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"שיבא" הוא המרכז הרפואי הגדול במזרח התיכון, והוא מוביל ברמה עולמית. בשנת 
הרפואיים  המרכזים  מעשרת  כאחד  ברציפות,  השלישית,  בפעם  דורג  שיבא   ,2021
העולמית*.  בצמרת  החכמים  הרפואיים  המרכזים  מן  אחד  גם  והוא  בעולם,  הטובים 
הבאה  המהפכה  את  להוביל  המחר,  אתגרי  עם  להתמודד  נחושה  שיבא  הנהלת 
במערכת הבריאות, ולפרוץ דרך ברמה עולמית. זאת, באמצעות: הקמת "עיר הבריאות 
של ישראל" )מערכת אקולוגית-עירונית מפותחת, הכוללת מרכז בריאות ואיכות חיים(, 
פריצת גבולות בטיפול )מעבר לגישת רצף טיפולי משלים**(, פריצת גבולות בחוויית 
המטופלים )עיצוב מחדש של הסביבה המותאם למטופלים; ויצירת חוויית אדם אישית, 
אנושית ואמפטית(, פריצת גבולות מרחבי המיקום והזמן )בית-חולים וירטואלי, הכולל 
אשפוז בית מרחוק(, פריצת גבולות במדע ובטכנולוגיה )תכנית חדשנות, המבוססת 

אדווה כלף ואלי יצחקובעל אקו-סיסטם גלובלי(, ועוד

גבולות;  פורצת  לרפואה  זקוק  הרפואי  "המגזר 
ולשינוי  הבריאות;  שירותי  של  מחדש  לעיצוב 
בגישת הטיפול, שיוביל ליצירת פתרונות מבוססי-
צרכן בני-קיימא". כך אומר פרופ' אייל צימליכמן, 
שיבא,  הרפואי  במרכז  וחדשנות  רפואה  סמנכ"ל 
והוא מוסיף: "שיבא מוביל שינוי מערכתי בשירותי 
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 חדשנות
במרכז הרפואי שיבא

 .Newsweek: World's Best Smart Hospitals 2021 :המקור  *
השומר/ תל  שיבא  של  האינטרנט  באתר  פורסם 

חדשות כללי, בתאריך 09/06/2021.
חיזוי  מניעה,  כוללת:  המשלים  הטיפולי  הרצף  גישת   **

זאת,  ושיקום.  טיפול  אבחון,  אישית,  מותאם  רפואי 
בטיפול  המסתפקת  המסורתית,  הגישה  לעומת 

באדם חולה.

החדשנות:  תכנית  את  השיק  אף  והוא  הבריאות, 
 ,Accelerate( 'האצה, עיצוב מחדש ושיתוף-פעולה'
היא  התכנית   .]*ARC[  )Collaborate  ,Redesign
לפתח  שמטרתה  עולמית,  אקו-סיסטם  מערכת 
 Game-changing( משחק'  משנים  'פתרונות 
היעד  הפועל.  אל  ולהוציאם  לנווטם   ,)solutions
בעלת  להיות  שאפתני:  הוא  לתכנית  שקבענו 
שירותי  על  )ובת-מדידה(  משמעותית  השפעה 

הבריאות עד לשנת 2030".

את  מחדש  ועצב  חדשנות  האץ   :ARC של  הרעיון   *
 Accelerate( שיתופי-פעולה  באמצעות  הבריאות  שירותי 
 innovation and Redesigns healthcare by Collaborating with

.)partners
פרופ' אייל צימליכמן, סמנכ"ל רפואה וחדשנות 

במרכז הרפואי שיבא



שירותי  של  העתיד  את  מחדשים  "אנו  הוא:   ARC תכנית  של  המוטו 
מאגדת  התכנית   .)We Innovate the Future of Healthcare( הבריאות" 
רפואיים,  מרכזים  בתעשייה,  אסטרטגיים  שותפים  סטארט-אפים, 
שירותי בריאות, גופי ממשל ואקדמיה, קרנות הון סיכון וקהילת חדשנות; 
חדשניות  תשתיות  באמצעות  הרפואית  החדשנות  לקידום  תורמת  והיא 

ושיתופי-פעולה. 

