
̈ גם כשחולים להרגיש בבית

אודות המרכז הרפואי בני ציון:

"מרכז רפואי בני ציון הוא מרכז רפואי מוביל, מצטיין, חדשני ויצירתי, המעמיד את המטופל במרכז, המהווה בחירה ראשונה למטופלים 
ולצוות העובדים, ובעל מעורבות והשפעה בקהילה ובמערכת הבריאות " (ד"ר אוהד הוכמן, מנכ"ל בית החולים). 

בית החולים הראשון בעולם שמיישם את עקרונות האינטליגנציה הרגשית בכל מחלקות בית החולים ובשגרת הטיפול המוצע. 
כחלק מתפיסת טיפול אינטגרטיבית בכלל המחלקות הרפואיות. • מרכז מוביל בניתוחי כירורגיה לפרוסקופית. • בית החולים השני בעולם 

להציע שירותי רפואה משלימה כחלק מהרפואה הקונבנציונלית המוענקת למטופלים והמאושפזים ללא עלות מתוך אמונה שאין רפואה 
שלמה ללא רפואה משלימה.

היחידים בצפון שמציעים ניתוח שתל שבלולי המסייע לילדים ומבוגרים חירשים וכבדי שמיעה לשקם את יכולתם לשמוע. 
• המרכז לנפגעות תקיפה מינית ואונס הפועל במסגרת בית החולים הינו היחיד בכל הצפון שמעניק מסגרת טיפולית כוללת ומגוונת 

לנפגעות. • המרכז המתקדם לטיפול בילדים עם אלרגיות למזון הינו היחיד בצפון והשני בארץ בכלל המטפל בילדים עם רגישויות ומעניק 
טיפול חדשני המאפשר להם לחיות חיים רגילים ובטוחים.

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה:

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה היא פקולטה ייחודית מבחינת היותה בית למגוון רחב של מדעי ומקצועות 
הבריאות והרווחה ומבחינת הפעילות המחקרית הענפה ופורצת הדרך שמובילים חברי וחברות הסגל שלה ברמה הארצית והבינלאומית. 

בפקולטה  11 חוגים ובתי ספר: בריאות הציבור, בריאות נפש קהילתית, גרונטולוגיה, טיפול באמצעות אמנויות, הפרעות בתקשורת, 
סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, שירותי אנוש , וחוג חדש למדעי הדימות הרפואי. 

חברי וחברות הסגל בפקולטה עומדים בראש 36 מעבדות, כולל מעבדות כאב, שינה, ניידות, הערכת תפקודים מוטוריים, הערכת 
תפקודים קוגניטיביים, מעבדות לחקר שפה, מעבדות לחקר התנהגות, ועוד.  דוגמאות למרכזי מחקר שעומדים בראשם חברי וחברות 

סגל הפקולטה: 
מרכז מחקר לטיפול באמנויות ע"ש אמילי סגול, המרכז למחקר בסיעוד ע"ש שריל ספנסר, המרכז להכשרה ולחקר שירותים ומדיניות 

בתחום בריאות הנפש, המרכז לחקר ולימוד הזיקנה, המרכז לחקר ולימוד המשפחה, המרכז לחקר השיקום, מרכז מינרבה לחקר 
אוכלוסיות מודרות בזיקנה. 

חוקרות וחוקרים מהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה 
וצוות הרופאים.ות, אחים.ות, וכל אנשי ונשות מקצועות הבריאות והרווחה במרכז 

הרפואי בני ציון, מוזמנות ומוזמנים לקחת חלק בתכנית ליצירת שיתופי פעולה מחקריים 
בתכנית מרחב בריאות ורווחה עירוני חיפאי

יצירת שיתופי פעולה לצורך ביצוע מחקרים והגשת הצעות מחקר לקרנות תחרותיותמטרת התכנית?  

מה בתכנית?  
מפגש היכרות בזום, הצגת רעיונות ראשוניים לשיתופי פעולה מחקריים. 

המפגש יערך ב 4.8 בין 10:00-12:00 בזום. 

סיור במרכז הרפואי בני ציון – ביקור במחלקות ומרפאות המרכז הרפואי (הרשמה בהמשך) 

"קול קורא למענקי מחקר משותפים" - יחולקו עד 5 מענקים בסך 10,000 ₪ כל אחד 
בהתאם לקול קורא משותף שיצא במהלך חודש אוגוסט (להגשת הצעות באוקטובר 2022)

להירשם + להציג בקצרה את תחום המחקר והרעיונות למחקר בקישור זהמה נדרש?  

מרחב בריאות ורווחה
שת"פ הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

ומרכז רפואי בני ציון

https://haifacatrc.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cUgkWU24dT3ER4a
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