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 מידעון שירותי הטיפול   

 בהתמכרות לסמים ולאלכוהול
 

 
  אלכוהול.בסמים ובמשתמשים ול מכוריםיים ושיקומיים המיועדים לבישראל קיים מגוון שירותים טיפול

נפגעי סמים ואלכוהול למערך הטיפול במסגרות המורשות לטיפול בנפגעים אלה.  140000-מיותר שנה פונים בכל 

 מסגרות טיפול או ממשיכים בהליך כלשהו של טיפול. כמחציתם משתלבים ב

סוציאלית. נפגעי הסמים -פסיכו-ראייה ביו0 בכוללניהטיפול ת הבכל המסגרות שיפורטו להלן רווחת גיש

והאלכוהול משולבים בתוכניות המותאמות לאישיותם0 למצבם בעת הפנייה לטיפול0 לטיפולים קודמים שעברו 

 הטיפול. ולאפשרויות הקיימות במערך 

 נפגעי סמים יכולים להשתלב באחד משני מסלולי טיפול: 

שיקומי0  0אישי0 קבוצתי0 משפחתי :מותאם לכל מטופלהולאחר מכן טיפול תחילה0 מסלול גמילה גופנית  .1

  . השלמת לימודים0 שיקום תעסוקתי0 סיוע בהשתלבות בעבודה והמשך ליווי ומעקב

מכורים : מסלול זה מותאם ל/ סובקסון(ון או סובוטקסי ממושך )בעזרת מתדמסלול טיפול תרופת .2

 שמצבם אינו מאפשר גמילה מוחלטת. 0לסמים אופיאטיים

 0אינם מעוניינים בטיפול. בשל השימוש הממושך בסמיםאחרים שיש רבים  0נוסף על המכורים הפונים לטיפול

סיכון גם לסביבתם. הם בגדר  לכןבות מלווה בהזרקה0 חשופים מכורים אלה למחלות זיהומיות וורקשלעתים 

מתקיימת עבור אוכלוסייה זו תכנית להחלפת מזרקים  לבריאות הציבור0 מזעור נזקיםבמסגרת הגישה ל

 מזוהמים במזרקים סטריליים. 

 

יחידות אבחון  0 כגוןמידע על שירותים נלוויםכן מציג את מסלולי הטיפול והשיקום הקיימים ושלפניכם המדריך 

 יחידות להחלפת מזרקים. ו של ביטוח לאומי

המדריך מיועד לסייע לנפגעי סמים ואלכוהול ולבני משפחותיהם במציאת מסגרת הטיפול המתאימה לצורכיהם. 

רווחה0 השירותי  –הרשויות  מטעם התמכרויותהטיפול במדריך לסייע לאנשי מקצוע בתחומי הכן נועד -כמו

 .זהמערך השירותים בתחום את  להכיר –חינוך וה משפטהאכיפה0 הבריאות0 השירותי 

 

איריס לוי מהמחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות0 לרחל קור לאנו מבקשים להודות לקרן גולדמן ו

מהשירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ולהדס פרץ מהרשות הלאומית למלחמה 

 יך. כתיבת המדרעל אלכוהול על ריכוז המידע ובבסמים ו

 .מדי שנה מדריך זה יעודכן בהתאם לשינויים ולהתפתחויות
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ן0 הטיפול והשיקום המיועדים לנפגעי סמים במסגרת השירות הציבורי וכן כל שירותי האבחומרוכזים בקובץ זה 

 רישוי על פי התקנות למוסדות לטיפול בנפגעי סמים.בעלי המרב השירותים הפרטיים את 

 

משימוש בחומרים אלה. תהליך לחלוטין להיגמל  ניםלסמים או לאלכוהול המעוניי יםמכורהמסלול מיועד ל

חייב פיקוח ומ סתייעות בטיפול תרופתי להקלת ההתמודדות עם תסמיני הגמילההמצריך גופנית הגמילה ה

גם  גמילהלעתים אפשרית  שלושה.-שבועייםמשך לאשפוזית  יחידה הגמילה היא במסגרת 0רפואי. בדרך כלל

 תית.במסגרת מרפא

עליו להיות מסמים.  למרכז גמילהישירות או למחלקת הרווחה באזור מגוריו  לסמים המכור יש להפנות את

יש להתעניין אם באזור מגוריו של המכור לסמים סוציאליים עדכניים. מסמכים מסמכים רפואיים ומצויד ב

 . הרווחהמחלקת עמותת "אפשר" או שמפעילה אזורית  התחנב מתקיים שירות לטיפול בהתמכרות לאלכוהול

 שקל. 600עצמית בסך האשפוז לצורכי גמילה הוא במימון חלקת הרווחה0 בתוספת דמי השתתפות 

 

 

 (אמבולטוריתמרפאתית רפואית )גמילה   1.1

 טיפול המשך ושיקום 0הליך משולב של גמילה גופניתמתמחות בציבוריות )מסגרות יום( המרפאות ה

אינטנסיבי0 המיועד למטופלים בעלי יכולת התמודדות גבוה ורשת תמיכתית חברתית ומשפחתית0 

 מסגרת פנימייתית. המסוגלים לעמוד בתהליך גמילה שלא ב

מדובר במסגרת תובענית יחסית0 שכן הנגמל נדרש להגיע למרכז מדי יום ביומו ולהשתתף בפעילויות 

 סוציאלי שיקומי עם מניעת החזרה לשימוש. -המשלבות מעקב רפואי וטיפול פסיכו

עשית מוסדות אלו מפוקחים מטעם המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות. הפנייה למרכזים נ

 ישירות.
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 רשימת המרכזים לגמילה מרפאתית רפואית
 

 פקס  טלפון מנהלה סוג מוסד שם המוסד כתובתה ישובי
 הערות
 והתאמה

   0עליית הנוער הוד השרון
  94 "דת

מרכז  0שלוותה
 0לבריאות הנפש

מרפאה 
 אינטגרטיבית

מרכז 
אמבולטורי 

 רפואי

ד"ר 
שמואל 

 קרון

09-7478555     

המרכז  תל השומר
הרפואי ע"ש 

מיקוד  שיבא0
56261 

המרכז הרפואי 
ע"ש חיים 
שיבא0 תל 

 השומר

יחידת גמילה 
אמבולטוריות 

 מסמים

ד"ר 
שאולי לב 

 רן

טיפול  03-5346628 03-5303349/50
בהתמכרויות 
לאופיאטים0 

לקנאביס0 
לבנזודיאזפינים 

ולסמי 
 פיצוציות

מכון ה 19יד חרוצים  ירושלים
הירושלמי 

לטיפול בבעיות 
 סמים ותרופות

מרכז 
אמבולטורי 

-רפואי
 ממשלתי

ד"ר  
לאוניד 
 קרקצ'ב

02-6714895 
 3שלוחה 

02-6715731 

  
 
 

 פנימייתית )אשפוזיות(גמילה  1.2

פועלות  תחנה ראשונה בתהליך הגמילה. היחידותהמשמשות הן יחידות לגמילה באשפוז האשפוזיות 

באחריות משרד הבריאות לקליטה מהירה0 לגמילה גופנית ולהכוונה להמשך טיפול. משך האשפוז 

עד שלושה חודשים. אשפוזיות  –נוער וצעירים בקרב בני ושלושה0 -שבועיים בדרך כללהוא מבוגרים ב

 .אמות לאוכלוסיות מיוחדותייעודיות מות

 600של  פעמית-כרוך בהשתתפות עצמית חדהוא במימון המדינה והטיפול במרכזי הגמילה הציבוריים 

 .0 בלי קשר למיקומן הגיאוגרפיהארץרחבי . היחידות מיועדות למטופלים מכל שקל

 

האשפוזית חיוני להמשיך המשך טיפול אינה יעילה. לצורך שמירת הישגי הגמילה במסגרת בלי גמילה גופנית 

 בטיפול לפי תכנית הטיפול המותאמת לכל מטופל.

 

 

 
 
 

 רשימת המרכזים לגמילה במוסדות פנימייתים רפואיים )גמילה אשפוזית(
 

 הערות פקס טלפון המנהל שם המוסד כתובתה היישוב

http://hospitals.clalit.co.il/hospitals/Shalvata/he-il/Info/Pages/CEOShalvata.aspx
http://hospitals.clalit.co.il/hospitals/Shalvata/he-il/Info/Pages/CEOShalvata.aspx
http://hospitals.clalit.co.il/hospitals/Shalvata/he-il/Info/Pages/CEOShalvata.aspx
http://hospitals.clalit.co.il/hospitals/Shalvata/he-il/Info/Pages/CEOShalvata.aspx


 

   
 

6 
 

 והתאמה
 6488222-04 ר אילן דן"ד מלכישוע נ גלבוע"ד מלכישוע

 
6584007-04 

 
 25עד גיל 

 בת ים
 

 15קרן קיימת 
 

  ויקטוריה
הרצל 

 שובייב

 

8688299-050 
 

03-9690995 
 

גמילה רק 
 אלכוהול מ

 דוברי רוסיתל רנסנס

אשפוזית     61העבודה  אשדוד
 "דולפין" 

מרק ד"ר 
  סמיונוב

6229647-08 
 

08-6229650 
 

  

מרכז החלמה     3ד "ת טמרה
 יהודי ערבי 

 ד"ר מיכאל
 מדווד

04-9944580 04-9944896   

   0אתר מקורות עילבון
 עילבון0 537 "דת

עמותת 
 0הדרך

אשפוזית 
גמילה 
אזור  0מסמים

צפון ה
 )רפואי(

 ד"ר יעקב 
 גורביץ'

04-9828810 04-9821060   

 
 

 טיפול המשך 1.3
תפקוד ב הליקויים ההתמודדות עם הכמיהה לסם00 בשל אופייה הקשה והמורכב של מחלת ההתמכרות

המשך לאחר תוכניות  קיים מגוון טיפול ושיקום. המשך נדרש –0 החברתי והתעסוקתי המשפחתי0 האישי
 הן: בישראל סוציאלי -לטיפול ולשיקום פסיכו ההמשך מסגרות עבור הנגמל.שיש להתאימן הגמילה0 

 
 טיפולהן כמספקות מוקד פנייה ראשוני0 ותפקדות הן כמ – מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות 1.3.1

  .משפחתי וקבוצתי שנמשך עד שנה וחצי פרטני0

0 וחלקם מהווים גם מרכזי טיפול יום של חמישה ימים מלאים בשבועמספקים  – מרכזי יום 1.3.2
 תעסוקה.