להלן עקרונות התכנית:
1 . ARC תכנית .)Digital health as a priority( מיקוד ברפואה דיגיטלית

למאגרי  גישה  באמצעות  דיגיטלית  רפואה  לקידום  עדיפות  מעניקה 
 מידע רפואיים, סביבת עבודה בענן, וכו'. הרפואה הדיגיטלית כוללת:
 ,]AI[  )Artificial Intelligence( מלאכותית  בינה   ,)Big Data( עתק  נתוני 
 ,)Telemedicine( טלרפואה ,)Precision Medicine( רפואה מותאמת אישית
בכירורגיה  חדשנות   ,)Virtualization in Medicine( ברפואה  וירטואליות 

)Innovations in Surgery(, שיקום )Rehabilitation(, וכו'.
חדשנות פתוחה )Open Innovation(. לצד החדשנות הפנים-ארגונית . 2

 ARC תכנית  בשנה(,  סטארט-אפ  חברות  כשבע  )הקמת  בשיבא 
הפתיחות  חיצוניים.  סטארט-אפים  עם  גם  חדשנות  קידום  מעודדת 
שותפים  לאתר  פועלת   ARC הנהלת  ולכן  מאליה,  מובנת  אינה 

שיבא  את  להפוך  לשיתופי-הפעולה,  החסמים  את  לבחון  רלוונטיים, 
לסביבה ידידותית לסטארט-אפים, ליצור הפריה הדדית ולספק ערך 

.)Win-Win( מנצח לכל הצדדים
מגיפת . 3  .)International Collaborations( בין-לאומיים  שיתופי-פעולה 

ושאפשר  והזמן,  המיקום  למרחבי  משמעות  שאין  הוכיחה,  הקורונה 
לתקשר עם שותפים רחוקים, ללא קשר למיקומם הגיאוגרפי )הזדמנות 
ליצירת שותפויות חוצות גבולות(. רשת ARC כוללת 100 שותפים בארץ 
 Mayo )כגון:  בעולם  מובילים  רפואיים  מרכזים  זה:  ובכלל  ובעולם, 
 ,Clinic, Massachusetts General Hospital, Karolinska University Hospital
וכו'(, גופים אקדמיים מובילים )כגון: הטכניון, אוניברסיטת תל-אביב, 

המוטו של תכנית ARC הוא: "אנו מחדשים את העתיד של 
שירותי הבריאות". התכנית מאגדת סטארט-אפים, שותפים 

אסטרטגיים בתעשייה, מרכזים רפואיים, שירותי בריאות, 
גופי ממשל ואקדמיה, קרנות הון סיכון וקהילת חדשנות; 

והיא תורמת לקידום החדשנות הרפואית באמצעות תשתיות 
חדשניות ושיתופי-פעולה

מרכז החדשנות ARC בשיבא

מרכז החדשנות ARC בשיבא

מרכז החדשנות ARC בשיבא
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תעשייתיות,  חברות  וכו'(,  למדע,  ויצמן  מכון  בר-אילן,  אוניברסיטת 
 Microsoft, Boston Scientific, :חברות ציוד רפואי וחברות תרופות )כגון

MSD, Janssen, AstraZeneca, וכו'(, ועשרות רבות של סטארט-אפים.
לתשתיות . 4 זקוקה  החדשנות   .)Home for innovation( לחדשנות  בית 

מובנות, ובכלל זה: מרחב פיזי, כגון "מרכז החדשנות ARC", המאפשר 
לצוותי המרכז ולצוותי הסטארט-אפ להתכנס ולשתף פעולה; מפגשי 
אנשים,  בין  אינטרקציות  היוצרים  ואירועים,  סמינרים  כנסים,  קפה, 
וגם תורמים סביבה מיטבית להחלפת רעיונות; מתודולוגיות ותהליכי 
עבודה מובנים; תשתיות מידע; תשתיות מימון: שלוש קרנות הון סיכון 
וכלה בסבב   )Pre-seed( לגייס מימון, החל משלב הרעיון  המאפשרות 

גיוס ראשון )Series A Round(; ועוד.

