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מרכז שיקום לצפון
מרכז רפואי ע״ש ברוך פדה, פוריה



ממשלת ישראל בהחלטה היסטורית 
קבעה כי יש להקים מרכז שיקומי 

במרכז הרפואי פדה-פוריה. החלטת 
הממשלה 2262 מיום 8 לינואר 2017 

קבעה כי הפרויקט הוא ברמת התעדוף 
הגבוהה ביותר. 

מכובדיי,

אסטרטגית  החלטה  היא  פדה-פוריה,  הרפואי  במרכז  לצפון  שיקום  מרכז  הקמת 
ישראל, במסגרת התוכנית הלאומית לחיזוק הצפון,  מהמעלה ראשונה של ממשלת 

ומביא עמו בשורה גדולה למדינת ישראל ולמעלה ממיליון וחצי תושבי הצפון.
 

מרכז שיקום לצפון יאפשר למטופלות ומטופלים, תושבי הצפון, ילדים, נערים, חיילים, 
ומעורר השראה,  חיובי  וקשישים כאחד, להפוך את תהליך השיקום למסע  מבוגרים 

ולקבל את הטיפול המקצועי הכוללני הטוב ביותר לו הם ראויים.
 

אנו מחויבים להשלים את הפרויקט, שישפר באופן משמעותי את בריאותם של תושבי 
למאות  תעסוקה  מקור  ויהווה  השיקום,  בתחום  ומחקרי  אקדמי  מוקד  יהווה  הצפון, 

עובדים באזור.
 

אני מזמין אתכם לקחת חלק במשימה הלאומית שתשנה באופן דרמטי את חייהם של 
תושבי הצפו!

שלכם, 
ד"ר ארז און

מנהל המרכז הרפואי פדה-פוריה



ד"ר אמיתי אוברמן
מנהל המחלקה לגריאטריה שיקומית

מרכז רפואי פדה-פוריה

מרכז שיקום לצפון הוא בעל חשיבות לאומית 

ממעלה ראשונה.  הקמתו מהווה אבן דרך במפת 

הבריאות של מדינת ישראל בכלל ובפריפריה 

בפרט.  המרכז יצמצם פערים ואי שוויון, יוביל 

למהפכה רפואית, חברתית וכלכלית וישנה את 

המציאות למליון ושלוש מאות אלף תושבי הצפון. 

מתלות לחופש, ממצב סיעודי לעצמאות ומחוסר 
אונים, לתקווה גדולה.



שירותים שיקומיים איכותיים
עבור תושבי הצפון

אוכלוסיית הגליל והגולן מונה כמיליון ושלוש מאות תושבים. עבור תושבי הצפון, 
משמעותה של פציעה בתאונת דרכים, נפילה מגובה או מחלה קשה היא עצירה 

מוחלטת של שגרת חייהם ומסע מפרך ומתמשך אל מרכזי שיקום הממוקמים מאות 
קילומטרים מביתם. לצערנו, רבים מהם מוותרים, ונאלצים להתמודד עם אובדן תפקוד, 

נכות וטלטלה הפוגעת במרקם המשפחתי. מטופל שתהליך השיקום נמנע ממנו עקב 
אילוצי מרחק, זמינות ועלות, עלול להנציח את המגבלה. 

מיטת שיקום אחת 
לכל 3,200 קשישים

 לעומת הממוצע הארצי:
מיטה אחת לכל 468 קשישים.

אפס מיטות שיקום 
לילדים בצפון

מיטת שיקום אחת
לכל 50,000 תושבים

 לעומת הממוצע הארצי:
מיטה לכל 10,000 תושבים



מרכז שיקום לצפון 
צעד משנה חיים 

ממשלת ישראל הכירה בחשיבות הלאומית של הקמת מרכז שיקום 
מתקדם ורב-תחומי - הראשון מסוגו בכל אזור הצפון.

צעד אסטרטגי לאומי
הקמת מרכז שיקום לצפון תשנה את חייהם של תושבי הצפון וילדיהם הזקוקים לשיקום כתוצאה מפגיעה מולדת או כתוצאה 

מחבלה או מחלה - בלי להתנתק מסביבת מגוריהם וממשפחתם. המרכז יעניק את כל שירותי השיקום להם הם זקוקים, יתרום 
להפחתה בשיעורי התחלואה והתמותה ויקדם נגישות לשירותים בריאותיים, רפואיים ושיקומיים איכותיים בצפון. 

צעד לשגשוג אזורי
מרכז שיקום לצפון במרכז הרפואי פדה- פוריה יביא לשינוי חברתי וכלכלי חסר תקדים באזור. המרכז יספק מאות משרות לתושבי הצפון 

וישמש מוקד משיכה לרופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ואנשי מקצוע 
נוספים. יגדיל את שיעור התעסוקה ויחזק את אזור הצפון מבחינה רפואית, כלכלית וחברתית.

