מרכז

שמאע

מסחרי

מרכז מסחרי שמאע נוסד בשנת  1928ע״י
מר אליהו יוסף שמאע ,בעזרת אחדים מידידיו
מארם צובא ,וביחוד ה׳ מ .ד .פיג׳וטו ויצהק
יוסף שלום מניו־יורק.
המרכז המסחרי נבנה ע״י האדריכל א• כ.
הולידיי בטוב טעם ובנוחיות .הוא נמצא בקרבת
הבנקים׳ הדאר ,הרכבת ומוסדות המסהר ,גובל
עם שער יפו והקונסולט הצרפתי מזה ,ואדמת
הכשרת הישוב׳ והמגרש הנועד לבניני ממשלת
א״י-מזה .באמצעיתו רחוב ראש״ ,שבו עוברים
האוטובוסים מכל חלקי העיר.
במרכז המסחרי ימצא כל סוחר את םפוקו
המלא ,אם בקנית חנות בתשלומים לזמנים
ארוכים או בשכירות בתנאים נוחים מאד׳ ולפיכך
עברו לשם כל הסוהרים מהשוק בעיר העתיקה,

בית ־החולים

סכום ההוצאות
ל־  5184לירה .מקורות
נדבות של בתי־הכנסת
הארץ ,נדבות פרטיות,

וגם הרבה אנשים בעלי הון השקיעו את כספיהם
בקנית הנויות במרכז המסחרי ,הואיל וההנויות
מביאות הכנסה בטוחה ונשקף להן עתיד מזהיר.
עד עתה נבנו עיי מר שמאע  250הנויות,
שבהן מתרכזים כל בעלי־המסהר החשובים
שבירושלים ,ויש בתכניתו של מר שמאע לבנות
עוד  150חנויות ,כדי לספק את כל הדרישה
לחנויות במרכז מםהרי ,ההולך ומתרחב מיום
ליום.
מרכז מסחרי שמאע הוא תופעת חשובה
מאוד בהתפתחות ירושלים ההדשה .ע״י בנינו
התפחח חלק חשוב ממערב ירושלים ,ובסביבה
נבנו בנינים גדילים ,כגון בנין מלין המלך דוד,
בנין  ,Y.M.Cft.מלון פלס ועוד .בעתיד הקרוב
יוקם שם גם הבנין למשרדי הממשלה.

״מש ג ב

בית־החולים נוסד בשנת  1855ע״י משפהת
רוטשילד ,ונמצא ברשותה עד שנת  ,1888שבה
העבר המוסד לעיר החדשה )לבנין »הדסה«
הנוכחי( .באותה שנה קנה ועד »משגב לדך«
מאת משפחת רוטשילד את החצר בעיר העתיקה
לקנין עולם.
הבית נמצא במקום גבוה ,חמצטיין באוירו
הצח והבריא .מתקבלים לתוכו עניים מכל
רובם  -הנם ,ומקצתם  -בתשלומים
העדות,
קטנים .בשנת תר״צ נתקבלו לרפוי בביה״ח
 1478אנשים ,ומספר ימי הרפוי  .20826 -מחלקה
גדולה מוקדשת ליולדות עניות )מספרן בשנת
תר״צ היה  .(359בחצר ביה׳׳ח נמצאת מרפאה
הפתוחה  3ימים בשבוע ומגישה את עזרתה
לנצרכים חנם .במשך השנה נתקבלו בה לרפוי
 1818הולים יהודים ו־  273משאינם יהודים.
 47263סמי־רפיאות נתנו חנם .במרפאה לחולי
עינים בקרו  13048יהודים ו־  1026משאינם
יהודים .במחלקה ההדשה למהלות עור )נפתהה
בקיץ תר״ץ( נתקבלו  141הולים.
במשך תרפ״ט הגיע
ההכנסה ה ע ק ר י י ם ה ם :
בירושלים ובשאר ערי
הכנסה מנכסי ביה״ה,

בירושלים

ל ו ך ׳

ירושלם

בישיבת
שכר התפלות )»יאהרצייט« וכדומה(
»שדי חמד« אשר בחצר ביהיח ,כספים הנקבצים
ע״י שליחים מיוחדים בארצות הגולה והלשכה
המיוחדת בניו־יורק.
בימי מהומות אב תרפ״ט הצטיין המוסד
בשרותיו הרפואיים .על הודאת הממשלה בדבר
זה יעיד הקטע הבא ,הלקוח ממכתבו של המזכיר
הראשי לממשלת א״י:
״נצטויתי להודיע לכם עפ״י פקודתו של
מזכיר המושבות את הוקרת לורד פאספילד
בעד השרותים רבי־הערך מ צ ד ב י ה י ח » מ ש ג ב
לדך« למחלקת הבריאות של הממשלה בימי
אוגוסט וספטמבר 1929״.
נשיא הועד של הנהלת בית החולים הוא
הרב יעקב מאיר .סגנו  -הרב בנימין אלקוציד
)חבר הרבנות הראשית( ,הגזבר ־ יעקב חזקיה
חג׳ר ,ה מ ז כ י ר  -ר ׳ חיים מיכל ריבלין .ח ב ר י ם -
יוסף אלישר׳ נ פ ז ל י ברוך ,יוסף חי פניז׳ל.
רופאי המוסד :ד י ר נ .וייץ )רופא ראשי(,
ד י ר נ .קורקידי ובראון .רופא מחלות ה ע י נ י ם -
ד״ד נ .מאג׳רו׳ ושל מחלות העור ו כ ו ׳ ־ ד ״ ר
ואראבי .המילדת  -יהודית לוי.
כ ת ב ת המוסד» :משגב לדך« ,ירושלם,
ת .ד !90 .טל׳ ) 718ביה״ח( ,טלי ) 1095המשרד(.

