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 1904 עם חנוכתו במבנה בית החולים 
2004, 168אריאל שילר, אלי, עורך,  מקור:



חוליםבית ה .5

בתמונות היסטוריות חוליםבית ה  5.1.

1091  –בית החולים 
 החזית הראשית של בית החולים

)חזית דרומית מכיוון רחוב ירושלים(
 131, עמ' 1091ספטמבר   JMIמקור: 

1091  –בית החולים 
מבט מהצד

 )חזית מזרחית מכיוון בית הרופא(
131, עמ' 1091ספטמבר   JMIמקור: 



חזית צפונית, מתוארך סוף שנות חמישים  –בית החולים  
 באדיבות שמואל הר נוי –מקור: עלון בית בוסל 

 1-חזית דרומית, מתוארך לפני מלה"ע ה  –בית החולים  
 באדיבות שמואל הר נוי

 1-חזית דרומית, מתוארך לפני מלה"ע ה  –בית החולים  
 באדיבות שמואל הר נוי

 , אחת ממחלקות הגברים 1091  –בית החולים 
, באדיבות שמואל הר נוי130, עמ' 1091ספטמבר   JMIמקור: 



(  ואחות מקומיתShaw, אחת ממחלקות הנשים, בתמונה מיס שו )1091  –בית החולים 
 , באדיבות שמואל הר נוי130, עמ' 1091ספטמבר   JMIמקור: 

, אולם הכניסה1091  –בית החולים 
131, עמ' 1091ספטמבר   JMIמקור: 

, מחלקת הגברים ע"ש דאון, קונור ודרמור1095  –בית החולים 
 11, עמ' 1095יוני    JMIמקור: 

, מחלקת הנשים הגדולה1095  –בית החולים 
 15, עמ' 1095יוני    JMIמקור: 



שנות הארבעים  –נופשים בחזית בית החולים 
 שוורץמקור: אוסף משה וטרודי 

שנות הארבעים  –נופשים בחדר התרבות  
 שוורץמקור: אוסף משה וטרודי 

1011  –עובדי בית ההבראה בחזית בית החולים 
 בלהה קונינסקי –מקור: אוסף פרטי 

עובדי בית ההבראה ונופשים  בכניסה לבית החולים
 אמצע שנות הארבעים

 בלהה קונינסקי –מקור: אוסף פרטי 

על הקיר תמונה של יוסף בוסל  –חדר התרבות  
 זוהרה רכטר פליישר –מקור: אוסף פרטי 

 חזית דרומית  –בית החולים  
זוהרה רכטר פליישר –מקור: אוסף פרטי 

59-הצפונית, תחילת שנות התוספת חדר האוכל בחזית 
 בלהה קונינסקי –מקור: אוסף פרטי 



.5.2 תיעוד מצול� – מצב קיי� – חולי�בית ה 

חזיתות המבנה– חולי�בית ה .5.2.1

 חזיתות דרומית ומזרחית
  אולמי פלטי�מבט מגג 

  2013א�גוסט 

 דרומית חזית
 אג� מזרחי

 2013א�גוסט 

 חזיתות דרומית
 פרט דלת כניסה

  2013א�גוסט 

  צפוניתחזיתות 
 תוספת מא�חרת בקומת הקרקע

  2013א�גוסט 



  חזית צפונית
 מירו�  כביש צפת מבט מכיוו� 

  2014ינואר 

  חזית צפונית
 מבט מכיוו� ביריה

  2014ינואר 
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