 במסגרת פנימייה לתקופהושיקום טיפול  –)כפרי שיקום(  הילות טיפוליותק 1.3.3
  .ממושכת0 עד שנה

פת0 תוך השתלבות תעסוקתית ה נוסלמשך חצי שנלקהילה הטיפולית מסגרת המשך  –הוסטל  1.3.4
 וחברתית.

 פגישות של מכורים 0 ובמרכזןביישובים רביםקבוצות המתקיימות  –של עזרה עצמית  קבוצות 1.3.5
 נקיים בלי התערבות ממסדית.

 
 להלן פירוט הפעילות של כל אחת מחמש מסגרות ההמשך: 

 

 רשויות המקומיות ידי מחלקות הרווחה בטיפול בנפגעי סמים בה 1.3.1
הן לרוב  תות המקומייופועלות בשירותי הרווחה ברשוהטיפול בבוגרים נפגעי התמכרויות היחידות ל

למועמד לגמילה נעשה תחילה אבחון המסגרת הראשונה שהמכור לסמים מגיע אליה לקבלת סיוע. 
במימון הרשויות0 סוציאלי ראשוני לקביעת תכנית הטיפול. הטיפול במסגרת זו נמשך עד שנתיים -פסיכו

  השתתפות עצמית.וכרוך ב
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 :בבוגרים נפגעי התמכרויותלטיפול היחידות  להלן רשימת
 מחוז צפון

 / עו"ס נהלהמ טלפון וכלוסייההא הכתובת היישוב
העצמאות פינת מאיר  אור עקיבא

 סטנלי
 04-

6264087 

 אסתר פרץ

באקה אל 
 גרבייה

עיריית באקה אל 
 גרבייה

  04-
6280419 

 תגריד אבו עביד

 10ירושלים הבירה  בית שאן
  בית שאן0 42ת"ד  

  04-
6586245 

 רינה לכר

לבני גם מותאם  מקומיתהמועצה ה ג'דידה מכר
 נוער

04-
9675799 

 הודא מריח

 המועצה המקומית ג'סר אל זרקא
 ג'סר אל זרקא

 ראסם ג'רבאן   

 המועצה המקומית דיר אל אסד
 דיר אל אסד

 מילאד חביב 04-9080653 אזורי

ה"ת 0 אז1מנא"י  חדרה
 צפוניה

לבני גם מותאם 
 נוער

04-
6126100 

 ורדה ביטון

 24הרצליה  חיפה
 

  04-
8536998 
04-
8520407 

 רונית שריג

מרכז  0רח' טבור הארץ טבריה
 0 שכונה ד' 0חוסן

לבני גם מותאם 
 נוער

04-
6737832  

 סטפן איבל

לבני גם תאם מו 0 טירת הכרמל71ויצמן  טירת הכרמל
  נוער

04-
8573232 

 רוחמה תורגמן

מרכז קיים גם 
 תעסוקה

-04   עיריית טמרה טמרה
9948226 

 רשא זיאב

המועצה 0 420 רח' יפיע
 המקומית

 יפיע

  04-
6557539 

 סמאר כנאנה

 המועצה המקומית כפר יאסיף
 כפר יאסיף

  04-
9569811  

 זינה סמעאן

 המועצה המקומית כפר קרע
 רעכפר ק

  04-
6536730 

 נביל מדלג

לבני גם  מותאם 35מירון  כרמיאל
 נוער

04-
9088100 

 יערה בנימין
 מאשה נוימן

-04   0 מגדל העמק1הזית  מגדל העמק
6507815 

 

 אלכס סוסנר
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-04   0 מעלותמעלה חסון מעלות
9573296  

 תמר אורלנד

-04   8פלד נבל נהריה
9533695  
 

 קרן רואש

לבני גם מותאם  1י פאולוס השיש נצרת
  נוער

04-
6574285 

 הנא זועבי

-04   0 נצרת עילית5יודפת  נצרת עילית
6057447 

 איריס בורמיל

-04   0 סכנין66ת"ד  סכנין
6787430  

 וופא בשיר
אסמהאן 

 זבידאת
לבני גם  מותאם 0 עכו35ויצמן  עכו

  נוער
04-
9956025 

 עדי מקל

לבני גם  מותאם 10הרב לוין  עפולה
  רנוע

04-6520490 
04-6520458 

 רמי קלובסקי

0        598/2שיכון שבל  פרדס חנה
 פרדס חנה

  077-
9779415 

 תמר הדר
 

-04   74ירושלים  צפת
6924006 

 דני קורן

 נאוה שלמון 04-8769403  5השקדים  קריית ביאליק

0 קריית שלמה בן יוסף קריית אתא
 אתא

בני גם ל מותאם
  נוער

04-8402712  

-04  3סוקולוב  ריית יםק
8751988 

 אור לי עקיבא

לבני גם מותאם  33טרומפלדור  קריית שמונה
  נוער

04-
6941649 

 שביט טולדנו

-04   עיריית שפרעם שפרעם
9059122 
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 מחוז מרכז
 / עו"ס מנהל טלפון וכלוסייההא תובתהכ היישוב

 ר אבי יקיר"ד 03-6340808  לבני נוערגם תאם מו 59השומר  אור יהודה
 מרכז יוםקיים גם 

 אורנית
 המועצה המקומית

נ "ד 0          אורנית
 44813אפרים 

 03-9369505 בני נוערמותאם גם ל

נרית עו"ס 
 אורים

0 דורית גנוז
 מנהלת

 חן שור 03-9061675  46יהודה אשקובית  אריאל
 נעמה קולנברג  03-5776454 ני נוערלבגם  מותאם 4חברון  בני ברק

 67ירושלים  בת ים
 לבני נוערגם  מותאם

מרכז גם קיים  ליאורה תומר  03-5556128
 תעסוקה

  9מנחם בגין  בית דגן
03-9602105 
03-9602131 

ס מרינה "עו
 צדוק

  24בן גוריון  גבעת שמואל 
03-5319206 
035319213 

עו"ס איילת 
 לפידות

   1פינס  גדרה
08-8593577  
08-8591164 

 בני שרעבי

 לבני נוערגם  מותאם 14בן גוריון  הרצליה
09-
9705187/8  

 אהרון סלצברג

 אורנה גינת 03-5025680 לבני נוערגם  מותאם 26פנחס לבון  חולון

 לבני נוערגם  מותאם 11שבזי0 ת"ד  יבנה
03-9439811 
03-9439812 

 דורית שני

 אירית רחימי 03-5391263    9521 ד"ת יהוד

 מרגנית כרמי  09-7677093   19בן גוריון  כפר סבא

 08-9145002 לבני נוערגם  מותאם 0 לוד5מודיעין  לוד
08-9145069 

 אורלי דהאן

 לב השרון
לב מועצה אזורית 

 השרון
 לבני נוערגם  מותאם

09-
7960248/205  

 אפי גלבוע

 מודיעין
 0חשמונאים מודיעין

  1 ד"ת
 07-3232642 לבני נוערגם  מותאם

07-3232644 

-קרן לוי
 טוטיאן

 רונית ורקר

  11שכטרמן  נתניה
 09-8603771 

09-8820132 
מרכז גם קיים  עדי דביר

 תעסוקה
 דלית לוי 03-9052777   29גולדנהירש  פתח תקוה

  09-8990126   56הגפן  קדימה צורן
 שירה סובול 03-5356828 ני נוערמותאם גם לב 54הנשיא  קריית אונו

 קריית עקרון
המועצה המקומית        

 נורית אלנהורן  08-9414093   44הרצל 

 חנה שלם  03-9380146 ני נוערמותאם גם לב 64שבזי  ראש העין
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 (מ"מ)
 אורלי פופקו 03-9691867   32שמוטקין  ראשון לציון

 1038הרצל  רחובות
  ני נוערמותאם גם לב

 ופרה חרזיע  08-9471857
 מרכז יום קיים גם

 דלית גטניו 08-9771611 ני נוערמותאם גם לב 21דני מס  רמלה

 ברוך סרור 03-6712127  2ל "האצ רמת גן
מועצה 
אזורית 
 שומרון

 חיה שכנר 03-9061132 ני נוערמותאם לב מרכז מסחרי ברקן

 גולי עמרם 03-6819548  0 יפו74יפת  אביב תל

 תל אביב
0 שכונת 8 שמחה

 התקוה
 שלמה מלי  03-6878907 

 תל אביב
0 נווה 10לובטקין 

 אליעזר0 יפו
 עמית נבון 03-6304500 

 שירלי צוקר 03-6472492  0 רמת החייל 2 הברזל תל אביב

 אמיר פירני 03-5107488  2רוטשילד  תל אביב

 
 מחוז ירושלים

 / עו"ס מנהל טלפון וכלוסייההא תובתהכ היישוב

 3יהלומים ה אשדוד

בני מותאם גם ל
 נוער

 חי חדד 08-8562464
מרכז גם קיים 

 תעסוקה
 אורי אברהם 08-6222001   אשקלון

 3אבא נעמת  בית שמש
בני מותאם גם ל

 נוער
 טלי סלמה 08-9909706

שלם  0ירושלים
 עירוני

 אורנה שביט 02-5453936  4יד חרוצים 

 יסמין באשיר 02-6277955  22חואן סופה  ושלים מזרחיר

 הדס חזן  02-5349775  6הבוסתנים  מבשרת ציון

 ית מלאכייקר
0 קריית הבשור
 רימה ספקטור 08-8608745  מלאכי

 ת ארבעיקרי
    0לשכת הרווחה

קריית  15ד "ת
 ארבע

 נילי בן דריים 02-9969776 

 
 

