצמאות

התנועה העברית  הייתה, עם פרוץ המלחמה. של יהודי ירושלים

עד סוף  ,בתחילה .מסוכנת ערביותהשכונות הדרך להר הזיתים 

מספר פזה פעמים וחבקבורה ההתנהלה  ,4415 חודש פברואר

כלומר , הוקצו בירושלים בתי קברות שהוגדרו כזמניים, וקת הקבורהמצלפתרון . בשבוע בליווי בריטי

 כמההוקצו ,  לחברה קדישא. או בבית קברות ראוי לחדש את הקבורה בהר הזיתים תאפשרעד שי

  נקבר גם כאן . "שערי צדק"בית העלמין שטח בהם גם  ,זמנית לקבורה  שטחים ברחבי העיר המערבית

על  קרויהבית העלמין רחוב ל בסמוך . תו השתתף המון רביבהלווי. בגיל תשעים שנפטר, וולך משהר "ד

 .שמו

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_Shaare_Zedek_Hospital_and_Cemetery.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/1884
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%93%D7%A7
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  מומלצת ביבליוגרפיה

 

 צבי-יד יצחק בן :ירושלים, ב-א, עיר בראי תקופה ,(ט"תשל-ז"תשל) הושעי ,בן אריה. 

 ירושלים ,0951-0901, ראשית מקצוע הסיעוד בארץ ישראל: חמלה וידע ,(6115) נירה ,ברטל :

  .צבי-יד יצחק בן

 456' עמ ,00, קתדרה ,"'ביקור חולים'הקומה השלישית בבניין " ,(4441) אריה ,גרייבסקי. 

 הקיבוץ  :אביב-תל  ,0951-0299 פרקים בתולדות הרפואה בארץ ישראל ,(4445) נסים ,לוי

  .המאוחד

 עמ, קתדרה, "םחולי מחברה לבית, בירושלים 'ביקור חולים פרושים'"  ,(4456) שראל ,פריידין' 

441-411. 

 אוניברסיטת  :שבע-באר, 0901-0911, רופאות ראשונות בארץ ישראל, (6141) ציפורה ,שחורי־רובין

  .בן גוריון בנגב

 

 נוספים ייםאינטרנט אתרים

 

  הארכיון הציוני – "ביקור חולים"בית חולים. 

 הארץ"תון יע, מאת נעמה ריבה – בית טיכו." 

  ממחיש את התקופה של מלחמת ) 4455 משנת סרט עלילתי באורך מלא – אינה עונה 75גבעה

 ,יוטיוב, ("משגב לדך"הטיפול בפצועים בבית חולים את העצמאות וגם את סיפור נפילת הרובע ו

  .ך ויקיפדיהמתו – סיפור העלילה

 אתר אהבת ירושלים ,רפי כפירמאת  – הלנה כגן. 

 קובץ ,צבי-יד בן – הרופאה שהפכה לאגדה ,הלנה כגןpdf. 

 מאמר, מאת שפרה שוורץ  – מי יטפל באנשי ארץ ישראל. 

 ח"מטאתר  ,שפרה שוורץמאת  – מלחמת בתי החולים.  

  אלי אלון – בירושלים" שערי צדק"סיפורו של בית העלמין  . 

 ח"מטאתר , מערכת עתמול – על שולחן העבודה של הדוקטור.  

 אותיות – אגדיתרופאת הילדים ה.   

 

http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_55.11(1).pdf
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_27.2.pdf
http://www.zionistarchives.org.il/AttheCZA/AdditionalArticles/Pages/BikurCholim.aspx
http://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/1.2727391
http://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/1.2727391
https://www.youtube.com/watch?v=Lvu8jw0oWA8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94_24_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94_24_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94_24_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%94
http://www.jerusalem-love.co.il/?page_id=2693
http://www.jerusalem-love.co.il/?page_id=2693
http://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_118.4.pdf
http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/8/14.pdf
http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/8/14.pdf
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=7152
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=7152
http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-106082-00.html
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=17278&source=135
http://www.otiyot-sukaryot.com/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90

