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120 שנה למרכז הרפואי
שערי צדק, ירושלים

Shaare Zedek Medical 
Center in Jerusalem

120 Years

כבית   1902 נוסד בשנת  צדק  המרכז הרפואי שערי 
החולים היהודי הראשון בחלק המערבי והמתפתח של 
קואליציה של  ידי  על  הוקם  ירושלים. המרכז הרפואי 
יהודי אירופה במטרה לשרת את האוכלוסייה ההולכת 

וגדלה של העיר.
 

תושבי  את  ושירת  יפו  ברחוב  נבנה  החולים  בית 
ירושלים עד שנת 1979, אז עבר לקמפוס המרכזי 
 2012 בשנת  בעיר.  וגן  בית  בשכונת  שלו  והנוכחי 
"ביקור  שלוחת  צדק  שערי  הרפואי  למרכז  נוספה 

חולים" במרכז העיר. 
 

לאחד  כיום  נחשב  צדק  שערי  הרפואי  המרכז 
מהמובילים והחדשניים בישראל עם למעלה מ-1,000 
מיטות אשפוז, יחידות מתקדמות ומובילות, בית חולים 
לילדים מהמובילים בארץ וצוות רפואי וסיעודי מצטיין.

 
120 השנים התרחבה פעילות שערי צדק  במהלך 
העיר  הדמוגרפית של  להתרחבות  בהתאם  וגדלה 
ייפתחו בקמפוס מרכז  וסביבותיה. בשנים הקרובות 
רדיותרפיה מהמתקדמים בעולם, חדר מיון רחב ומבני 

מחקר וחדשנות.

תחומי  בכל  נרחב  רפואי  מענה  ניתן  צדק  בשערי 
ו-70  הרפואה עם למעלה מ-30 מחלקות אשפוז 
יחידות אמבולטוריות, המטפלות בלמעלה מ-850,000 
צדק  בשערי  מתבצעת  זאת  לצד  שנה.  מדי  חולים 

תוכנית מחקר רפואית בעלת שם בין-לאומי. 

של  בהיסטוריה  השזורות  פעילותו,  שנות  כל  לאורך 
היישוב היהודי בירושלים ומדינת ישראל, הוביל שערי 
צדק במתן שירות רפואי מצטיין ומתקדם, לצד טיפול 

אנושי ומסור ביותר לכל הבאים בשעריו.
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Shaare Zedek Medical Center opened in 1902 to 
serve as the first Jewish hospital located in the 
newly developing western portion of Jerusalem. It 
was founded by a coalition of European Jews 
inspired to create a hospital that would serve the 
growing population in the city. 
 
The original hospital, located on Jaffa Road, 
would serve Shaare Zedek until 1979, when the 
hospital moved to its current main campus in the 
Bayit Vegan neighborhood of the city. In 2012, the 
hospital added a downtown campus when it 
absorbed the facilities of Bikur Cholim Hospital, 
firmly establishing itself as one of Israel’s leading 
modern medical providers, with over 1,000 
patient beds. 
 
Over the decades, Shaare Zedek’s activities 
closely matched the growth of the modern city of 
Jerusalem, in line with the demographic 
expansion of the city and its environs.
 
Today, the hospital provides a truly 
comprehensive medical response with over 30 
inpatient departments and 70 ambulatory units 
that treat more than 850,000 patients annually, 
alongside an ambitious and internationally 
renowned medical research program.  In times of 
peace as well as conflict, the hospital has served 
an integral role in providing for the continually 
expanding healthcare needs of the greater 
Jerusalem region.
 

Even as the hospital increases in size and scope, 
its legacy nonetheless remains focused on the 
vision of individualized, compassionate care that 
motivated its founding 120 years ago and on 
ensuring that whatever the medical needs 
presented by the people of Jerusalem and Israel, 
regardless of religion, race or ethnicity, Shaare 
Zedek will be there to respond.
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