פרויקט 'מגדל תגליות הבריאות'
'מגדל תגליות הבריאות' אשר יוקם בלב הקריה הרפואית רמב"ם ,יוקדש כולו לבריאות האדם ,למחקר
יישומי ולתגליות רפואיות ,תוך שיתוף ושילוב בין הקריה הרפואית לבין פעילות המחקר של אוניברסיטת
חיפה בתחום מדעי החיים והבריאות.

בשנים האחרונות אוניברסיטת חיפה מרכזת מאמץ ניכר בפיתוחם האקדמי של מדעי החיים ומדעי הרווחה
והבריאות .בפקולטה למדעי הטבע מתקיים כיום מחקר איכותי המתמקד בין היתר בנוירו-ביולוגיה
ובנוירופסיכולוגיה ,בחקר הסרטן ובחקר מחלת האלצהיימר .במקביל ,מתפתח בפקולטה לרווחה ובריאות
מערך מחקרי רחב העוסק בתחומים טיפוליים שונים  -פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,סיעוד ,בריאות הציבור
והפרעות בתקשורת.
הקמתו של מגדל תגליות הבריאות בלב הקריה הרפואית רמב"ם ,תאפשר שגשוג של המחקר היישומי
בתחום מדעי החיים בסביבתו הטבעית – בית החולים ,והפרייה הדדית בין חוקרי האוניברסיטה בתחום
מדעי החיים והבריאות לבין אנשי מקצוע .שאלות מחקר מרכזיות העולות מתוך העבודה הקלינית
היומיומית ,יבחנו במעבדות המחקר המספקות ידע ותשובות ,ומפתחות חלופות טיפוליות חדשניות.
העבודה בבית החולים תנגיש לחוקרי האוניברסיטה את המשאבים הקליניים הנדרשים ואת מערך
המכשור המתקדם הקיים בבית החולים ותביא לקידום מחקרים פורצי דרך.
שילוב פעילות המחקר של האוניברסיטה במגדל תגליות הבריאות יוצר הזדמנות היסטורית לשיתוף פעולה
הדוק בין שלושה מוסדות אקדמיים ומקצועיים מובילים :בית החולים רמב"ם ,אוניברסיטת חיפה ובית
הספר לרפואה של הטכניון הפועל בקרבת מקום .השילוב בין גופי הרפואה והמחקר יאפשר את הקמתו
של מרכז מחקר ראשון ויחיד מסוגו בארץ אשר לא ייפול ברמתו משום מרכז דומה בעולם .אין ספק
שלפעילותו תהיה תרומה ניכרת להתפתחות שירותי הבריאות הניתנים לציבור במרחב חיפה והצפון.
מגדל תגליות הבריאות ישמש מרכז רב-תחומי ובינתחומי של ידע ,מחקר ופיתוח יישומים ,אשר יתמוך
בביסוס מעמדה של העיר חיפה כמוקד משיכה מדעי .הקמתו תהווה מנוע לפיתוח תעשיות עתירות ידע,
תעשיית הביוטק ,המכשור הרפואי והתרופות .הפעילות שתתקיים בו תביא לצמיחה כלכלית ומדעית,
ותהווה מקור משיכה לחוקרים ישראלים וזרים ואף לחוקרים ישראלים שפעילותם המחקרית מתקיימת
כיום מחוץ לגבולות הארץ.

שילוב פעילותה של האוניברסיטה במרחב הפיסי של בית החולים מהווה חלק ממהלך אסטרטגי רחב
היקף ,במסגרתו הופכת אוניברסיטת חיפה למוסד אקדמי מרובה קמפוסים ,דבר שיאפשר לה להעמיק את
עשייתה ומעורבותה במרקם החברתי של חיפה והצפון.
בקשת תמיכה:
האוניברסיטה עושה בימים אלה מאמץ לגיוס משאבים בסך  30מליון דולר ,הנחוצים להקמת המתקנים
הפיסיים שיאפשרו את פעילותה המחקרית בבניין החדש ,בקמפוס בית החולים.
מאמץ זה ,המגובה בתמיכה ממשלתית רחבה יאפשר לאוניברסיטה להשלים מהלך משמעותי לקידום
פעילותה המחקרית והאקדמית בתחום מדעי החיים והבריאות והוא מהווה נדבך חשוב בהתפתחותה
כמוסד אקדמי רב-קמפוסי בעל השפעה ומעורבות מוחשית בצפון הארץ .נוקיר את תמיכתך החיונית
במאמץ זה באמצעות הקדשת מתקני האוניברסיטה על שמך או על שם מי מיקיריך אשר שמו יהיה כרוך
במפעל זה לנצח.
תמיכתך בסך  10מיליון דולר תאפשר לאוניברסיטה להקדיש על שמך את הפקולטה למדעי הטבע או את
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
תמיכתך בסך  4מיליון דולר תאפשר לאוניברסיטה להקדיש על שמך כל אחד מחוגי הלימוד שיפעלו תחת
קורת הגג של מגדל תגליות הבריאות .במסגרת תרומה נכבדה זו תוקם בין היתר קרן לקליטת מדענים
חוזרים מחו"ל.
תמיכתך בסך  2.5מיליון דולר תאפשר לאוניברסיטה להקדיש על שמך את מכון הדימות )  (F MR Iאשר
יוקם במסגרת הפרויקט.
תמיכתך בסך  2מיליון דולר תאפשר לאוניברסיטה להקדיש על שמך אחת ממעבדות המחקר הבאות
העתידות לקום במגדל החדש:






מעבדה לחקר האלצהיימר  -חקר מנגנונים מולקולאריים ותאיים עליהם מושתת הזכרון האנושי,
בראשות פרופ' קובי רוזנבלום
מעבדה לחדשנות בטכנולוגיה שיקומית ,בראשות פרופ' תמר וייס
מעבדה לחקר סרטן השד – תרדמת והתפתחות גרורות ,בראשות ד"ר דלית ברקן
מעבדה לגנטיקה ואפיגנטיקה של זקנה ואריכות ימים ,בראשות ד"ר גיל עצמון
מעבדה לחקר מנגנונים מולקולריים בהחלמה מדלקת ,בראשות ד"ר עמירם אריאל

אוניברסיטת חיפה מוקירה את ידידיה ותומכיה ,ותתכבד לקיים טקס הוקרה חגיגי להקדשת מתקני
האוניברסיטה בקריה הרפואית רמב"ם על שם התורם או התורמים אשר יירתמו למאמץ וישתלבו במימוש
הפרויקט.