צעד לקידום הוראה ומחקר
מרכז שיקום לצפון ישמש מרכז מחקר ארצי מוביל בתחום רפואת השיקום בשיתוף הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן 

בגליל ויהווה מרכז הוראה והכשרה מוביל בתחומי השיקום במקצועות הבריאות השונים. ככזה, הוא יענה על המחסור הקיים בצפון 
באנשי מקצוע בתחום השיקום בכלל ובתחומי השיקום הגריאטרי ושיקום הילדים בפרט. מרכז ההכשרה יהווה אבן שואבת לאנשים 

הרואים את עתידם במקצועות השיקום מכל רחבי הארץ ולמומחים מקומיים ובינלאומיים בתחומי הרפואה השיקומית שילמדו, 
יתמחו ויתארחו בכנסים שיתקיימו במרכז שיקום לצפון.



מרכז 
שיקום 
לצפון

מצב הבניה בשטח



תכנון אדריכלי מתקדם 
התומך בגישת ˚360

מכשור רפואי ושיקומי 
מהמתקדמים בעולם

סביבת שיקום והחלמה 
ידידותית, מותאמת 

תרבות, תומכת וירוקה



מרכז שיקום
360 במודל טיפולי ייחודי̊ 
 Collaborative Team

Environment
מרכז שיקום לצפון במרכז הרפואי פדה-פוריה, תוכנן ע״פ המודל הטיפולי הייחודי, סביבת עבודה משתפת˚360,  אשר מאפשר את כל 

התנאים להשלמת השיקום: המטופל, המטפל והטיפול. במסגרת גישה חדשנית זו יינתן מענה רפואי ושיקומי מקיף בשטח המחלקה בה שוהים 
המטופלים, באופן שיחסוך מהם את הצורך לנדוד בין מחלקות, בניינים ומתקני שיקום שונים. מטרת המודל הטיפולי הייחודי היא בקידום 

עבודה אינטרדיסציפלינרית מהפגיעה החריפה ועד החזרה לקהילה, מילדות עד זקנה, על כל היבטי התפקוד. כל זאת תחת מעטפת רפואית 
מתקדמת של יחידות המרכז הרפואי השונות הכוללות אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה, מעבדות מתקדמות, מחלקות ניתוח מעולות ושירותי 

 .MRI -הדמיה מצוינים. בנוסף למגוון שירותים דחופים, שירותים אמבולטוריים ורפואיים זמינים, כגון טיפול נמרץ ו

162 מיטות אשפוז
המרכז יכלול 162 מיטות אשפוז ו-18 מיטות אשפוז יום, ב-5 מחלקות: שיקום נוירולוגי, שיקום אורתופדי, שיקום גריאטרי, שיקום ילדים ושיקום 

יום, זאת בנוסף למחלקות שיקום לב וריאות. כל אחת ממחלקות המרכז תכלול ציוד שיקום ייעודי מהמתקדמים בעולם בהתאם לצורכי 
המטופלים, חדרי אשפוז מרווחים ומרחב טיפולי מגוון המציע למטופל את כל הנדרש בדרך לבניית מערך חיים תפקודי, איכותי, תכליתי 

ומשמעותי. מרכז השיקום יכלול מחלקה ממוגנת, כך שגם בעתות חירום אפשר יהיה להמשיך את תהליך השיקום. כמו כן, יכלול המרכז מגוון 
מתקני שיקום באויר הפתוח  לאימון ולמשחק, לרווחת המטופלים ואורחיהם, אזורי המתנה ואירוח נוחים ונעימים, מדשאות ירוקות, ספסלים 

ושבילי הליכה. 

הטכנולוגיות המתקדמות בעולם
מרכז שיקום לצפון במרכז הרפואי פדה-פוריה, תוכנן בהשראת מרכזי השיקום המובילים בעולם. מודלים מתקדמים המיושמים ברפואת 

שיקום אינטרדיסציפלינרית בתפיסה חדשנית וייחודית - הן ברמה הרפואית-טיפולית והן ברמה ההנדסית-אדריכלית, כחלק ממיצוי הפוטנציאל 
השיקומי של המטופל. תהליכי השיקום במרכז יכללו שימוש בטכנולוגיות השיקום המתקדמות ביותר, כגון: מציאות רבודה, רובוטיקה, 

Telerehabilitation ,E-medicine ועוד. 

מעטפת רפואית שלמה
מרכז שיקום לצפון יאפשר למטופלים, ילדים, ילדות ומבוגרים כאחד, להפוך את תהליך השיקום למסע שיקומי חיובי ומעורר השראה ולקבל 

את הטיפול המקצועי הכוללני הטוב ביותר לו הם ראויים - מבלי להתנתק מבני משפחתם ומסביבתם הטבעית. גישתנו לשיקום מותאמת 
תרבותית לכל מטופלת ומטופל.