 מחוז דרום
 / עו"ס מנהל טלפון וכלוסייההא תובתהכ היישוב

 אלי גיגי 08-9928523   1ד "ת0 ית אופקיםיעיר אופקים

 מיה שטרן אופיר 08-6367033   14 ד"ת אילת
בנימין  08-6271027בני מותאם גם ל 15ד "ת 20התחנה  באר שבע
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 בוטראשווילי נוער
מרכז גם קיים 

 תעסוקה
 אביבה אשכנזי 08-6563171  60ה המלאכ דימונה

 ירוחם
ירותים מחלקה לשה

   1 ד"ת חברתיים0
08-6580697 

 125שלוחה 
 תפארת גבאי

 רומי הרמן 08-9930317  5 רמב"ם עיריית נתיבות0 נתיבות

  100 ד"ת 0ית ערדיעיר ערד
בני מותאם גם ל

 נוער
 מורן סרברה 08-9951662

 כל ארבלי כחלון מי 08-6811465   75יהודה  קריית גת

 רהט
 8ד "ת 0ית רהטיעיר

 אתי ברקי 08-9914812  מסחריהמרכז ה

 יענה ששון 08-6620323   1כיכר הנשיא  שדרות

 
 מרכזי יום 1.3.2

במהלך שהותו  גופנית.הגמילה ל המשךאלכוהול הוא תכנית לסמים ומכורים למרכז יום לטיפול ב
בד הגיעו למרכז היום0 על ידי העולפני בו  בטיפול פרטני ומשפחתי שהחל מטופלממשיך ה 0במרכז

 אישית חיובית0-דרכי תקשורת בין תבבנייסיוע . הדגש בטיפול הוא על באזור מגוריוהסוציאלי 
רכישת הרגלי עבודה לקראת ו מיומנויות חברתיות פיתוח0 שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות

 עד שנה.הוא משך הטיפול המומלץ במרכז  לימודים.בהשתלבות בתעסוקה ו
 

 סמנהל / עו" טלפון השירות פריסת כתובתה שם היישוב
 ד"ר אבי יקיר 03-6340808 תאזורי 58השומר  אור יהודה

 מיה שטרן 08-6330072/3 תאזורי חוסן בית 0 18 נחשון אילת
 חי חדד  08-8528844 תמקומי 3היהלומים  אשדוד

 אורי אברהם 08-6755935 תאזורי 1דוד רמז  אשקלון
 בנימין 08-6236198 תאזורי 1 הטחנה אר שבעב

 טארשויליבו
 צור בן ישי  04-8641442 תאזורי 3אבן סינא  חיפה

 יעל איילון  02-6232713 תאזורי 22הילל  ירושלים
 יסמין בשיר 02-6277955 תאזורי 8אצפהאני  מזרח ירושלים

דרך אלסלאם0 רח'  נצרת
0 ין קאסםי0 בנ6704

 740ד "ת

 נאדירה כוזי 04-6571741 תאזורי

 תמר ישראלי 09-8820132 תאזורי 11שכטרמן  נתניה
 ארקפ 10380הרצל  רחובות

 המדע
 עופרה חרזי 08-9471857 תאזורי

 עירית עילם 03-5107488 תמקומי 2רוטשילד   תל אביב
 שירלי צוקר 03-6472492 תאזורי 2הברזל  צפוןתל אביב 
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 מרכזי תעסוקה
אבחון0 למידת שפה0  סל שירותים שיקומי למטופל:המספק מודל מובנה  מרכז התעסוקה הוא

. להלן רשימה של מרכזי תעסוקה השכלה0 הכשרה והשמה בעבודה השלמת חינוך מיוחד0 אולפן0
 ברחבי הארץ:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 קהילות טיפוליות  1.3.3
מקבלות 0 ומפעילות תכניות טיפול ושיקום ארוכות טווח)כפרי שיקום( הקהילות הטיפוליות 

ת יה מובנהקהילה הטיפולית מייצגת סביב גמילה גופנית.של תהליך שסיימו מועמדים לטיפולן 
הקהילה הטיפולית היא סביבה חברתית  .גבולות ברורים וכן דרישות וקריטריונים מוסרייםבעלת 

לאחר כשנה של מטרות של טיפול וריפוי.  מעןהמתוכננת לאפשר לתהליכים הקבוצתיים להירתם ל
פוליות יהקהילות הטטיפול בקהילה0 מועבר המטופל להוסטל למשך שישה חודשים נוספים. 

הפנייה לטיפול נעשית ישירות אל  משרד הרווחה.ובמימון  עמותות ציבוריותבאמצעות לות מופע
רשות המקומית. ב התמכרויותהטיפול בתחום ממזכירות הקהילה או באמצעות עובד סוציאלי 

אתרי האינטרנט של כל קהילה0 או לקהילות הטיפוליות אפשר למצוא בפסי הרשמה ופרטים וט
 יה טלפונית.יבפנ

 
 והתאמה הערות מנהל פקס טלפון כתובת המרכזשם 

קהילה טיפולית 
)עמותת בית  הרטוב

 אור אביבה(
 

 20התעשייה 
אזה"ת הרטוב 

 א'
 99069בית שמש 

02-9917302 
 

02-9917302 
 

הדר בן 
 שאול

 

על השלמת  דגש
פיתוח על השכלה ו

 כישורי חיים

 02-9998244 ד"נ שמשון רטורנו
 

משה  
 רובכה

 על יהדות שדג

 19170 ד"נ גלבוע מלכישוע
 

04-6488216 
 

04-6584007 
 

השכלה0 דגש על  מירה כהן
ושילוב שיקום 
 תיתעסוק

0 ליד צומת הדרך
 עילבון –גולני 

 537ד "ת
 16972עילבון 

04-9828810 
 

אמנון  04-9821060
 מיכאל

 מבוסס על תכנית
כולל  .הצעדים 12

תכנית לנפגעי 
יחידה ואלכוהול 

 לנשים

 0 חיפה26 מסדה נשי מב"ט
04-8645568 
 

סמדר  
 לנשים מותאם  לנברג

אזור תעשייה  מרכז אלפטאם
 טייבה

09-7994088 
 

09-7990820 
 

יחיא 
 איהאב

מגזר למותאם 
 ערביה

 / עו"ס מנהל כתובת שם היישוב
בנימין  2התחנה  באר שבע

 בוטרשווילי
 עדי דביר 11שכטרמן  נתניה

 חי חדד 3מים היהלו אשדוד
 רוחמה תורג'מן 73ויצמן  טירת הכרמל

 ליאורה תומר 13נגבה  בת ים
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בבית  מרכז צעדים
החולים קריית 

 שלמה
 09-7415981 ם חרוצימושב 

09-7415984 

09-7484627 
09-7469361 
 

 אווי זיו
מותאם לסובלים 

תחלואה כפולה מ
 דרי רחובול גופנית

 – קהילת שילוב
)עמותת בית אור 

 אביבה(

בית החולים 
 שער מנשה

04-6273441 
052-7967139 04-6376119  

מותאם לסובלים 
תחלואה כפולה מ

 נפשית
קהילה טיפולית 

  אילנות
 

נ לב "ד 0אילנות
 42805 השרון

09-8997010 
09-8997441 
 

09-8997567 
 

 
 איתן סלע

 
 לבגירים

בי"ח  –בית לחיים 
 חרוצים מושב קרית שלמה

09-
7415981/2 
09-
7415393/4 

 אווי זיו 09-7484627

מותאם לחולים 
כרוניים שמחלתם 

ניתנת אינה 
שיקום במסגרת ל

 ביתית

 רוח מדבר
 רמת נגב0

מותאם גם לדרי  לימור זיו  08-6508000 515ד"נ חלוצה 
 רחוב

 
 
 

 וסטליםטיפול המשך בה 1.3.4
הקולט מטופלים ממגוון  טיפול המשך לקהילות טיפוליות בלבד0 פרט להוסטל בית אביביםההוסטלים מספקים 

 .ממסגרות לאחר שישה חודשי טיפול
 

 בית שמש 300ד "ת0 אזור תעשייה הרטוב א'0 02 התעשייה בית אור אביבה 0אביביםבית 
 02-9917302טלפון: 

 
 

 קבוצות של עזרה עצמית 1.3.5
קיימות קבוצות לתמיכה ועזרה עצמית לנפגעי התמכרות לסמים ולאלכוהול ולבני משפחותיהם והן חלק בישראל 

 מרשת עולמית של קבוצות לעזרה עצמית.
 
   ייא  -ןא (NA, Narcotics Anonymous) – מפגשים של מכורים אנונימיים בישראל . 

 מית ולתמיכה קבוצתית שנועדו למכורים לסמים שנגמלו או רוצים להיגמל.קבוצות לעזרה עצ
 

 טלפון כתובת אזור

 050-5947837  קו חם ארצי
הקו החם של אזור 

 דרום
 050-7408966 

משרד שירות של מחוז 
 ישראל

תל 0 6המקצוע 
 03-6886465 אביב 

 

 ַאנון-ַנר (Nar-Anon) –  המתמודדים עם הקשיים  0ם לסמיםבני משפחה של מכורילקבוצות תמיכה
 מפגשים.  תרשיממופיעה   אנון ישראל-נרבעקבות התמכרות בן משפחתם. באתר 

  050-5845886 הקו החם:

http://www.zaadimcenter.co.il/
http://www.zaadimcenter.co.il/
http://www.ilanot.org/index.aspx?pgid=pg_128592844721971049
http://www.ilanot.org/index.aspx?pgid=pg_128592844721971049
http://www.ilanot.org/index.aspx?pgid=pg_128277578312500000
http://www.ilanot.org/index.aspx?pgid=pg_128277578312500000
http://www.zaadimcenter.co.il/
http://www.zaadimcenter.co.il/
http://www.naisrael.org.il/
http://www.joomli.net/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=62


 

   
 

14 
 

 אנון-האתר העולמי של נר
 

   ייא  -ייא (AA-Alcoholics-Anonymous )–  אלכוהוליסטים אנונימיים. מפגשים של קבוצות לעזרה
 להיגמל. המעוניינים תמיכה קבוצתית שנועדו לאלכוהוליסטים שנגמלו או לעצמית ו

אלכוהוליסטים אנונימיים  של לוח זמני פגישותמופיע  שראלאלכוהוליסטים אנונימיים ביבאתר 
 .בישראל

 

 בתחומי מדעי החברה מאידך לחקור תחום זה.

