
 

Doctorul MOSHE WALLACH  în Țara 

Sfântă  ( 1866-1957) 

 

  Pe peretele uneia din puținele case a 

unei fundături care începe din strada Iaffo și 

nu duce nicăieri, se află o firmă pe care scrie 

“str. Moshe Wallach”. Trist omagiu pentru o 

personalitate care a avut un rol covărșitor in 

dezvoltarea serviciilor de sănătate ale Țării 

noastre în care a făcut o adevarată 

revoluție... 

 

El a desființat concepții existente si a creat 

primul spital modern din Palestina– Șaarei 

Țedek – pe care l-a condus vreme de mulți 

ani. 

Puțină istorie 

Să încercăm să ne transpunem în 

Ierusalimul dinainte cu două secole; 

internetul ne va furniza informații deosebit 

de interesante, unele din ele chiar de 

necrezut. 

În ciuda situației sanitare foarte grele a 

populației  care se afla atunci doar între 

zidurile Orașului Vechi, până în anul 1854, 

în Ierusalim nu a existat niciun spital 

evreiesc.  Aceasta, datorită directivei unui 

bancher olandez ultra orthodox pe nume 

Laharan, conducătorul absolut al unei 

instituții care colecta  și  gestiona donațiile 

evreilor din Europa pentru evreii de rit 

așkenaz din Palestina și care prin forța 

banilor dirija in mare mare măsura viața 

acestora. Laharan dorea ca evreii din Țara 

Sfântă să  traiască ca și strămoșii lor de acum 

2000 de ani, și unul din aspectele acestei 

absurditați era că in Palestina nu trebuie să 

existe nici măcar medici evrei. 

  

 

 

 

De necrezut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marii câștigatori ai deciziilor nefericite ale 

lui Laharan, au fost organizatiile misionare 

din Ierusalim ale căror scop era să 

convertească evreii  la creștinism. 

În 1865  a izbucnit o epidemie de holeră care 

a ucis aproximativ 10% dintre locuitorii 

orașului și nivelul ridicat de morbiditate al 

populatiei evreiesti a împins mulți bolnavi 

spre spitalele misiunilor. Laharan nu și-a 

schimbat părerile chiar când unii elevi ai 

unei binecunoscute yeshiva s-au convertit la 

creștinism, dar acest lucru i-a șocat pe evreii 

din Ierusalim și în 1854 a fost deschis primul 

spital cu 25 de paturi, care purta numele 

donatorului, Meir Rothschild. 

  



În a doua jumătate a secolului al XIX-

lea, în Ierusalim, între zidurile orașului 

existau trei spitale: Misgav Ladach, al 

comunității sefarde finanțat în mare parte 

de evreii din Salonic. Bicur Holim cu 13 

paturi  și Spitalul Rothschild, care înanul 

1888 a fost mutat în afara zidurilor, pe 

strada Haneviim. Aceste spitale erau foarte 

mici, dar relațiile dintre ele erau foarte 

încordate datorită rivalitătii între originarii 

din diverse țări din Europa pe deoparte, și 

intre adepții diverselor curente religioase. 

Puțini evrei cu multe și grave disensiuni, 

trăsătura atât de caracteristică  poporului 

nostru. (Un tablou foarte detailat al 

evernimentelor poate fi găsit în articolul în 

limba ebraică “Războiul Spitalelor” - 

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7

152).  

În urma unui scandal răsunator, 

reprezentanții comunității germane au fost 

excluși din conducerea spitalului Bikur 

Holim, ceeace i-a dus la hotărărea de a-și 

construi un spital al comunității lor, sub 

auspiciile guvernului german. Inițiativa a 

luat amploare odată cu sosirea in Palestina a 

unui tânăr medic ultra-ortodox , Dr. Moșe 

Wallach originar din Germania, care pe 

langa meritele sale medicale si dragostea de 

Orașul Sfânt, s-a dovedit foarte talentat în 

puterea de convingere asupra evreilor din 

diverse orase ale Germaniei de a dona sume 

considerabile pentru construirea acestui 

spital. Din donațiile primite a fost cumpărat 

în cartierul Șaarei Țedek din afara zidurilor 

Orașului Vechi, un teren mare care să 

permită construirea unui spital  de nivelul 

spitalelor moderne din Europa, a carui 

proiectarea a fost incredințată inginerului 

Theodor Sandel, cel care întocmise 

planulurile Spitalului German din 

Ierusalim.  