מודל חדשנות בין-לאומי
במיגוון  איש  לכ-80  תעסוקה  מספק  בשיבא   ARC החדשנות  מרכז 
מנוהלים  במרכז  פרויקטים.  וניהול  פיתוח  רגולטורי,  קליני,  תחומים: 

כ-80 סטארט-אפים )כמחציתם מתוך שיבא(. המרכז מפעיל חממה של 
רשות החדשנות בתחום המכשור הרפואי, והוא מתמודד במכרז להפעלת 
על  חותמים   ,ARC לרשת  המצטרפים  הסטארט-אפים,  נוספת.  חממה 
הסכם התקשרות וזוכים לקבל: גישה למאגרי מידע, לחונכים מקצועיים 
אפשרות  ולמשקיעים;  מהתעשייה  לשותפים  חשיפה  קהילה;  ולמפגשי 

לבצע פיילוט באחד מן המרכזים הרפואיים ברשת; ועוד.

 Gold( זהב"  "תקן  להיות  והפכה  בעולם,  דבר  שם  היא   ARC תכנית 
מנהל  צימליכמן,  פרופ'  לדברי  הרפואית.  החדשנות  בתחום   )Standard
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)המשך מעמ' --(

"בשנת 2025, אנו עתידים להעתיק את מרכז החדשנות למבנה 
חדש של 22 קומות, שייבנה בעבור ARC ובעבור גופים נוספים 
העוסקים בחדשנות רפואית. המבנה החדש הוא חלק מתכנית 
'שיבא 2025', שתהפוך את שיבא ל'עיר הבריאות של המחר' - 

אקו-סיסטם של טיפול רפואי, מדע וטכנולוגיה, ושל איכות חיים 
בליבה של ישראל"

חדשנות בכירורגיה

'BEYOND בית-החולים הווירטואלי 'שיבא

וירטואליות ברפואה
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ממרכזים  המגיעות  רבות,  פניות  מקבלים  "אנו  ומייסדה:  התכנית 
רפואיים, מעיריות ומגופי ממשל, המעוניינים להקים תשתית דומה. אנו 
פועלים בקנדה, בארה"ב באנגליה, ובקרוב נפעל גם באוסטרליה ובצרפת. 
בשיתוף  נעשה  והוא  שיקגו,  בעיר  נמצא  שלנו  ביותר  הגדול  הפרויקט 
העירייה, החממה הרפואית )Matter(, המרכזים הרפואיים בשיקגו ומדינת 
אילינוי. שיתוף זה מאפשר לחברות סטארט-אפ מישראל לפעול בחממת 
לחברות  מאפשר  הוא  ובדומה,  בשיקגו,  הרפואיים  ובמרכזים   Matter
בניית  גולת הכותרת בפרויקט היא  סטארט-אפ משיקגו לפעול בשיבא. 

."ARC מרכז החדשנות של שיקגו, שתתבצע על-פי מודל

למערכה,  התגייסה   ARC הנהלת  לעולם,  פרצה  הקורונה  מגיפת  כאשר 
קיבלה  ההנהלה   .)ARC Battle Mode( קרב"  "מצב  על  הכריזה  והיא 
החלטה לעצור את כל הפרויקטים ולהתמקד רק בפתרונות להתמודדות 
במשימה,  דבקו  והסטארט-אפים  המרכז  צוותי  הקורונה.  נגיף  עם 
התוצאה   .2020 מרס-אפריל  בחודשים  מנוחה  ללא  כמעט  עבדו  והם 
נרשמו  המצאות   15 כאשר   ,ARC במרכז  התגבשו  המצאות   45 הייתה: 
 כפטנטים, ושלוש מהן הפכו להיות חברות סטארט-אפ )אחת מהן בשווי

100 מיליון דולר(.