 

 

 

ים ונשנים. אחר ניסיונות חוזרבאופן מוחלט0 לשלא הצליחו להיגמל לאופייטים מסגרות אלו מיועדות למכורים 

/ סובוטקסבמתדון או הנתמך בלטיפול תרופתי ממושך מופנים מכורים אלה כדי להימנע מהצורך הגופני לסמים 

 . סובקסון

המרכזים לטיפול תרופתי ממושך משקפים צעד חשוב במניעת מחלות זיהומיות0 שכן התרופה ניתנת דרך הפה 

0 סוציאלי הנלווה-טיפול התרופתי הוא הטיפול הפסיכוחלק בלתי נפרד מהומפסיקה את הצורך להזריק את הסם. 

הדרכה למניעת מחלות בחינוך לבריאות ומעקב רפואי0 במסתייעים המטופלים ב 0נוסף על הטיפול התרופתיו

  .המטופלים ראשונים לקראת שיקוםהצעדים הזיהומיות מידבקות. בחלק מהמרכזים נעשים גם 

 

מניעת ; אופיאטים0 ובעיקר הפסקה מוחלטת של השימוש בסמי רחוב הםיעדי הטיפול לטווח הקצר והבינוני 

קידום  הוא בשימוש בסמים. יעד הטיפול לטווח הארוךכרוכה עבריינית ההפעילות ת ההפסק; בריאותסיבוכי 

מרבית עלות הטיפול התרופתי הממושך במרכזים הציבוריים . המכור לקראת שיקום אישי0 משפחתי ותעסוקתי

 .משתנה0 בהתאם לשיתוף הפעולה ולהתקדמות האישית כרוך בהשתתפות עצמית0 והוא מדינהמכוסה על ידי ה

הטיפול התרופתי באמצעות שקל לחודש.  325-ל 0169 נעים בין 2013תעריפי ההשתתפות העצמית0 לפי נתוני ינואר 

מורשה הכז פרטי סובוטקס אפשרי גם בכל מרבטיפול 0 ואילו מתדון אפשרי רק במסגרות הציבוריות הייעודיות

  משרד הבריאות לטיפול תרופתי ממושך.מטעם 

 

 

 

 המסלול תרופתי  לטיפול ממושך .2

 מסגרות הטיפול הציבוריות הרשומות להלן מורשות לטפל אך ורק

 בהתמכרות לסמים אופיאטיים באמצעות מתדון.

 אינו חוקי,בכל מסגרת אחרת טיפול בהתמכרות בעזרת מתדון 

 חשוף את המטפל לתביעה פליליתעלול להזיק למטופל עד כדי סכנת חיים, ול

 בגין סחר ושימוש לא חוקי בסמים מסוכנים!

 

http://nar-anon.org/index.html
http://www.aa-israel.org/
http://www.aa-israel.org/pages/meetingheb.htm
http://www.aa-israel.org/pages/meetingheb.htm
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 סגרות ציבוריות לטיפול תרופתי ממושך מ 2.1

 / סובקסון( SBT/ סובוטקסובופרנורפין )באמצעות מתדון 

 
 פקס טלפון /תמנהל כתובת וההתמחות המוסד היישוב

מרכז  –בית אלמוג חיפה
לטיפול תרופתי 

 ממושך 

 04-6319764 04-6317048 ידסוןאיגור דו 25אופיר 

-ם אלוא
 חםאפ

מרכז לטיפול תרופתי 
-ממושך אום אל

 חםאפ

ד "ת 0שכונת אלבאטן
 חםאפ-ם אלוא0 575

 04-6310896 0506242964 עבד עדווי

מרכז לטיפול תרופתי  נצרת
 נצרת 0ממושך

0 בניין סעיד אבו אחמד
ד "ת0 צומת אלחנוק

50766 

 04-6001985 04-6463972 עבד עדווי

מרכז  – אביב-צור תל אביב  
לטיפול תרופתי ארוך 

 טווח

 03-6390374 03-6870462 מיה ריפטין   36הרכבת 

מרכז לטיפול תרופתי  אשדוד
 אשדוד 0ממושך

 08-8528012 08-8528007 חזי שרפסקי  4ההשכלה 

מרכז לטיפול תרופתי  באר שבע
0 באר ממושך סלע ב'

כולל שיקום שבע )
 (תעסוקתי

-סיגל לוי    14חוצב פנחס ה
 ארושט

08-6283027 08-6278187 

מרכז לטיפול תרופתי  חדרה
 חדרה 0ממושך

0 תחנת רכבת מזרח ישנה
   381ד "ת

ד"ר לודמילה 
 חלד

04-6346124 04-6346124 

מרכז  –מ.א.מ.ץ  חיפה
לטיפול תרופתי 

 חיפה 0ממושך

)כתובת  45אופיר 
 זמנית(

 04-8660097 04-8677871 לילך אמיר

מרכז  –מ.א.מ.ץ  טבריה
לטיפול תרופתי 

 טבריה 0ממושך

 יעקב קורין 26העמקים 
 

04-6725977 04-6716437 

לטיפול תרופתי  מרכז ירושלים
 0 ירושליםממושך
 )מ.מ.י.(

 עבד עדווי   20האומן 
 

02-6789378 02-6792836 

מרפאת אדלסון  תל אביב 
למחקר ולטיפול 

מרכז ) בנפגעי סמים
  (ל במתדון בלבדלטיפו

פרופ' שאול  1הנרייטה סולד 
 שרייבר

03-6973226 03-6973822 

תל אביב  
 יפו

מרכז לטיפול תרופתי 
 ממושך "יסעור" יפו

ד"ר אביבה  16אדם מצקביץ 
 וולף

03-6818554 03-6818794 
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 (SBT/  סובוטקסבופרנורפין )מסגרות פרטיות מורשות לטיפול ב  2.2

0 רופאים שסיימו הכשרה מיוחדת של משרד "סמיםבעל מוסדות לטיפול במשתמשים פיקוח "על פי חוק 

 הבריאות רשאים להנפיק את התרופה במסגרת עבודתם במרכז לטיפול המורשה מטעם משרד הבריאות.

רשאים להנפיק תרופה זו בתנאים האמורים לעיל מועברים לרוקחים המחוזיים לצורך השמות הרופאים 

 .בקרה

יים בנתונים שלהלן0 בהתאם לעמידת המרכז בדרישות החוק. לכן מומלץ לפנות תחילה למחלקה ייתכן שינו

 לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות כדי לוודא שהמרכז מורשה מטעם המשרד.

 .פרטייםכל המרכזים הרשומים להלן הם מרכזים אמבולטוריים 

 
 

 פקס טלפון /תמנהל שם המוסד כתובת ישובהי
קריית 

 אתא
 04-8438480 יעקב אילוז בית חם עתיד   1נד שט

050-5639118 
04-8435341 

 11בן צבי  באר שבע
   19 ת"ד

פניקס 
מרפאה 
לטיפול 

 בהתמכרויות

ד"ר אלכס 
 קפצן

054-4320191 08-6401570 

ד"ר יעקב  פאיה     15משגב  כרמיאל
 גורביץ'

077-9101455 054-6595802 

 תל היבטים  4"ד ת0 5ברנר  תל אביב 
 אביב

ד"ר סרג'יו 
 מרצ'בסקי

050-6261587 03-6854590 

שארית ישראל  תל אביב 
37 

ד"ר אביבה   אזמרה
 וולף

050-4490326 050-3303435 

ד"ר לודמילה   מרפאת נס   54הרצל  נתניה
 חלד

054-4219766 077-3242897 
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 רותים חברתיים באזור מגוריהם. בלשכת ילמחלקה לש יש להפנותקום ישלנפגעי אלכוהול הזקוקים לגמילה ו

או לחלופין לתחנה  0מת יחידה לטיפול באלכוהוליאם קי 0למסגרת טיפול במחלקה עצמההמטופל הרווחה יופנה 

יערך אבחון0 המטופל יישלח יועדה. במסגרת הטיפול והמטעם 0 לאחר שאושר הטיפול "אפשר"אזורית של עמותת 

קבוצתי ו טיפול פרטני שתכלול המשכית יתקבע לו תכנית טיפולית ופל לגמילה במרפאה.יטאשפוז או בלגמילה 

 תית.יפנימי שיקום במסגרתהתערבויות משפחתיות. במידת הצורך יופנה המטופל לכן ו

 

 גמילה פנימייתית מאלכוהול )אשפוזית(  3.1

ות אמבולטוריות קודמות0 או הטיפול באמצעות גמילה פנימייתית מיועד לאלכוהוליסטים שלא הצליחו בגמיל

 .םהסובלים מתחלואה גופנית או נפשית נלווית0 או שנשקף סיכון לחייה

היחידה המאשפזת מאוישת בצוות רפואי וסיעודי המלווה את המטופל לאורך שהותו ומכין אותו לשלבי הטיפול 

האריך את השהות0 לפי ההמשכיים. הטיפול נמשך עד שלושה שבועות0 ולאחר מכן במידת הצורך יש אפשרות ל

שיקול דעתה של המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות המממנת את המסגרות האשפוזיות ומפקחת 

 עליהן.