 

 

                                                                                         

                                                                                          
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontispiciul unei biserici  (actualmente                                                                                                                      

școală)  de pe  strada   Haneviim, pe care 

este  scris Spital-Misionar pentru evrei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
SPITALUL 

(Cunoscut de mulți locuitori ai orașului sub 

numele Spitalul Wallach) 

Proiectul prevedea constructia a trei 

clădiri. Blocul central, cu doua nivele 

supraterane și un subsol, o cladire pentru 

izolarea bolnavilor infecțioși și una destinata 

cazării personalului. La etajul blocului 

central erau locate sălile de spitalizare 

pentru bărbați si femei, situate bineînteles în 

aripi separate, o sala cu paturi pentru copii, 

blocul operator,  dormitor pentru asistente 

medicale și dependințe. La parter se aflau 

policlinicile, sinagoga, un laborator, 

farmacia, birourile, bucătăria și locuința 

Doctorului Wallach.  

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7152
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7152


 

 

 

     Camerele erau înalte, 

aerate și commode și  

prin ferestre se vedea 

gradina care înconjura 

clădirea. Dupa cum se 

poate vedea pe o fotografie 

din acele vremuri, in 

carmerele bolnavilor erau 

câteva plante, pentru a 

creea o atmosferă plăcută 

și linistitoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Pîna dupa sfărșitul 

primului război mondial, când au 

fost construite primele conducte 

de alimentare cu apă ale orașului, 

aproape unica sursă a locuitorilor 

din Ierusalim era apa de ploaie 

care cădea pe străzi si pe 

acoperișuri și era drenată în 

rezervoare subterane particulare 

sau comune. Și când rezervoarele 

se goleau, evreii trbuiau să  

cumpere eapă dela locuitorii 

satelor învecinate în care existau 

izvoare.  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D

7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%AA_%D7%9

4%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D

7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C

%D7%99%D7%9D)                        

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorul Wallach a avut grijă ca în 

curtea spitalului să se construiască două 

rezervoare de 12 m. lungime, 7m. lațime și 

de o înălțime de 6m. In anul 2021. Cu ocazia 

săpăturilor pentru noile construcții care vor 

fi ridicate în jurul vechii cladiri, au fost 

descoperite aceste cisterne, care spre 

surprinderea tuturor s-au conservat uimitor 

de bine. 

(https://www.timesofisrael.com/undergrou

nd-cisterns-dating-back-to-ottoman-era-

uncovered-in-jerusalem/  

Cladirea era dotată cu generator electric, apă 

curentă și lift. 

Spitalul și-a deschis porțile in anul 1902, și  

a servit  întreaga populație evreiască 

indiferent de apartenența la diverse rituri 

sau țări de origine precum si bolnavi de alte 

religii dun Palestina și chiar din țari 

invecinate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 1979 spitalul Șaarei Țedek (Porțile 

Dreptății) s-a mutat intr’un complex de 

clădiri, proiectate dupe ultimele norme 

ale construcțiilor destinate instituțiilor  

spitalicesti, devenind Centrul Medical 

Șaarei Țedec, cu 1000 de paturi, policlinici si 

toate serviciile medicale necesare unui spital 

modern. 

Vechea cladire a fost părăsita și ulterior 

renovată pentru a gazdui Autoritatea 

Israeliană de Radiodifuziune. 

În cadrul unui proiect grandios care include 

birouri, locuințe, un centru comercial, 

hoteluri, magazine (proiect a cărui execuție 

probabil că va face imposibilă circulația auto 

din zonă), clădirea istorica a vechiului spital, 

urmează sa devină un hotel-boutique ! 

