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חזון
, ש שיבא תל השומר"המרכז הרפואי ע

,עיר הבריאות של ישראל

את מטופליו במרכז  השם , הוא מרכז מוביל בעולם

.ובעל חותם לאומי ובינלאומי



העוצמה מרכיבי
העתיד דור פיתוח- הוראה

חדשנות- צמיחה כמנוע בריאות

בעשייה מוביל כערך- מחקר

וקומפרהנסיביותגודל 

חיזוק הרפואה הציבורית   –הובלה לאומית מצוינות
והפריפריה

אנשים

איתנות פיננסית
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במספרים שיבא

מחקר

קליניים מחקרים  3,591
תחרותיים גרנטים 170 - כ

חדשנות
פטנטים 172

29 חברות–

הסכמי רישוי ומסחור - 192

  seedגיוסי  -מיליון  190

הכנסות מתמלוגים -מיליון  122

הוראה

מרצים קליניים 136
מרצים בכירים 54

פרופסורים 124



המרכז הרפואי שיבא
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בפריפריה תמיכה

: בקרוב
 המרכז הרפואי שיבא בנגב

 שיבא

נגב עלה  

 מגן חיים בנהריה

גיוון שירותי הרפואה  
וצמצום פערי הבריאות בין  

 המרכז לפריפריה

יפעיל וינהל את  , המרכז הרפואי יקים
בית החולים החדש בנגב כחלק  

עיר הבריאות של  , אינטגרלי משיבא
 ישראל

בפוריהחזה -לב ניתוחי  
 רדיותרפיה בזיו



קורונהמשבר ה
 הובלת המענה הרפואי במשבר הקורונה תוך 

  הרפואי שימור הרציפות התפקודית של המרכז



 במערך המחקר למרביתם תארים אקדמייםעובדים  1,000מעל •

 במחקר  העוסקים    PhD,רופאיםחוקרים שאינם  200 -כ•

עצמאי באופן או בקבוצה מחקרים המבצעים חוקרים-ורופאים מחוקרים הבנויות מחקר קבוצות 100 -כ•

   במחקר פעיליםלתארים מתקדמים  סטודנטים 100-כ•

רופא חוקר•

 בשיבא המחקר  
קמפוס בפני עצמו



No of Publications- 1 year to date- Israel 
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Overall publications in WOS 
Sheba is no. 7 among the top 10 hospitals
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״בריאות של ל״עיר - ״חולים של מ״בית

M

 :אתגרים
 

עדיפות להולכי רגל במרחב, חלק אינטגרלי מרקמה עירונית•
 

 :תשתית דרכים•
 מזרחה ש"תהמחלף  –ציר משה לוי 

 461-חיבור ל –רפאל איתן והקו הסגול 
 461-לשער דרומי  –מוטה גור 

 בלב הקמפוס 3Mתחנת מטרו 
 
יעילות, פינויים, אחזקה, אספקות –תפעולי •

סביבה אנרגיה, ירוקיםיעדים •
 

 שדרוג קיים, פני עתיד –תשתיות •



 ביוטק/ביומד, שטחים פתוחים, הולכי רגל – המיידיחיבור לשכונות במרחב  –שיבא ללא גבולות •

 פרויקט השתילה, מיקרו אקלים, התאמת קומת הקרקע ושפת הרחוב להולכי רגל –עיר ירוקה •

 מנהרות, אמבולנס פנימי, שאטלים, מסועים –בקמפוס פיזיות בין שירותים רפואיים זיקות •

   wayfindingהתמצאות •

 ולמטפליםלמטופלים    wellbeing @ healing environment–מרפאת סביבה •

המטופל במרכז – 2045תכנית אסטרטגית 


