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המיאנד

שנפתחה במוזיאון מגדל
בתערוכה "ירושלים:גיליוןרפואי",
המביאים את סיפורה של
היסטוריים
פריטים
דוד ,מוצגים
העיר דרךהגיליון הרפואי שלה

1$2ND$וטסיהה$2ND$

ימים שבהם נושא הרפואה מדובר מאוד בעיר בשל
המשבר בביתהחולים הדסה ,במוזיאון מגדל דור
1$1ST$וטסיהה $1ST$ההיסטו־
הגיליון הרפואי של העיר על פני
בוחנים את
גיליון רפואי ,דברי
"ירושלים:
ריה ,בתערוכה הנקראת
ימי העיר
התערוכה

בראי

הרפואהוהאמונה".
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הגיליון הרפואי של ירו־
$TS1$ירושלים$TS1$
פורשת את
שנותיה של העיר הקרושה בנתיב
ומגפה

לירושלים ,ערכות רפואה צבאיות,
שהגיע

מרשמיםלאורך

התקופות ,שלטי בתי רופאיםעתיקים,

מחברות נדירות

ברצףששלובים בוחולי
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שבט וחסד,

תמציתם

של החיים רבי הרבדים והניגודים בעיר הקודש .התע־
$TS1$התערוכה$TS1$
בחובו את

הירושלמי
מהו״ל .לצראלו מוצג ארון התרופות
במיוחד
מימי התנ״ך ועדימינו ,שמציג תרופות מסורתיות,כלי
ירושלמיים
רפואהשהושאלו מהדרי חרדים של מנזרים
וחפצים ייחודיים מאוספים פרטיים דרושות שעוברות

ומנגד ריפוי בנס ומבחן האמונה

^c

נודעה ובהם חפצים,תעודות ,תמונות ופריטים שהגיעו

במשפחות ותיקות זה מאות שנים .מכשיר הרנטגן הראשון

$DN2$ירושלים $DN2$המציג אתאלפי
שלים
אבני הדרך של הרפואה,

$DN2$התערוכה $DN2$היא
רוכה

ירושליםמזווית שטרם
הראשונה ומספרים את סיפורה של

מבט רחב ומקורי אל נושא הרפואה ,המגלם
הסיפור האנושי במאבקולחיים בריאים בה־
$TS1$בהקשרו$TS1$

$DN2$בהקשרו $DN2$המקומי ה״חורי ,והמבקר בה עובר בין תקופות,
קשרו

ועור ,הם
טיפולים
של

רק חלק

מהאביזרים

ומהמסמכים

שייחשפולראשונהבתערוכה.
את התערוכה אצרה ר״ר נירית
שלו־כליפא,והיועצים
המדעיים לאורך הדרך היו פרופ׳ זוהר עמר ,פרופ׳
רפאליורסין,פרופ׳ אסתידבורז׳צקי,פרופ׳ ערןדולב

אירועים ומוצגים ייחודיים שחלקם נחשפים בפעם
בירושלים וד׳׳ר דןבראל.
שהתרחשו
הראשונה
לציבור הרחב.אירועים
נשאו בכל תקופה משמעויות מיוחדות ופרשנויות אין
בימי שישי מוציאים במוזיאון סדרת סיורים בעקבות
בירושלים,
התערוכה אל סודותיה השמורים של הרפואה
ספור .מראה העיר הארצית ומנגד הכמיהה אל העיר
ובהם סיור בעקבות בתיחולים ברובעהיהודי ,המתחקה
השמימית משתניםבעיני המתבונן ,כל אחד על פי דרכו
התפתחות בתיהחולים ומושבת המצורעים בירו־
$TS1$בירושלים$TS1$
אחר
ועל פי אמונתו .מאז ומתמיד נדרשושליטי העירלמצוא
המשתתפים על האת־
$TS1$האתגרים$TS1$
ולעולי רגל הבאים מרחוק .בעיר אשר שלים
מרפאלתושביה
$DN2$בירושלים $DN2$במאה ה־ 19בסיור ישמעו
גרים
ידעה מאבקישלטון וכיבושיםאכזריים ,התקיימו שיתופי
$DN2$האתגרים $DN2$שעמדו אלמול מקימי המוסרות הרפואייםעל רקע
בירושלים .סיור נוסף
תנאי תברואה הקשים בימים ההם
גבולות ,חוצי אמונות ודתות ,אשר התמצו
פעולה חוצי
הוא בעקבות מרפאות ורופאים בעיר החדשה ,המתחקה
כולם לטובת המצאת רפואות ורקיחת תרופות פלא.
אחר מרפאות פרטיות ורופאים יוצאי דופן שנתנולרא־
$TS1$לראשונה$TS1$
המתקדמת ,על כל הישגיה המר־
$TS1$המרשימים$TS1$,
הרפואה הישראלית
$DN2$לראשונה $DN2$מענההולם ואיכותילאתגרים הרפואיים שהציבה
שונה
$DN2$המרשימים $DN2$,החלה את דרכה בין חומות העיר העתיקה של
שימים,
ירושלים,לפני כ־  150שנה .בתיהחולים הראשונים ירושלים בשלהי המאה ה־ 19ובראשית המאה ה־ 20
שנוסרו בעיר העתיקהולאחר מכן מחוץ
לחומות,ובעיקר
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הפולמוסים הדתיים ביניהם ,היוו את תשתית הידע
והניסיוןלרופאים
במוזיד
'n-'M sjTrrm
ולרופאות אשר חינכו בארץ דורות
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 13יסהלמוזיאון.
של רופאים מסוריםומצטיינים.
התבלינים
המתפרשתממגדלפצאל דרך גינת
בתערוכה,
וערהאולם
הצלבני ,מוצגים פרקים בהיסטוריה שלהעיר:
התרופות שהומצאולראשונה בעיר ודימויים רפואיים
פניות למצעדבאי־מייל:
נדירים ,וכן מוצגים מפתיעים מבתיהחולים הראשונים
dafnajacobusegmail.com
שהוקמו בעיר ובהם ארכיונים הנחשפים לאור בפעם

