
 מזור -המרכז הרפואי לבריאות הנפש 



 , המרכז היחידי לאזור אשפוז רחב
 הגליל ורמת הגולן

 



 במרכז

 מחלקות סגורות ופתוחות 9•

 מחלקה שיקומית•

 אשפוז יום' יח•
 

 (עכו ונהריה)מרפאות בקהילה •

 מרפאת מעקב במזור•

 





 מדרכה חכמה



  תודה

 לעמותת ידידי המרכז לבריאות הנפש מזור•
 :הנהלת העמותה

 סימון-ר יהודה בן"ר ד"יו -
 סנדי אילוז' ר גב"מ יו"מ -
,  מוגילנסקיר לאונרדו "ד, ר ראובן פולק"ד: חברי הנהלה -

,  רוני קפלן, גולדוויןמיקי , גדעון קורן, חלוואני סטלה
 .ציבולסקיליון גיא מאיר ודני , שלוש-אלברט בן

 

 תודה מיוחדת•
 ד יגאל אלון"עו –ר לשעבר "ליו -
 חוה לוין' גב –לית לשעבר "למנכ -



 :תודה והוקרה מיוחדת על תרומתכם

 מר רוני קפלן•
 "קפלן בשטח"חברת הביטוח 

 
 מר בני קרמר•

 מ"טכנולוגיות בע בי.סי.פיאביב 
 

   גולדהרמר אלי •
 

 רעיה שטראוס' גב•
 

 ד יגאל אלון"עו•
 



 :תודה והוקרה מיוחדת על תרומתכם

 ספיר – סרפוב' משפ•
 מ"בטא זון בע

 
 דלתון  יקבי •

 
 מר מיכאל אילוז•

 
 מר חיים כהן•

 
 1צפון •

 צפוןמבית תקשורת מקומית 
 
 
 



 תודה ענקית לאומנים שעמנו הערב

 אקי אבני   •
 
 

 אור'דוד ד•
 
 

 קובי אפללו•
 

 



 מענטשעלעך קליינע
הינו הרכב  ( קטנים  אנשים: מיידיש) מענטשעלעך קליינע

כליזמר ישראלי צעיר המושפע מתרבות היידישקייט של מזרח 
 השמונה עשרה והתשע עשרהאירופה מהמאות 

 :נגנים 
סוזאפון -יאיר ביילין   ............... Yair Beilin - Sousaphone 

בריטון -אילן נוי מאיר   ............. Ilan Noy Meir - Baritone 
כינור - הרצליךטליה   .................... Talia Herzlich - Violin 

כינור - יוואן'גמושיקו   ................ Moshiko Givan - Violin 
כינור -הדר ברט   ............................ Hadar Bratt - Violin 

אקורדיון -יואב פורת   ................ Yoav Porat - Accordion 
תופים -איתי צור   .............................. Itay Tzur - Drums 

 



 "פרויקט גופר"

 – גופר דני 'לפרופ בחבירה מזור ביוזמת החל הכל
  נעמי 'ולפרופ בטכניון אנוש להנדסת במחלקה פרופסור
 .בטכניון לארכיטקטורה בפקולטה פרופסור – ביטרמן

,  מהפכהבעבודת מחקר משותפת הובילו יחד 
(  שעדין נמצאת בעמדת חלוץ בארץ)שהתחילה במזור 

השתנה מן היסוד הסטנדרט  : והפכה להיות נחלת הכלל
של המרחבים המשותפים במחלקות הפסיכיאטריות  

 !הסגורות בארץ



השתנתה באופן  " פרויקט גופר"תחת השם 
,  מהותי תפיסת התפקיד של הצוותים הטיפוליים

אשר נוטלים כיום אחריות על המרחב ואיכות  
החיים של המאושפזים בנוסף לאחריותם על  

 .  איכות הטיפול

,  השינוי התפקודי מתרחש כחלק משינוי הסביבה

עיצוב  על פי עקרונות מהפכה עיצובית עם 
 תומך החלמה  



 זכה במקום הראשון  " גופר"פרויקט 
ל למצוינות בלוגיסטיקה  "מנכפרס "ב

   "2017במערכות הבריאות לשנת 



   10תמונות ממחלקה 
 !המחלקה מוכנה ומאוישת











 



 – 6סימולציה אדריכלית של מחלקה 
 2/2019 -כניסה ב, המחלקה בביצוע









 

המחלקה   – 5של מחלקה  סימולציה אדריכלית
 לקראת ביצוע, לאחר תכנון



 



 



 



   הועברו כבר מזור של "גופר פרויקט" בזכות
 עבור פסיכיאטרי חולים בית לכל ₪ מיליון 8 -כ

 .החדש לסטנדרט התאמות

 עיצוב המושג של הרחבה במזור הוליד "גופר פרויקט"
 מלא בשיתוף הידידים עמותת וביוזמת ,החלמה תומך

 בפרויקט התחלנו החולים בית צוות של

 "החלמה תומך נוף עיצוב"                        

 כל התרומות מערב זה יוקדשו  
 לקידום פרויקט זה



 

 התחלת ביצוע פרויקט עיצוב נוף
 10/2018 –קו החוף  







ובאדיבות  , רם אייזנברג' פרופבהשראת התכנון של 
לרשותנו מבט אל הטיילת הנופית  חנה מדרהציירת 

 .כפי שתהיה לבסוף בעזרתכם הנדיבה

 

י עקרונות עיצוב מרחב תומך "טיילת שנבנתה עפ
 . . .ואשר מבוצעת כעת , החלמה

 

 ציור חנה מדר





 