 

 גמילה אמבולטורית מאלכוהול   3.2

 יחידות של עמותת "אפשר" ויחידות עירוניות לטיפול בנפגעי אלכוהול

 

דורשת הגעה אינטנסיבית ומעקב ה יחידות "אפשר" מתבצעת גמילה אמבולטוריתבבחלק מהיחידות העירוניות ו

בחלקן מתקיימת תכנית  משרד הרווחה.למשותף למשרד הבריאות ו ארפואי צמוד. הפיקוח על מוסדות אלו הו

 ניסיונית של מתן תרופה המפחיתה את התשוקה לאלכוהול.

 

 מנהל   פקס טלפון כתובת רתהמסג שם
אשפוזית אלכוהול ארצית 
"ויקטוריה" עמותת "מעל 

 לסם"

מתחם 0 15קק"ל 
בית החולים 

 ים-0 בתאברבנאל

1-800-20-5077 03-9690995 

ד"ר מארק 
 זאבין

ד"ר מיכאל  04-9944896 04-9944580 0 טמרה 3ת"ד  טמרה
 מדווד

 טיפול בנפגעי אלכוהול .3

javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl3','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl3','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl4','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl4','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl5','')


 

   
 

18 
 

 
 המשך גמילה אמבולטורית מאלכוהול

 תמנהל/ טלפון פריסה המסגרת שם כתובת היישוב שם
 ג'באלי ראמי 04-6316919 תאזורי רווחההלשכת  מחלקת הרווחה חםאפ-אום אל
 שרית ברבש 08-8563696 תאזורי מרכז אשדוד 26הראשונים  אשדוד

 ולרי ספוקויני 08-6755940 תמקומי מרכז אשקלון 1דוד רמז  אשקלון
 אורלי ניסימיאן 08-6206582 תאזורי מרכז באר שבע  57הרצל  באר שבע

 ליאורה תומר 03-6586902 תמקומי יחידה עירונית 13 נגבה בת ים
 נדיה אסטפאן 04-9565224 תאזורי מרכז "אפשר"   025110 5448ת"ד  מכר-ג'דיידה

 עלאא חטיב  04-6329000 תאזורי שלוחת "אפשר" מחלקת הרווחה זרקה-ג'יסר אל
 אילנה קרוצ'י 08-6206582 תמקומי שלוחת "אפשר" מחלקת הרווחה דימונה

 דניאל באום 09-7888558   9גורדון  הוד השרון 
 ורדה ביטון 04-6126135 תאזורי מרכז חדרה  ה"ת0 אז1מנא"י  חדרה
לשכת הרווחה  26פנחס לבון  חולון

 יחידה עירונית
 אורנה גינת 03-5025682 תמקומי

לשכת הרווחה  20הרצליה  חיפה
 יחידה עירונית 

סווטלנה  04-8424030 תאזורי
 יק פוסטלנ

 קטי ברסלביץ' 04-6790490 תאזורי שלוחת "אפשר" מחלקת הרווחה חצור הגלילית
 סטיב אבל 04-6790490 תמקומי יחידה עירונית שכונה ד 0מרכז חוסן טבריה

 רוחמה תורגמן 04-8573232 תמקומי יחידה עירונית 71ויצמן  טירת הכרמל

 יוסי אבניר 02-5617118 תאזורי מרכז "אפשר"   152דרך בית לחם  ירושלים

 עו"ס רומן רייכמן  03-6815206 מקומית מרכז "אפשר" 45שדרות ירושלים  יפו
 דניאל באום 09-7675863 תמקומי שלוחת "אפשר" 19בן גוריון  כפר סבא

 קוסטה פלסקוב 04-9581655 תאזורי מרכז "אפשר"    16המלאכה  כרמיאל

 ישי מולגן 03-9145061 תאזורי שלוחת "אפשר" 4מודיעין  לוד
 מעדי מעדי 04-6780169 תמקומי מרכז מג'אר מחלקת הרווחה מוג'אר

 קוסטה פלסקוב 04-9573296 תמקומי שלוחת "אפשר" קרן היסוד מעלות

     8בלנפלד  נהריה
 אבוליל סאמיה 04-6577737 תאזורי מרכז "אפשר"  רחוב המחצבה נצרת

 איריס בורמיל 04-6564915 תמקומי מרכז נצרת עלית   5הגבעה  נצרת עלית

 אילנה קרוצ'י 08-6206582 תמקומי שלוחת "אפשר" מחלקת הרווחה נתיבות
 זבידאת אסמהאן 04-6741214 תמקומי יחידה עירונית מחלקת הרווחה סכנין

0 20הרצליה  אגף הרווחה עוספייה
 חיפה

 מראחם סח 04-8424030 

 סאלי בניאט 04-65221992 תמימקו יחידה עירונית 10הרב לוין  עפולה

 טל שרת יהודה 04-6790490 תמקומי שלוחת "אפשר" מחלקת הרווחה צפת
 גאולה פרץ 08-6811465 תמקומי מרכז קריית גת 42הזית  קריית גת

 ענת השרוני 04-8402712 תמקומי יחידה עירונית שלמה בן יוסף ית אתאיקר

ת ימרכז קרי הבשור ית מלאכייקר
 מלאכי

 רימה ספקטור 08-8608745 תמקומי

  10ארלוזורוב  רמת גן
 10643ת"ד 

 אורית דרור 03-6733228 תאזורי מרכז "אפשר" 

 שירלי בכר מערבי 08-9771953 מקומית מרכז "אפשר"  21דני מס  רמלה
 מחאג'נה אוסיימה 04-9059122 תאזורי מרכז "אפשר"  מחלקת הרווחה שפרעם

 דניאל באום 03-6815206 תמקומי שלוחת "אפשר" יפו 450שד' ירושלים  תל אביב

 איסמעיל אבוליל 04-9948226 תמקומי שלוחת "אפשר" מחלקת הרווחה תמרה

javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl1','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl3','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl3','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl2','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl2','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl4','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$EditableDatagrid1$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl4','')
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 )קהילות טיפוליות(   מסגרות פנימייתיות לטיפול ושיקוםבטיפול המשך    3.3

מידע על  ת גם מרכזי טיפול ושיקום בעבור נפגעי אלכוהול.כל הקהילות הטיפוליות לטיפול בנפגעי סמים מהוו

עמותת באתר של ו נמצא באתר משרד הרווחה הטיפול בנפגעי אלכוהול ועל היחידות של עמותת "אפשר"

 03-6733228 :טלפון0 ב"אפשר"

 נהיגה ואלכוהול   3.4

. מדובר בשכרותתכנית קבוצתית לנהגים שנתפסו נוהגים בשלוש שנים האחרונות עיל רות להתמכרויות מפיהש

 רות המבחן למבוגרים.יתוף שימופעל בשהחינוכי -במודל פסיכו

 

 בני נוער וצעירים –אוכלוסיות מיוחדות  3.5

 מתאפיין בחיפוש גיל ההתבגרות רווחת במיוחד בקרב בני נוער0 שכן אקטיביים-התנסות בחומרים פסיכוה

מטרת  .אקטיביים-במשיכה לחומרים פסיכובאים לידי ביטוי גם . אלה סקרנותבנטילת סיכונים ו0 בריגושים

 .החיים הנורמטיבי הטיפול בבני הנוער היא לסייע לנערים ונערות להפסיק את השימוש ההרסני ולחזור למעגל

 יחידות האיתור 3.5.1

היא בני הנוער. המטרה  לאלהגיע ולחופים כדי למתחמי בילוי  0יוצאים המאתרים לרחובותשבמסגרתה תכנית 

אינטרנט0 הרשתות החברתיות בחלק מהאיתור נעשה באמצעות  .ולסייע להם לאתר בני נוער בסיכון וסכנה

שהם יחידות איתור המאוישות מרכזים  10פועלים יום כ ישוב.יובשיתוף פעולה עם גורמים המטפלים בנוער ב

 ומדריכים. אלייםעובדים סוצי 0יםרופאים של צוותב

http://www.efshar.org.il/index1.htm
http://www.efshar.org.il/index1.htm
http://www.efshar.org.il/index1.htm


 

   
 

20 
 

 

 

 )אשפוזית נוער( יחידות לגמילה באשפוז 3.5.2
 

הן בהיבט  0הן בהיבט של התפתחות גופנית ומנטלית 0טיפול נפרד בבני נוער נובע ממאפייניהם הייחודייםבהצורך 
דפוסי שימוש ייחודיים בשילוב עם התנהגויות סיכון רווחים נוער כן0 אצל בני ה-נפשיים. כמו-של צרכים רגשיים

היחידות לגמילה באשפוז  משולב בהתערבויות טיפוליות ממושכות יותר.ההליך גמילה  כהמצריתמונה זו נוספות. 
 .פנימייתיות רפואיות)אשפוזיות נוער( המפורטות להלן הן 

 
 פקס טלפון /תמנהל שם המוסד כתובת יישובה

 יםירושל
0 ליפתא

0 2919ת"ד 
 ירושלים

לגמילה  –מג"ל צעיר 
בסיסית מסמים 

 ;אלכוהולמו
 מותאם לנוער מעורב

ד"ר קטיה 
 לוין

02-5372468 
02-
6232947 

 גלבוע
 0מלכישוע

נ גלבוע "ד
19170    

 ;מלכישוע אשפוזית
 מותאם לבנים בלבד

 ד"ר אילן דן
4-

64882160 
04-
6584007 

 
 

 תמנהל/ טלפון כתובת   היישוב שם
  09-8603441  11שכטרמן  נתניה

  057-7772450 נ אפרים"ד0 137ד "ת 0א ברקן"מ שומרון ועצה אזוריתמ
 אברהם טיילור  052-5666177 90624נ מזרח בנימין "ד 0פסגות מתנ"ס מטה בנימין

  53ברון דרך ח0 אם הדרך ירושלים
054-4374779 
02-6716501 

 פישר עזי

  054-3040397  27סיני  אשדוד

  3אבן סינא  חיפה
054-8078323 
04-8641442 

 ליבי אלטוס

 חדרה
 67הגיבורים  0אגף הרווחה

 
054-2234331 
04-6221735 

 

  052-6261240 סם -במרכז אל0 7פקיעין  מעלות
  052-3898479 כביש אלקינה0 בית אלבלקן חםאפ-אום אל

  2הטחנה  0קשב לנוער באר שבע
054-4918493 
08-6236198 

 הילה פרץ
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  טיפול המשך 3.5.3

 ות לנוער קהילות טיפולי -
 .לאחר שעברו גמילה גופנית 0בעיית סמיםהסובלים ממסגרות של טיפול ושיקום בתנאי פנימייה לבני נוער 

המסגרות פועלות  .קשר למקום מגוריהם בליפנות אליהן נערים או נערות הלניתן ארציות ו-המסגרות הן כלל
 מתוקף מכרז של משרד הרווחה ובאחריותו. 

