
מכה לרפואה רופאים 

ורפואה אצל עגנון



האחות שירה  

ציור של אביגדור  

אריכא



ונתעכב במיוחד על האולם  

שבו מונחים רוב 

מטה בצד מטה  ,החולים

.ומטה כנגד מטה 

376שירה 



הביאוהו להדסה . פגע בו אבטומוביל ושבר לו את צלעותיו

יצא מכלל סכנה  .וטרחו עליו הרופאים עד שיצא מכלל סכנה

117עמ )ולא יצא מכלל המומים שעשה בו האבטומוביל 

(שירה



אדם שעשה  ,אמר טגליכט

באונברסיטה כך וכך שנים  

ולבסוף מסתפק במלאכת  

הרוקחות ולא למד תורת  

.הרפואה כלום לא שוטה הוא 

316שירה 



ברם כמה זמן שוהה רופא  

רופא מפורסם  ?אצל חולה 

,  שפציינטים שלו מרובים

עיתותיו מועטות  ורופא שאינו  

מפורסם עושה עצמו עסוק  

כאילו הרבה צריכים לו  

נמצא שכל עיתותיו של רופא אצל חולה  

מועטות הן  ואילו האחות מצויה אצל 

החולה בכל ובכל זמן ואפילו יותר משיש  

. זמן בזמן

530' שירה עמ



לבסוף הביא את  
הגברת הרבסט  

ללשכה שמושיבין  
שם את היולדות  

עד שמכניסין  
אותם אותן  

לחדריהם  
ולמיטותיהן  





בחדר עמדה מטה ושולחן  

וכסא וארון ושידה עם חמשה 

ששה ספרים היו שם  

ולמעלה מהם תמונת בקלין  

(  25עמוד )עם הגולגולת 









גבוהית בעלת  , גברית

משקפיים שנזדקרו מעיניה  

בחוצפה 



? הנריאטה 



אולי  

שרה  או  

אולי  

גבריאל  



החוקר  הירושלמי לא עשה  

בעצמו ובגופו בחן את  . כך

המחלה ואת רפואתה ומתוך 

שניהם חלה וכמעט שמת  

(.536שירה . ) בה



מתאים לפרופ אדלר המטפל בצרעת  

כאן בילידם עם גזזת  



שאף  האחות בשר ודם היא וכל המידות הטובות והרעות 

(  525שירה )שמצויות בכל אדם מצויות אף באחות  





?ר קרויטמאיר  "הד



אמרה הרופאה קרויטמאיר יש מקרים שחובה על 

אם מחמת חולי וודאי  . ..הרופא לחלץ אשה מעוברה

.שחובה היא על הרופא לעשות כן

שאם לאו מוסרת , אף לגבי כל אשה שאינה נשואה

.היא עצמה בידי רופאי אליל ובאה לידי סכנה

....שקלון הוא לחברה שרואה בזה קלון 

(320' שירה ע)



לראות את שלום התינוק באה ודרך אגב אף  . שוב באה האחות 

. (524שירה )את שלום הגברת הרבסט   



תמונת מצורע שהוא עומד לפני שערי העיר , מצורע

ומקיש בפעמון להזהיר שירחיקו ממנו  

(438שירה  )





אחות אחות בואי אצלי 





שהאחות מטיפת חלב פקדה על 

האשה לרחוץ את הילדה בכל יום  

ומוכרחים לקנות פח מים עוד אחד  

.מלבד ששת הפחים

( .404שירה )





ולא נמצא בכל ארץ סעודיה  

רופא שירפא אותה נטלוה  

ונתנוה במטה והרכיבוה על 

הביאוה לירושלים  ....גמל 

. ...להדסה

הסיפור על –531שירה )

(אשת התליין 



תמונות מבית החולים הנסן לחולי 

מצרעת ממנו נשקפת שירה 

להרבסט






