
מטופלות/ים יקרות/ים,

לפניכן/ם שאלון שנועד לסייע לנו לאבחן ולהגיש את הטיפול המדויק ביותר. בכל סעיף בשאלון זה עליכן/ם לבחור באופן 
אינטואיטיבי בדימוי אחד מתוך ארבעה. דימויים אלו לקוחים מתוך סצינות משוחזרות מחייה של מרים היהודיה, האם 

המטריארכלית של תחום האלכימיה ושל הרוקחות המטפלות בכם/ן. נבקש שתצעדו במסלול המשורטט בין ארבע התחנות 
שבחלל, השתהו והתבוננו בסצנות המוצגות, קראו את הטקסט המלווה וסמנו בעיגול את הדימוי הנבחר מכל סצינה.

בנוסף, ציינו תסמין גופני אחד המתרחש בגופכן/ם לעתים קרובות- בין אם איבר כואב, בחילה או סחרחורת, 
שינה בלתי סדירה, חלום חוזר, עצבות מכלה, שלשול מילולי, זיעה קרה או גורם אחר לאי נוחות: 

בית מרקחת לילי                  שאלון רפואי למבקר/ת

א.דא.גא.בא.א

מוצג א: מרים היהודיה בשדה, המעבדה שלה

ב.דב.גב.בב.א

מוצג ב: המצאותיה של מרים

ג.דג.גג.בג.א

מוצג ג: מרים בחצר המלכות

ד.דד.גד.בד.א

מוצג ד: האקסיומה של מרים



אודות הפרויקט

'בית מרקחת לילי' הוא פרק נוסף ביצירתן של חברות קבוצת 'המבחנה', האמניות אלינור סאם ומיכל רוט והאוצרת 
טלי קיים, החוקרות את הקשר בין הגיליון הרפואי ותיק העבודות האמנותי. מחקרן של חברות הקבוצה לקראת 
פרק זה התמקד במקורות האלכימיה, הפרוטו מדע שקדם לכימיה ולרפואה המערבית הקונבנציונלית המוכרות 

לנו כיום, ובדמותה של האם הרוחנית של תחום הדעת הזה; מרים היהודיה.  

בשעה שהמדע והרפואה נתפסים מבחינת ההיסטוריה הפאטריארכלית כמובלים על ידי גברים- האם המייסדת 
והממציאה הגדולה של האלכימיה היא אישה בשם מרים היהודיה. סיפורה של מרים זו אפוף חוסר וודאות 

ומובא אלינו בציטוטים קטועים מתוך כתבים של אלכימאים שונים לאורך ההיסטוריה. 
יש שסברו שמדובר באחותו של משה רבנו, אחרים טענו לקשר רומנטי בינה ובין ישו וכך רמזו למעשה שמדובר 

 במריה מגדלנה. לבסוף, מסכימים חוקרים שהצליבו בין העדויות שמרים היהודיה חיה ופעלה באלכסנדריה
ככל הנראה מתישהו בין המאה הראשונה והשלישית לספירה. 

ייחודה של מרים כאלכימאית טמון בהבנתה את המפגש בין חומרים כרגע שיכול לשנות את תכונותיהם. 
'האקסיומה של מרים' הינו משפט אניגמטי שכזה המתאר איחוד בין יסודות: "אחד הופך לשניים. שניים הופכים 
שלושה. ומן השלושה בא האחד כרביעי". האלכימאים הראשונים, ומרים ביניהם, שאפו לגלות כיצד ניתן להמיר 
מתכות פשוטות לזהב טהור וחיפשו אחר סם אשר יעניק חיי נצח.  מבחינת מרים, תהליכים אלכימיים קשרו בין 

מטרות אלו: המתכת הפשוטה מתה במהלך החימום ונולדת מחדש כזהב. כיסוד אלמותי1. 

בהקשר רחב יותר, מרים היהודיה היא אימן הרוחנית של חברות קבוצת המבחנה. כך נתפסה האלכימיה בימי 
קדם כאמנות. וכך אפשר לייחס להמצאותיה של מרים היהודייה איכות אסתטית מובחנת וסימבולית; המזקקה 

שהמציאה נקראה בימי קדם 'קירוטקיס' על שם פלטת הצבעים בה ערבבו ביוון בין צבעי היסוד שחור, צהוב, 
לבן ואדום עם שעווה )קרס(. 

במחקרן שלהן משתמשות חברות קבוצת המבחנה באותם צבעי יסוד כדי לאבחן יסודות מעורערים בגוף 
המטופלים- הצופים בהן. המטופלים מתבקשים לבחור מבין מגוון דימויים המוצגים בפניהם ומזוהים על סמך 
בחירתם, עם אחת מארבע הרעות החולות שהגדיר אבי הרפואה הרקליטוס המכונות 'ליחות' ויונקות מאותם 

הצבעים בדיוק: שחור, צהוב, לבן ואדום. כאשר כל אחת מאלה מושפעת ממזג האוויר ועונות השנה ומשפיעה על 
האיברים הפנימיים של החולה ועל מצב הרוח שלו. 

'בית מרקחת לילי' הועלה לראשונה במסגרת פסטיבל Sabra בקוריטיבה ברזיל וכעת פותח את שעריו בבית הנסן 
בירושלים מתוך דיאלוג מלא עם ההיסטוריה של בית החולים, היסטוריה של טיפול, חקר וגילוי. 

התערוכה נוצרה במסגרת פרויקט גמר במגמת אוצרות 
של תכנית התואר השני במדיניות ותיאוריה של האמנויות בבצלאל.

1   Raphael Patai, Maria the Jewess inside The Jewish Alchemists: A History and Source Book,  Princeton University Press, 1994, 
pp 60-81.