 

 

 פקס טלפון כתובת /תמנהל וסדסוג מ שם המוסד יישובה

בית 
 שמש

 רטורנו

פנימייתי 
 משולב

לנוער מעורב 
 )בנים ובנות(

 ניל חסיד

גבעת 
 0   שמש

נ "ד
שמשון 
99708 

02-9998144 
02-
9998152 

 
 גלבוע

 

 מלכישוע 

פנימייתי 
 משולב
 לנוער 

 )בנים בלבד(

 סיגל בלוך
  0מלכישוע

נ גלבוע "ד
19170    

04-6488216 
04-
6584007 

מלכישוע 
אפיק 

 לצעירים

קהילה 
 לצעירים

 (26-18)בני 

רותם 
 04-6488230 אייזנר

 

http://www.malkishua.org.il/afik_heb.html
http://www.malkishua.org.il/afik_heb.html
http://www.malkishua.org.il/afik_heb.html
http://www.malkishua.org.il/afik_heb.html
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 אמבולטוריות עירוניות לבני נוער יחידות  -
לטיפול בבני ת מיועדובאחריות השירות לטיפול בהתמכרויות שבמשרד הרווחה שעירוניות/יישוביות היחידות ה

 . לחומרים אלה מתמכריםהבסמים ובאלכוהול ומשתמשים נוער ה
 

 עו"ס נוער טלפון כתובת שם היישוב
 מנהל – אבי יקיר 03-6340808 58השומר  אור יהודה

-אל אום
 חםאפ

 אגברייה סןאג 04-6706804 יהייר0 הע10ד "ת

 אשקלון
)מרכז קהילה  55אפרים צור 

 ולוגיסטיקה(
 כרמית אוחיון 08-6748608

 דוד פרלה 02-993971 מועצה מקומית אפרת

 באר טוביה
המחלקה לשירותים חברתיים0 

 רן טובים 08-85098786 ועצה אזורית באר טוביהמ

 שמעון אבינועם 08-6270127 0 קשב לנוער2הטחנה  באר שבע

 רינה לכר 04-6586245 שאול המלך בית שאן

 מיכל אקשטיין 02-9700520 נ מזרח בנימין"ד בית אל

 טלי סלמה 02-9909829 בית שמש0 5ד "ת בית שמש
 מנהלת – נעמי הלפרין 03-5776454/2 4חברון  בני ברק

  03-5060824 57ירושלים  בת ים
 – ליאורה תומר

 מנהלת
 גמאל כיאלן 04-9961931 מועצה מקומית ג'דידה מכר ג'דידה מכר

 אבי ברנשטיין 02-9939936 אלון שבותועצה אזורית מ גוש עציון
 ליאורה אלמוג 09-9705187 14גוריון  ןב הרצליה

 דפנה יסעור 04-6126100 צפוני זה"ת0 א1מנאי  חדרה
 רחל שפי 04-8517526 4דבורה  חיפה

 מנהלת – אורנה גינת 03-5025680 26פנחס לבון  חולון

 לילי קנטי 04-6737852 תבור הארץ טבריה
 עינת כהנא 04-8573232 71ויצמן  טירת הכרמל

 מנהלת – דורית שני 08-9439811/2 11שבזי פינת אבוחצירה0 ת"ד  יבנה
 יהודית גבאי 02-6232747 בית עיני0 111אגריפס  ירושלים
 אמיר הרשקוביץ 04-9088100 35מירון  כרמיאל

 אפי גלבוע 09-7960249 מועצה אזורית0 מושב פורת לב השרון

 5מודיעין  לוד
08-9145002  

08-9145069 
 אורלי דהאן

 יעל ברק 02-5349775 10הבוסתנים  מבשרת ציון

 מומי בן סימון 04-6507815 1הזית  מגדל העמק

 מטה בנימין
 ירותים חברתיים0מחלקה לשה

 יצחק יעקב 02-9977102 פסגות מזרח בנימין

 רונית ורקר 08-9726150 רעות-מכבים-עיריית מודיעין מודיעין

 זינה סמהאן  04-6574285 1לוס השישי פאו נצרת 

 שי בריסקו  04-6011580 1המורד  נצרת עילית
 מרים דידי 08-9930317 11הרמב"ם  נתיבות
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 איילה חביב 04-9956025 35ויצמן  עכו
 שגיא רז  04-8981620 מועצה אזורית עמק חפר עמק חפר

 מכסילה אולמר 04-6407443 'ב9וולפסון  עפולה
 דינה ברש 08-9951639 ערד תיעירי ערד

 מנהלת – שירה סובול 03-5356828 22וינגייט  קריית אונו
 אתי לוי 04-8751988 3סוקולוב  קריית ים

 תמר אברגיל 04-6941649  19; רמב"ם 33טרומפלדור  קריית שמונה
 רונית שוהם 09-7920267 0 גינות שומרון27האלון  קרני שומרון

 חנה שלם 03-9380146 64שבזי  ראש העין
 מנהלת – עפרה חרזי 08-9471857 המדע ארק0 פ1038הרצל  רחובות

 מנהלת – דלית גטניו 08-9221178 21דני מס  רמלה

 08-9221178 מועצה אזורית שומרון0 ברקן שומרון
 – אפרת בן שלומי

 מנהלת
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 "סם-אל"של עמותת  יחידות אמבולטוריות אזוריות -
 רווחה(:)בפיקוח ובמימון משרד ה

 

 /תמנהל טלפון כתובת היישוב
הוד 

  9גורדון  השרון
 

09-
7676694 

 

ר תמר "ד
 קידר

 19בן גוריון  כפר סבא
09-
7428553 

 

 4דבורה  חיפה
04-
8666543  

 רחל שפי

 מעלות
מעלות 

 תרשיחא
04-
9975161 

אפרת 
 אוחיון

 112ויצמן  נתניה
09-
8622815  

 עידית גלבוע

 עיריית סחנין סחנין 
04-
6749933  

שאדי 
 אבוריש

פרדס 
 חנה

 רח' הגלעד
077-
7660267  

 עידית גלבוע

פתח 
 תקוה

 ענת הוצלר 03-9052930  61בר כוכבא 

 4כנרת  רעננה
09-
7603354  

ד"ר תמר 
 קידר

 7פקיעין  אביב תל
03-
5462076  

 ענת הוצלר
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 יחידות נוספות בפריסה אזורית

 /תמנהל טלפון כתובת היישוב
 לילי צרויה 08-8562264  27יני ס אשדוד

 באר שבע )קשב(
 2הטחנה 

08-
6236198 

שמעון 
 אבינועם

18שלומציון המלכה  ירושלים שבתאי  02-6210999 
 עמדי

עמק הירדן 
 )התחנה(

מועצה אזורית עמק 
 הירדן

 צפי ליברמן 04-6751207

 
 

 לבני נוער מרכזי יום -
 (:רטיפול לתושבי האזו נועדו למספקיום המרכזי )
 

 היישוב
שם 

 המסגרת
 /תמנהל כתובת טלפון

 באר שבע
"קשב 
 לנוער"

08-
6236198 

 2הטחנה 
שמעון 

 אבינועם

 "אם הדרך" ירושלים
02-
6716501 

 קטיה לוין   53דרך חברון 

 רחובות
מרכז יום 

 לנוער
08-9471857 

 0 פארק1038הרצל 
 המדע

 נועה אנוך

נצרת 
 ליתיע

מרכז יום 
 לנוער

04-
6082322 

 איריס באומל 15רי ציפו

 

 נשים ונערות –אוכלוסיות מיוחדות   3.6

ובסמים. אצל נשים  נשים רגישות יותר מאשר גברים להשפעות הגופניות והנפשיות של השימוש באלכוהול
בהם ניצול מיני0 בעיות ומחלות בתחום  םאקטיביי-קיימים היבטים ייחודים של שימוש בחומרים פסיכו

 .מהי. כל אלה מחייבים גישות טיפוליות ייחודיותילוד0 קשיים בתפקוד אהפריון0 פגיעה בעובר וביי

 קהילות טיפוליות לנשים  3.6.1

 
 שם המסגרת כתובת טלפון ת מנהל/

 ;0 חיפה26מסדה  04-8645568 סמדר למברג
0 3שלוחה: הס 

 חיפה

קהילה טיפולית ) מבט נשי
מאויש הצוות ; יעודית לנשיםי
 נשים בלבדב

ד"ר אמנון 
 מיכאל

04-9828810   
050-8878595 

 0 537ד "ת
 16972עילבון 

  (לנשים )מסלול הדרך

בית מיכל )מסלול  –מלכישוע  ד"נ גלבוע  מליסה
 לנשים(

http://www.hdatc.co.il/hostel_heb_top.htm
http://www.hdatc.co.il/hostel_heb_top.htm
http://www.haderech.org/index.php
http://www.haderech.org/index.php
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 מרכזי יום לנשים 3.6.2