"מודל ARC הוכיח את עצמו בעת המשבר, והוא העצים את ההתעניינות 
הרצוי  לבין  הקיים  בין  פערים  לזהות  הוא  במודל  הרעיון  בעולם.  בו 
ולפעול בנחישות לצמצומם", אומר פרופ' צימליכמן. והוא מוסיף: "בשנת 
 22 של  חדש  למבנה  החדשנות  מרכז  את  להעתיק  עתידים  אנו   ,2025
בחדשנות  העוסקים  נוספים  גופים  ובעבור   ARC בעבור  שייבנה  קומות, 
את  שתהפוך   ,'2025 'שיבא  מתכנית  חלק  הוא  החדש  המבנה  רפואית. 
שיבא ל'עיר הבריאות של המחר' - אקו-סיסטם של טיפול רפואי, מדע 
וטכנולוגיה, ושל איכות חיים בליבה של ישראל. עיר הבריאות תיתן מענה 
להתחבר  תאפשר  והיא  זמן',  בפחות  מטופלים  'יותר  של  לאתגר  הולם 

הווירטואלי  בית-החולים  באמצעות  מקום,  ובכל  זמן  בכל  למטופלים 
מאות  יקומו  שבו  ביוטכנולוגי,  עמק  תכלול  העיר   .'BEYOND 'שיבא 
חברות סטארט-אפ, חברות ביוטכנולוגיה, מוסדות הוראה, נציגויות של 
תעשיית פארמה, ואזורי תעשייה פורצי דרך. העיר תחובר לרכבת הקלה, 
ויהיו בה כלי רכב אוטונומיים ומגדל פיקוח )Tower Control(, המנהל את 

מיקום המטופלים ואת זרימת תנועתם במתחם".

המהפכה הלוגיסטית כבר כאן
בסגל  הרפואי,  בסגל  במטופלים,  תומך  שיבא  הלוגיסטי  "המערך 
הפועלות  ייעודיות,  יחידות  באמצעות  זאת,  שיבא.  ובעובדי  הסיעודי, 
בסינרגיה למתן פתרון איכותי; ושרשרת אספקה חדשנית, יעילה וגמישה 
הלוגיסטי  המערך  מנהל  צדקה,  אלדר  אומר  כך  בלקוח".  הממוקדת 
השירות,  במתן  כוללת  מהפכה  של  בעיצומה  "אנו  מוסיף:  והוא  שיבא, 
חדשניות,  טכנולוגיות  הטמעת  מתקדמות,  תשתיות  הקמת  באמצעות 

טיוב תהליכים, שיפור השירות ושינוי תפישת חוויית הלקוח".

המערך הלוגיסטי שיבא כולל את המחלקות הבאות:
טקסטיל: מכבסה )כ-13 טונות כביסה ביום(, כביסה סטרילית )הכנת 	 

לעיקור(,  והעברתן  הכירורגית  הפעילות  בעבור  ביום,  ערכות  כ-2,500 
ביום,  ניתוח  לחדרי  ייעודיים  ביגוד  פריטי  כ-600  של  )ייצור  מתפרה 
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"המערך הלוגיסטי שיבא תומך במטופלים, בסגל הרפואי, 
בסגל הסיעודי, ובעובדי שיבא. זאת, באמצעות יחידות ייעודיות, 

הפועלות בסינרגיה למתן פתרון איכותי; ושרשרת אספקה 
חדשנית, יעילה וגמישה הממוקדת בלקוח"

'עיר הבריאות של המחר'

'עיר הבריאות של המחר'
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ביגוד  )שירותי  ביגוד  מחסן  ביום(,  מטופלים  בגדי  כ-300  של  ותיקון 
לכ-5,000 עובדי סגל. תפעול של 10 ארונות ביגוד אוטומטיים ותיקוני 

תפירה(, רכש ואחסון.
דיאטות(, 	  סוגי   48 על-פי  ביום,  מנות  כ-12,500  )הכנת  מטבח  מזון: 

והיא כוללת  ימות השנה,  מרכז חלוקה )החלוקה מתבצעת במשך כל 
סגל,  חדר-אוכל  אישי"(.  ו"מגש  מזנון/"בופה",  ארוחת  שיטות:  שתי 
רכש  תקציב  ניהול  בשיבא,  המלון  בבתי  הסעדה  יולדות,  חדר-אוכל 