 

 

https://www.timesofisrael.com/underground-cisterns-dating-back-to-ottoman-era-uncovered-in-jerusalem/
https://www.timesofisrael.com/underground-cisterns-dating-back-to-ottoman-era-uncovered-in-jerusalem/
https://www.timesofisrael.com/underground-cisterns-dating-back-to-ottoman-era-uncovered-in-jerusalem/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

DOCTORUL WALLACH 

 

Cităm din site-ul Spitalului Șaarei Țedek:  

Dr. Wallach a fondat Spitalul Shaare 

Zedek și a condus instituția timp de 45 de 

ani. El a jucat un rol esențial în furnizarea de 

îngrijiri medicale moderne locuitorilor din 

Ierusalim de la sosirea sa în oraș în 1891 și 

și-a dedicat viața medicinii și comunității 

evreiești din Ierusalim. A fost una dintre 

personalitățile marcante dintr-un oraș și o 

comunitate care se lupta pentru existență.  

Etosul spitalului nostru de astăzi a fost 

determinat cu 100 de ani în urmă de dr. 

Wallach. El a fost cel care a integrat spiritul 

moral antic evreiesc într-o tradiție modernă 

a serviciilor medicale. În timp ce își 

îndeplinea sarcinile zilnice, atât ca medic 

practicant, cât și ca director de spital, dr. 

Wallach a devenit un model pentru cei care  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l-au urmat. Datorită relațiilor sale personale 

cu demnitari locali, personalități politice, 

occidentali influenți și mulți alții, a putut să 

contribuie cu succes la creșterea, succesul 

și reputația de care s-a bucurat spitalul în 

ultimul secol. 

 

 



 

 

 Pe de altă parte, s-a ocupat personal de noi 

imigranți săraci în Eretz Israel ,găsindu-le  

locuri de muncă si  locuințe. Ajuns în 

Palestina ca un tânăr de 26 de ani, misiunea 

lui de-a lungul vieții a fost să-și ajute 

semenii. A luptat cu înverșunare împotriva 

bolilor, prescriind chiar lapte, carne și 

legume pentru cei subnutriți și făcând vizite 

la domiciliu călărind un măgar. Pionier 

medical, a efectuat prima traheotomie din 

țară și a introdus inocularea împotriva 

difteriei.  

De-a lungul anilor săi îndelungați de 

serviciu, Dr. Wallach a condus spitalul cu o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Wallach (în picioare) la o ceremonie de 

absolvire a clasei de asistență medicală 

profesională a lui Shaare Zedek, circa 1954. 

Așezat în stânga lui este Dr. Falk Schlesinger, 

succesorul său ca director de spital. 

 

 

 

disciplină de fier, impunând respectarea 

tradițiilor evreiești și perceptelor religioase 

precum si o îngrijire medicală plină de 

compasiune.  
 

* 

  Pentru a onora memoria acestui 

pioner al serviciilor medicale spitalicești din 

Țara noastră, Primăria din Ierusalim a dat 

numele lui unei fundături care nu ducea 

nicăieri,  fundătură care  probabil că a 

dispărut, fiind înghițită de noile construcții  

care se ridică pe strada Iaffo. 

                                    *** 

Puiu Lorberblatt 

 

Prim-ministru al Israelului Yitzhak Rabin  

i - a adus un omagiu lui Wallach într - un 

discurs din 1995  la Rotunda Capitolului 

Statelor Unite  inaugurând sărbătorile 

Ierusalimului 3000. Într-un discurs intitulat 

„Ierusalimul meu”, Rabin a început: 

 

"Ierusalimul are o mie de chipuri - și 

fiecare dintre noi are Ierusalimul său. 
Ierusalimul meu este doctorul Moshe 
Wallach din Germania, medicul 
bolnavilor lui Israel și Ierusalim, care a 
construit spitalul Sha'arei Zedek și și-a 
avut casa în curte pentru a fi aproape de 
pacienții săi zi și noapte. M-am născut în 
spitalul său. Sunt ierusalim ". 
NR 

                                                                                                      

Saga Publishing 

 

https://upwikiro.top/wiki/Prime_Minister_of_Israel
https://upwikiro.top/wiki/Yitzhak_Rabin
https://upwikiro.top/wiki/United_States_Capitol_rotunda
https://upwikiro.top/wiki/United_States_Capitol_rotunda


 

 

 

 