 
 טלפון תשם מנהל/ שם המסגרת תכתוב היישוב
היהלומים  אשדוד

3 
מרכז יום 

 אשדוד
-08 תמי כחלון

8528844 
באר 
 שבע

מרכז יום באר  1הטחנה 
 שבע

בנימין 
 בוטאשוילי

08-
6236198 

 
 תים טיפוליים והוסטלים לנערותב 3.6.3

0 באחריות משרד הרווחה ובמימונוהבתים הטיפוליים לנערות נפגעות סמים ואלכוהול מופעלים 
טיפולית לנערות בנות -מעניקים מסגרת חינוכית. הבתים הטיפוליים עמותת נווה מלכישועבאמצעות 

משך השהות בבתים הוא עד שלוש  .אקטיביים-הרסני בחומרים פסיכושחוו מצוקה ושימוש  18-14
 י"ב. הנערות משתלבות במערך החינוכי והחברתי באזור.-להשלמת הלימודים בכיתות י' 0שנים

  
 שם המסגרת כתובת טלפון תלמנה

מרים 
 גולדשמידט

04-
6078737 

  0מלכישוע
0 טירת 19170ד"נ גלבוע 

 צבי

 הבית בטירת צבי
לנערות בסיכון ממשפחות )

 (דתיות

-04 איילת יציב
6068318 

 מלכישוע
0 כפר 19170ד"נ גלבוע 

 רופין

 בית סנונית
 (לנערות בסיכון)

 

 תחלואה כפולה נפשית –אוכלוסיות מיוחדות  3.7

נפש יכולים לקבל שירותי טיפול באחת המסגרות הייחודיות  תממחלהן מהתמכרות והן מכורים הסובלים 
סגרת אשפוז ייעודית או בייצוב המצב הנפשי במסגרת . הטיפול מתחיל בגמילה גופנית במשנועדו להם
כן ניתן -כמו0 בהוסטל או בדיור מוגן. בקהילה טיפולית ייעודיתהוא טיפול המשך אפשרי  .פסיכיאטרית

 .הנפש תלהכרה לנכות על רקע מחל בחלקהלהשתלב ביחידות אמבולטוריות ייעודיות. אוכלוסייה זו זכאית 
 

 
 גמילה באשפוז 3.7.1

שתספק את התמיכה התובענית המאפיינת ת לאוכלוסייה זו מחייבת מסגרת אשפוז ייחודית גמילה גופני
יחידה המסגרת ההנפשי של המטופל.  וייצב את מצבתוך תוב 0תהליך הגמילה מחומרים ממכריםאת 

 :בבאר שבעכיום ממוקמת  מתמחה בתחוםה
 

 המרכז לבריאות הנפש
 0 באר שבע2הצדיק מירושלים 
 קפצןמנהל: ד"ר אלכס 

 08-6401716 טלפון:
 08-6401507 פקס:  

http://www.malkishua.org.il/beitayala_heb.html
http://www.malkishua.org.il/beitayala_heb.html
http://www.malkishua.org.il/snunit_heb.html
http://www.malkishua.org.il/snunit_heb.html
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 אשפוז פסיכיאטרי למטופלי תחלואה כפולה נפשית 3.7.2
 

במקרים של חוסר איזון נפשי אצל הסובלים מתחלואה כפולה אפשר לקבל מענה אשפוזי שמתמקד 
  ש:אלה לבריאות הנפהטיפול בהתמכרות במחלקות ובמרכזים כדי בייצוב המצב הנפשי תוך 

 
 פקס טלפון מנהל/ת  שם המרכז  ובתכת יישובה

ת החולים בי 15קק"ל  בת ים
 אברבנאל 

ד"ר יעל 
 03-6583503 03-8422909 דליהו

לב  ת החוליםבי 4600ד "ת פרדסיה
השרון0 מחלקה 

  פתוחה

ד"ר ארתורו 
 09-8981111 לרנר

 

עכו  0נ אשרת"ד עכו
25201 

 ת החוליםבי
 מזרע

ד"ר סטלה 
  04-9559595 אדלר

  חדרה
 

בית החולים שער 
 מנשה 

   ד"ר סולגניק

 
 יחידות אמבולטוריות למטופלי תחלואה כפולה נפשית 3.7.3
 

 פקס טלפון /תמנהל וההתמחות המוסד כתובתה היישוב
 0 מרכזמעון יום) מאור 0 רובע א'25סיני  אשדוד

יחידה ותעסוקתי 
 (אמבולטורית

 08-8562772 08-8562891 אפרת בר

0 19יד חרוצים  ירושלים
0 בית 4קומה 

 תלפיות 0היצרנים

המכון הירושלמי לטיפול 
בבעיות סמים ותחלואה 

יחידה ) כפולה
 (אמבולטורית

ד"ר 
לאוניד 

 קרגיצ'ב

02-6714895 
02-6715193 

02-6715731 

תל 
 השומר

המרכז הרפואי 
ע"ש שיבא0 מיקוד 

56261 

המרכז הרפואי ע"ש שיבא0 
יחידה ) תל השומר

 (אמבולטורית

ד"ר 
 שאולי 

 רן לב

03-5303349 
03-5303350 

03-5346628 

0 5הרבי מבכרך  תל אביב
 66489יפו0 

מרכז  0משרד הבריאות
 יפו 0קהילתי לבריאות הנפש

 )יחידה אמבולטורית(

ד"ר 
אביבה 

 וולף

03-5151178 
 

03-5151093 
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 דיור מוגן למטופלים הסובלים מתחלואה כפולה נפשית 3.7.4
כנכה בשיעורבמסגרת סל שיקום של משרד הבריאות0 אדם המוכר ו0 ישראלבחוק שיקום נכי הנפש  יפל ע
 של נכות נפשית זכאי לסל שירותים מהמדינה0 ובהם דיור שיקומי. 40%לפחות  

ליווי  לותהכול0 קבוצתי או פרטני 0הוסטלים או דיור מוגןקהילה תומכת0 מסגרות הדיור הן מסגרות של 
מטעם ועדה בידי ם. רמת הליווי ואינטנסיביות השירות נקבעים תחומי החיימבחר צוות ב בידיוסיוע 

 רכי האדם המשתקם.ולפי צ 0משרד הבריאות
הנעשית לטיפול עבודה סוג ההעבודה עם הדיירים בקהילה התומכת ובדיור המוגן מותאמת כיום ל

 מי הטיפולתחולכלים מכלים מתחום השיקום  שלבת ביןמ: עבודה התחלואה כפולהבמקרים של 
רכי ומענה הולם ביותר לצספק לומוצאת איזון בין דרכי העבודה משתי הדיסציפלינות כדי התמכרויות ב

 הדיירים.
 

 ההפניה למסגרות הדיור המוגן הטיפוליות היא דרך ועדת סל שיקום בלבד.
 

 /תמנהל פקס טלפון  שם המרכז  כתובת היישוב 
 ור פימהליד 08-9467331 08-8679723 בית כנרת 28כנרת  אשדוד

הברושים  כרמיאל
31 

פרויקט תחלואה כפולה 
 אנוש

 גליה שוורץ 04-9854427 04-9580164

שילב  04-6221067 04-6214001 דיור מוגן –קוטב  68ביאליק  חדרה
 בצלאל

ראש 
 העין

 נהורה סהר   הוסטל בית יהושע 

תל 
 אביב

דירה קבוצתית  
 לתחלואה כפולה

איריס   
 קפאח

קריית 
 גת

קבוצתית דירה  
 לתחלואה כפולה

 נגה תמיר  

 
 לפרטים נוספים

 מירה גרשון
 "קבוצת פרויקטים שיקומיים"סמנכ"ל 

 האחראית על מסגרות הדיור המוגן הטיפוליות
 050-8557763טלפון: 

 
 קהילה טיפולית למטופלי תחלואה כפולה נפשית 3.7.5

רצף . הקהילה היא חלק מהלמאובחנים כבעלי תחלואה כפולה נפשית ך0 ייעודיתטיפול ממושלקהילה 
בפיקוח ובמימון משולבים של משרד הרווחה ומשרד היא המסגרת 0 וגופניתהגמילה הלאחר שטיפולי ה

 הבריאות.
 

 מנהלת פקס טלפון  שם המרכז  כתובת יישובה
כפר 

 חרוצים
מושב בני  168ת"ד 
 60910ציון0 

קריית "צעדים"0 
 שלמה

09-
7415981/4 

 

 אווי זיו 09-7484627

שילוב  –"אילנות"  נ לב השרון "ד דימהק
פולית יקהילה ט

לטיפול בתחלואה 
 כפולה 

09-3730307  
09-8997441 

 09-
8997567 

מירה 
 כהן
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 תרמילאים נפגעי סמים ובעלי תחלואה כפולה 3.7.6
בסמים במהלך טיול בחו"ל או מסיבות עקב שימוש תרמילאים הסובלים מבעיות נפשיות בקרב 

ס וסמי הזיה( התגובה נובעת ישירות בשל השפעת הסמים או עקב יבאסמי קנ טרנס/רייב בארץ )בעיקר
התעוררות של מחלת נפש ראשונית. מטופלים אלה יכולים לקבל מענה במחלקות הפסיכיאטריות של בתי 

 0מסגרות ציבוריותמדובר בפנייה לחדר מיון. בעקבות החולים ובמרכזים לבריאות הנפש ברחבי הארץ0 
משרד מטעם המפוקחת 0 גם מסגרת ייעודית לאוכלוסייה זוש נו כרוך בתשלום. יוהאשפוז בהן אי

במימון משרד  0הן ציבוריות העמותה עמותה. חלק ממכסותבאמצעות הבריאות והרווחה ומופעלת 
 הרווחה והבריאות0 ובהשתתפות עצמית.