המזון, ומחסן.
מרכז לוגיסטי )מרלו"ג(: מחסן מרכזי, מחסן תמיסות, מחסן אספקה 	 

מרכזית, מחלקת הפצה וגזים רפואיים. הפעילות כוללת ניפוק לכ-420 
נקודות-קצה, הפצה לכל מחלקות המרכז הרפואי )מרפאות ומכונים, 
באגף  וחלוקתו  נוזלי  חנקן  מילוי  מטה(,  ומשרדי  משקים,  מעבדות, 
מיגון  ניהול  רפואי,  מכשור  ניהול  רפואיים,  גז  בלוני  שינוע  מעבדות, 

אישי, וכו'.
היסעים ושינוע: תחבורת-חוץ, מובילי שירות, ושינוע דואר. המחלקה 	 

30 קווי  24 שעות ביממה, במשך כל ימות השנה, והיא כוללת:  פועלת 
הסעות בשלוש משמרות יומיות, שירות "שיבאבס" לכ-240 משתמשים 
ביום, שני מוקדי שירות 24/7, כ-1,300 קריאות ביממה, 11 אמבולנסים 

לשינוע מטופלים, וכ-700 כיסאות גלגלים. 

"המערך הלוגיסטי ממוקם במבנים ישנים, שרובם הוקמו לפני כ-70 שנה, 
ותשתיותיו אינן תואמות את הגידול בפעילות", אומר צדקה. והוא מוסיף: 
משטחו  חלק  על  פינוי-בינוי  פרויקט  של  בפתחו  עומדים  אנו  זאת,  "עם 
של שיבא. אנו נקים מבנה חדשני למחלקת הטקסטיל, נבנה מטבח חדש 
ומרכז חלוקה חדשני, נקים חדר-אוכל חדש לסגל ונרחיב את משמעותית 
את מבנה המרלו"ג. כך, נוכל לספק שירותים איכותיים ולתת פתרון הולם 

לאתגרי העתיד".

בינתיים, הנהלת המערך הלוגיסטי פועלת במרץ לשפר את השירות ואת 
חוויית הלקוח. אחת מן הדוגמאות היא שינוי שיטת הגשת המזון. בגישה 
המסורתית, מגשי המזון שונעו למחלקות הרפואיות. הצוות הסיעודי היה 
האוכל  מנת  את  מכין  מסוימת(,  דיאטה  )כגון  המטופל  צורכי  את  מברר 
להשקיע  נדרש  הסיעודי  הצוות  הבעיות:  היו  כאן  למטופל.  אותה  ומגיש 
התברואה  כללי  ובהגשתו;  בחימומו  למטופל,  המזון  בהתאמת  רב  זמן 
ומזון  נמוכה;  הייתה  המטופל  רצון  שביעות  במלואם;  תמיד  נשמרו  לא 
רב הושלך לאשפה בסיום הארוחה. בגישה הנוכחית, החלוקה מתבצעת 
באמצעות "עגלות חכמות", הכוללות חללי חימום וקירור. מרכז החלוקה 
ממלא את העגלות במגשים אישיים ומסדרם על-פי מספר החדר. צוות 
קבוע.  למיתקן  אותן  ומחבר  למחלקות  העגלות  את  משנע  החלוקה 
שנותר  מה  וכל  הרצויה,  בשעה  אוטומטית  מופעלים  והקירור  החימום 

לצוות הסיעודי הוא לשלוף את המגשים מן העגלה ולחלקם למטופלים.

לדברי צדקה: "הצעד הבא, שאנו מיישמים, הוא 'בחירת מנה'. דייל קולינרי, 
המצויד במחשב-לוח )Tablet(, עובר בין המטופלים במחלקות הרפואיות 
ומציע להם לבחור מתוך תפריטים המותאמים להם אישית. הדייל מסמן 
מהווה  זו  גישה  ההזמנות.  למרכז  אותה  ומשדר  המטופל  בחירת  את 
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'עיר הבריאות של המחר'

"גם כאשר נדמה, שאנחנו נמצאים בדרך ללא מוצא, מצליחים 
בשיבא, בזכות מקצועיות הצוותים, נחישותם ומסירותם לפרוץ 

דרך חדשה בכל יום ולהפוך את מה שהיה עד עכשיו לא 
אפשרי לאפשרי; כי לתקווה אין גבול"

בנייה חדשה
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למטופל,  המנה  את  מתאים  הקולינרי  הדייל  הלקוח:  בחוויית  מהפכה 
לצורכי  קשוב  הוא  העדפתו,  ועל-פי  בעבורו,  הרפואיות  ההנחיות  על-פי 
לשיפור  מביאה  המנה  בחירת  מזו,  יתרה  לאכול.  אותו  ומעודד  המטופל 

שביעות רצונו של המטופל, ולצמצום כמות המזון המושלך לאשפה".