חדוות חן
חדוות חן, ילדה בת 14 ממושב בצפון, אהבה 

כמו כל ילדה בגילה, ללכת לתנועת הנוער, 
לבלות עם המשפחה, להשתולל עם חברות, 

אך יותר מכל, חדוות חן אהבה לרקוד. 
ב-6.6.2017 במהלך טיול כיתתי, עולמה 

התהפך כאשר סלע שהתדרדר פגע בה וגרם 
לפגיעת ראש חמורה. 

חדוות חן פונתה במסוק למרכז רפואי ובתום 
שרשרת ניתוחים וטיפולים קשים, הרופאים 
המליצו להתחיל בתהליך השיקום - פעולה 

שגרתית וזמינה לתושבי המרכז. היעדרו 
של מרכז שיקום בצפון אילץ את חדוות 

חן והוריה לעצור את שגרת חייהם, לעזוב 
את סביבת מגוריהם ולנדוד למרכז שיקום 

ילדים הממוקם במרכז הארץ ולתחילתה של 
תקופה קשה במיוחד. תקופה שהתאפיינה 
בניתוק מהמשפחה ובפגיעה כלכלית קשה.

מרכז שיקום לצפון הוא צעד משנה 
חיים, לחדוות חן, למטופלים כמוה ולבני 

משפחותיהם.

ארז
ארז, תושב הצפון, היה נער טיפוסי, אשר 

שיחק כדורגל, אהב ספורט והתכונן לגיוסו 
לצבא. יום אחד, במהלך אימון, הוא חש 

סחרחורת והתמוטט. בדיקות רפואיות בישרו 
לו ולהוריו את הנורא מכל: בראשו אותר גידול 
המחייב ניתוח מיידי. בתום הניתוח, ארז נאלץ 

ללמד את גופו מחדש כיצד לעמוד, כיצד 
ללכת וכיצד לדבר. ארז נשלח לבית חולים 

שיקומי באזור המרכז בכדי החזיר לעצמו את 
יכולותיו. 

כתושב הצפון, ארז נאלץ, גם כיום, לבלות 
מספר פעמים בשבוע, בנסיעות למרכז 

הארץ. 

ג'מאל
ג'מאל, בן ה-75, תושב הצפון, בן לעדה 

הדרוזית, לחם באומץ במלחמות ישראל 
וגידל עם אשתו, את שלושת ילדיהם. לפני 

כ-3 שנים, בזמן העבודה, נפל מסולם וסבל 
משברים בעצם הירך, ברגל, ביד ובגולגולת. 
ג'מאל לא עמד במחיר שגבה ממנו המרחק 

והוא נאלץ לוותר על השיקום.
היותו של ג'מאל תושב הצפון, פגעה ביכולתו 

למצות את הפוטנציאל השיקומי שלו. 

סיפורים מהחיים...



מרכז שיקום לצפון 
שותפות ושותפים איתנו במימוש החזון

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפרויקט הלאומי אשר מהווה צעד משנה חיים עבור תושבי הצפון 
ומדינת ישראל. נשמח לארח אתכם במרכז הרפואי פדה-פוריה ולהציג בפניכם את הקמת מרכז 

שיקום לצפון, ויחד אתכם לחשוב על אפשרויות לשיתופי פעולה פוריים. 

תהליך כללי ולו”ז מתוכנן בפרויקט הקמת מרכז שיקום לצפון  
במרכז הרפואי פדה-פוריה

תקציב קיים/חסר עלות
)מלש”ח(

סיום 
מתוכנן

שלב הפרויקט בינוי

תקציב ממשלתי

110
20 

üüבוצע üüהכנה  ואישור פרוגרמה

מרכז
ה

כלל 

üüבוצע üüתכנון ראשוני וסופי

üüבוצע üüהכנה ויציאה למכרז שלד

üüבוצע üüקבלת היתר בניה

üüבוצע üü תכנון מפורט והכנת מכרז
גמרים

100 1/1/2022 בינוי שלד ומעטפת )כלל הבנין(

תרומות/קרנות

 52 150
1/1/2023 ביצוע גמרים מערכות שלב א’ שיקום גריאטרי, 36 מיטות

שיקום נוירולוגי/אורטופדי 36 מיטות
שיקום ילדים, 18 מיטות

אשפוז יום

ט 
ק

פרוי
א ל

שלב 
ת(

טו
מי

 90(

1-2/2023 סיום בניה, הרצת מערכות

 סה”כ חסר תקציבי 
לשלב א׳

126

18 3/2023 הצטיידות ואיכלוס שלב א’

סה”כ עלות
 שלב א’ 

288

10 ? תכנון 
שיקום גריאטרי, 36 מיטות

שיקום נוירולוגי/אורטופדי 36 מיטות
בריכה טיפולית

מרכז הדרכה לתחום השיקום בצפון

ט
ק

פרוי
שלב ב ל

ת(
טו

מי
 72( 

50 ? ביצוע גמרים מערכות שלב ב’

15 ? סיום בניה, הרצת מערכות

? איכלוס שלב ב’

סה”כ עלות 
שלב ב’

75



המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
ד.נ. גליל תחתון

 


