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פסטיבל מנופים ייפתח השנה עם התערוכה המרכזית "אחות אחות" 
בבית החולים "ביקור חולים", בלב ירושלים. באמצע המאה ה-19 הוקם 
בית החולים כדי למלא את המחסור בשירותי בריאות עבור היישוב 
היהודי בישראל. בשל מיקומו האסטרטגי, הוא סיפק שירותי רפואה 
לשינויים  דוגמה  היא  שלו  המרתקת  וההיסטוריה  רבים  לנפגעים 
הרדיקליים שחלו במערכת הרפואית בארץ. מדובר בבית חולים שלא 
נהנה מסיוע ממשלתי והעמותה שהפעילה אותו צברה חובות רבים. 
 2012 ב-  גאידמק,  בית החולים לאיש העסקים ארקדי  נמכר  ב-2007 
נחתם הסכם מיזוג בין המדינה ועובדי בית החולים ורוב המחלקות 
נדל"ן׳,  ׳טעמן  ב-2015 מכר גאידמק את בית החולים לחברת  נסגרו. 
וכיום הוא מושכר לבית החולים שערי צדק. חברת הנדל"ן מבקשת 
לשנות את ייעודו של המבנה משימוש ציבורי, לאזור עירוני שיכלול 
החולים  בית  של  הראשי  הבניין  כיום,  מסחר.  ואזורי  ענק  בנייני 
שעדיין  הגרמני(,  החולים  בית  )לשעבר  ׳זיו׳  ובבניין  נטוש,  עומד 
יולדות.  ומחלקת  פגייה  לידה,  חדרי  בעיקר  מצויים  בשימוש,  נמצא 
במבנה זה, תוצג התערוכה אחות, אחות  המבקשת להתמקד במרחב 

בבית החולים ביקור חולים, ירושלים 
מתוך פסטיבל ״מנופים״ לאמנות עכשווית בירושלים  

"אחות , אחות" 

אי האפשרות  לבין  הרצון להחלים  בין  לעזרה,  קריאה  בו מושמעת 
למלא משאלה זו, בשל שיקולים רפואיים, כלכליים, ביורוקרטיים או 
של  האפקטיביות  שאלת  את  יעלו  האמנות  עבודות  סובייקטיביים. 
פעולת ההצלה: החל במקום האישי של המטופל, עבור בפרוטוקולים 
ובחוקים מוסדיים נוקשים המופעלים על מטופלים, וכלה באפשרויות 
כלכליים  תהליכים  מול  בקשיים  מוסדות  של  והשיקום  הריפוי 

ופרויקטים נדל"ניים בלתי ניתנים לעצירה.
אמנים משתתפים: נלי אגסי, רעות אסימיני, אנדי ארנוביץ', שרון בלבן, 
איה בן רון, הדסה גולדויכט, גדעון גכטמן, מיכל היימן, יסמין ורדי, 
חן כהן, מורן לי יקיר, כרם נאטור, קבוצת המבחנה: טלי קיים, אלינור 

סאם ומיכל רוט, רן סלפק, תומר ספיר, יורי קופר, תנועה ציבורית. 

אוצרות: 
רינת אדלשטיין, לי היא שולוב. 
ע.אוצרת ומפיקה: הדסה כהן
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This year, Manofim Festival will open with the central exhibition 
“Nurse, Nurse,” in Bikur Cholim Hospital at the heart of Jerusalem. 
The hospital opened in the mid-19th century to meet the need 
for health services for the Jewish Yishuv. Thanks to its strategic 
location in the city center, the hospital provided critical medical 
care to many casualties, and its fascinating history exemplifies 
the radical transformations that have taken place in the Israeli 
healthcare system. As a non-government supported hospital 
it faced financial difficulties and in 2007 was eventually sold 
to business tycoon Arkadi Gaydamak. In December 2012, the 
hospital’s operation was handed over to the management of 
Shaare Zedek Medical Center, while most of the wards in the 
hospital were closed. In 2015, Gaydamak sold the hospital complex 
to Taaman Real Estate, and it is currently leased to Shaare Zedek 
Medical Center. The real estate corporation wishes to change the 
designation of the building from public use to a mixed urban area, 
which will include huge buildings and commercial uses. 
Today, the main building of the hospital is deserted, and Ziv 
Building (formerly the German Hospital), which is still in use, 
houses mainly birthing rooms, a neonatal intensive care unit, 
and a maternity ward. This space will host the exhibition “Nurse, 
Nurse,” that will set out to focus on a space where a call for help 
is heard, between the desire to be healed and the challenges it 
faces as a result of medical, financial, bureaucratic, or personal 
circumstances. The artworks will examine the question of the 
effectiveness of recovery: From the most intimate and personal 
place of the individual patient, through the strict protocols and 
guidelines imposed in medical institutions, to the possibility 
of healing and recovering crumbling institutions in the face of 
economic processes and overpowering real estate ventures.

Nurse, Nurse 
at Bikur Cholim Hospital, Jerusalem
part of Manofim Jerusalem’s Contemporary Art Festival 