כוללת  גישה  אימוץ  בזכות  הלוגיסטי  השירות  שיפור  היא  נוספת  דוגמה 
דיגיטליים,  תהליכים  הטמעת  תוך  הסופי",  ללקוח  ועד  הרכש  "משלב 
הרפואיות.  במחלקות  נציגים  ושילוב  למשתמשים,  השקיפות  שיפור 
קבועים,  במועדים  למחלקות  הטובין  את  נספק  "אנו  צדקה:  לדברי 
צוות  עם  )בתיאום  החסר  המלאי  את  להזמין  ידאגו  הלוגיסטיקה  ונציגי 
הסיעוד המחלקתי( ולסדר על המדפים במחסני המחלקות. השינוי יושג 
ללא הוספת כוח-אדם, אלא באמצעות מהלכי התייעלות, כגון: הטמעת 
 )Warehouse Management System( מחסן  לניהול  מתקדמת  מערכת 
 ,]VPS[  )Voice Picking System( קולית  ליקוט  מערכת  הטמעת   ,]WMS[
שימוש במסופונים לביצוע הזמנות, השלמה לתקן נדרש ביחידות ניטול 

גדולות יותר )כגון מארזים פנימיים במקום פריטים(, וכו'."

רפואה פורצת גבולות
הרפואי  המרכז  מנהל  קרייס,  יצחק  פרופ'  של  דבריו  להלן  לסיכום, 
המשולב שיבא: "אנו מאמינים, שרק רפואה פורצת גבולות תוכל לספק 
בתקווה;  הצורך   - ביותר  העמוק  האנושי  לצורך  המתאים  המענה  את 
עוד  להגשים  תקווה  החיים.  באיכות  אמיתי  ולשיפור  למזור  תקווה 

מצליחים  מוצא,  ללא  בדרך  נמצאים  שאנחנו  נדמה,  כאשר  גם  חלומות. 
דרך  לפרוץ  ומסירותם  נחישותם  הצוותים,  מקצועיות  בזכות  בשיבא, 
חדשה בכל יום ולהפוך את מה שהיה עד עכשיו לא אפשרי לאפשרי; כי 

לתקווה אין גבול".  

באתר: צפו  נוספים  לפרטים  שיבא.  באדיבות  הן  בכתבה   התמונות 
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יסודותיו של שיבא הונחו במיתקן, שהצבא האמריקני הקים בשנת 
 ,1943 בשנת  נסגר  המיתקן   .)24 מס'  אמריקני  )בית-חולים   1941
 6 )בית-חולים מס'   1944 והצבא הבריטי פתח אותו מחדש בשנת 

של חיל האוויר המלכותי(.
זה, כקצין רפואה בצבא הבריטי,  חיים שיבא שירת במיתקן  פרופ' 
משנת 1946. ב-15.04.1948, חטיבת אלכסנדרוני כבשה את מחנה 
כקצין הרפואה הראשי  אז  ופרופ' שיבא, ששימש  ליטוינסקי",  "תל 

לבית-חולים  ולהכשירו  המיתקן  את  לשפץ  מיד  הורה  צה"ל,  של 
בית-החולים  הפך  כבר  פתיחתו  לאחר  חודשים  כחמישה  צבאי. 
5 להיות הגדול בצה"ל, וב-01.06.1953, הוא הפך להיות בית- מס' 

החולים האזרחי "תל השומר".
להיות מנהלו הראשון.  בית-החולים, הפך  פרופ' שיבא, שייסד את 
פטירתו  ולאחר  שיבא,  לפרופ'  ישראל  פרס  הוענק   1968 בשנת 

בשנת 1971, המרכז הרפואי נקרא על שמו.

מי הוא המרכז הרפואי שיבא?

בנייה חדשה
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