 
 

 מנהל פקס טלפון וסד וההתמחותמה כתובת יישובה
שדות 

 ים
ד"נ 

מנשה 
38805 

-35 גילאיל מסגרת)ר איזון כפ
נפגעו נפשית משימוש ש 18

 ה(בסמי הזי

04-
6100992 
04-
6100993 

04-
6100994 

עמרי 
 פריש

 

 מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה גופנית  3.7.7

גופנית המחייבת התייחסות רפואית מיוחדת בעת  מבעיהאקטיביים הסובלים -מכורים לחומרים פסיכו
נה במסגרת אשפוז ייעודית. הקבלה למסגרת מותנית באישור המחלקה הטיפול לגמילה יכולים לקבל מע

הצגת המסמכים הרפואיים והסוציאליים על ידי הגורם בכפוף ללטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות 
  השתתפות עצמית.אינו מצריך דמי אשפוזית הטיפול בהמפנה. 

רוב המקרים טיפול המשך מותאם מצב גופני ירוד/בעייתי נדרש בובשל השילוב של מחלת ההתמכרות 
באחריות משרד הבריאות או  – באחריות משרד הרווחה והרשות המקומית0 ובמצבים סיעודיים מורכבים

 .קופות החולים

שם  כתובת יישוב ה
   וסדהמ

/  טלפון
 פקס

 הערות  /תמנהל

כפר 
 חרוצים

 

0 168ת"ד 
מושב בני 

 60910ציון0 

מרכז 
 0"צעדים"

אשפוזית 
ת בי

 החולים
קריית 
 שלמה

 
 

09-7487777 
09-7408845 

סווטלנה ד"ר 
0 מסקין

המנהלת 
 הרפואית; 

0 אווי זיו
מנהלת ה
 מקצועיתה

 ת המטופלקבל
מותנית באישור 

המחלקה לטיפול 
 בהתמכרויות

http://www.zaadimcenter.co.il/index.html
http://www.zaadimcenter.co.il/index.html
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 דרי רחוב –אוכלוסיות מיוחדות  3.8
 

 אשוןצעד ר –איתור והשמה  3.8.1
 החלפת בגדים.ו מענה של משקה חם0 מקלחת מתן סיוע ראשוני לדיירי רחוב נפגעי סמים ואלכוהול.

. מופעל על ידי הרשות שעות( לגמילה או לטיפול בתחליפי סם 24תוך באפשרות להפניה מיידית )
 הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

 
 מנהל טלפון כתובת וסדשם המ

0 לוינסקי מרכז יום0 53גולומב  ראשון""צעד 
 תל אביב

054-6609786 
03-5379714 

 אבנר כבל

 
 

 יחידה אשפוזית לטיפול בתחלואה כפולה פיזית ובדרי רחוב 3.8.2
סמים באשפוז של דר רחוב המוכר על ידי היחידה לדרי רחוב במשרד הרווחה אינה מגמילה מאלכוהול ו

המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד  מטעםשור הבקשה לאיבכפוף כרוכה בתשלום השתתפות עצמית0 
מטופל דר הגופנית  בתום שלב הגמילה הבריאות. האשפוז ייעשה באשפוזית לתחלואה כפולה גופנית.

 טיפול המשך באחריות היחידה לדרי רחוב של משרד הרווחה.הרחוב ב
 

 /תמנהל פקס טלפון כתובת   וסדשם המ
  אשפוזית לגמילה *

 
 

ד "תה0 קריית שלמ
מושב בני ציון 0 168

60910 

 מסקיןסווטלנה ד"ר  09-7408845 09-7487777
היחידה 

למצבים ירודים 
 במיוחד*

09-
7415981/44 

 אווי זיו0 אבי שמולביץ 09-7484627

יחידה  0מרכז צעדים
טיפול  0לאבחון

 ושיקום*

09-
7415981/4 

 אווי זיו 09-7484627

בית לחיים שחר 
שיקום  –אחר 
 אחר*

09-
7415981/4 

09-
7484627 

 מרב אבירן

 במושב חרוצים. קריית שלמהעל ידי בית החולים מופעל * 
 
 

 קהילה טיפולית הקולטת דרי רחוב  3.8.3
 

 רוח מדבר0 קהילות טיפולית0 
 515כתובת: רמת נגב0 ד"נ חלוצה 

 08-6508000טלפון: 
 

 אסירים ועצירים  3.9

כלואים רבים הם מוחזקים בין כתליאחראי על מתקני הכליאה ברחבי הארץ ששירות בתי הסוהר )שב"ס( 
. הטיפול רותי גמילה וטיפולשיקיים מגוון של מטבע הדברים0 בבתי הסוהר סמים. להמכורים לאלכוהול ו

קהילה העקרונות את דומה לזה הנתון במסגרות חיצוניות וכולל המשמש בבתי הסוהר סוציאלי -הפסיכו
כן יש אפשרות לטיפול תרופתי ממושך באמצעות מתדון או -צעדים. כמוה 12שיטת כן את טיפולית וה

 .מאסר או מעצר –לרצות וממעמדו  . סוג הטיפול מוכתב בין השאר ממשך המאסר שעל הכלואסובקסון

javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$DatagridPlaceHolder3$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl1','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$DatagridPlaceHolder3$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl1','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$DatagridPlaceHolder3$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl3','')
javascript:__doPostBack('_ctl0$cphContent$DatagridPlaceHolder3$PresentationModeControlsContainer$_ctl0$_ctl1$_ctl3','')
http://www.zaadimcenter.co.il/index.html
http://www.zaadimcenter.co.il/index.html
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/E9D3B0C9-56E5-4969-AAF6-E912337D93BF.htm
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 סוציאלי לאסירים -פסיכומסגרות גמילה, טיפול ושיקום  3.9.1
 

 שם בית הסוהר
סמוך 
 התאמה הערות ליישוב

מניעה ושיקום בני  0חינוך אופק
 21לאוכלוסייה של צעירים עד גיל  ן יהודהאב נוער

 גם מרכז שיקוםמופעל מקום ב באר שבע אגף לטיפול בנפגעי סמים אשל

מחלקות לטיפול בנפגעי  אשמורת
 לאסירים טעוני הגנה כפר יונה סמים

בית מעצר 
עצורים עד סיום ההליך המשפטי ל רמלה גמילה גופנית  ניצן

 אסירים בהליכי מעברלו

טיפול בנפגעי סמים  השרון
יחידת גמילה ואגף שיקום  אבן יהודה ושיקום

 תעסוקתי

שיקום על פי עקרונות הקהילה  כרמיאל מרכז גמילה ארצי חרמון
 הטיפולית

 רמלה  מרכז שיקום מעשיהו
קום תעסוקתי0 אין טיפול שי

 בהתמכרות

אגף לטיפול בנפגעות  נווה תרצה 
 נשים מכורותטיפול ב רמלה סמים

שיקום על פי עקרונות הקהילה  כרמיאל אגף לטיפול בנפגעי סמים צלמון
 הטיפולית

 שיקום תעסוקתי בית השיטה אגף לשיקום שיטה
 
 

 ( סובקסוןטיפול תרופתי ממושך )מתדון ו 3.9.2

והר )שב"ס( למי במתקני שירות בתי הס בסובקסוןתרופתי במתדון או הטיפול את האפשר להמשיך 
. קבלת הטיפול התרופתי כפופה לאישור  זוטיפול במסגרת את הלהתחיל  לפני כן0 או שטופלו במסלול זה 

והגיעו למתקן שירות בתי הסוהר בסובקסון מטופלים במתדון או העצירים  הרופא הנרקולוג של המתקן.
ר קשר ויצלרופא התורן לים וכלאכדי לאפשר לכרטיס הטיפול שלהם צריכים להצטייד בללא התרופות 

המינונים להמשך הטיפול. אסיר המטופל במתדון או את הצורך בטיפול ואת עם המטפלים ולוודא 
העברתו להמשך טיפול במסגרת קראת תהליך הכנה לעובר העומד בפני שחרור ממאסר  קסוןסובב

 לוודא רצף טיפול.כדי ציבורית אזרחית הסמוכה למקום מגוריו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ips.gov.il/NR/exeres/3CAF5725-8613-497F-B60C-3A6B12545E0F,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/3CAF5725-8613-497F-B60C-3A6B12545E0F,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/91B8074E-45A1-4893-9E38-040AE7B6B135,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/91B8074E-45A1-4893-9E38-040AE7B6B135,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/35ECAA4E-D81E-4673-8AC4-383C78D01994,frameless.htm?NRMODE=Published
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/35ECAA4E-D81E-4673-8AC4-383C78D01994,frameless.htm?NRMODE=Published
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/67732245-43DA-4526-80F0-BABF6DE62B4E,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/67732245-43DA-4526-80F0-BABF6DE62B4E,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/43D29FA3-78DB-4C17-9FC8-A9D0501002B4,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/43D29FA3-78DB-4C17-9FC8-A9D0501002B4,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/E7D10DF6-BA61-4127-81ED-7836CA0230EB,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/E7D10DF6-BA61-4127-81ED-7836CA0230EB,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/E3F97B80-44FA-49B7-83FD-D55A0B02D954,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/E3F97B80-44FA-49B7-83FD-D55A0B02D954,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/09559D92-1B3C-4E6B-95DA-068BD67A83D1,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/09559D92-1B3C-4E6B-95DA-068BD67A83D1,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/5D2B69DB-C5BE-4467-99C6-2DA9E116FD1C,frameless.htm
http://www.ips.gov.il/NR/exeres/5D2B69DB-C5BE-4467-99C6-2DA9E116FD1C,frameless.htm
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 תכנית להחלפת מזרקים –יזה"ר  : מזעור נזקים 1נספח 

 
. מכורים יכולים לקבל שלהלן תכנית להחלפת מזרקים מתקיימת בכמה מוקדים בישראל0 כמפורט בטבלה

 איידס וצהבת. גוןכמידבקות התפשטות של מחלות  תעלות כספית0 במטרה לסייע בהפחת בלימזרקים נקיים 
 

 פעילותימי  /תרכז טלפון כתובת אזור

מנהל פרויקט 
 ארצי

 
  14:00-11:00ה' -א' דני גולד  050-6265051 ל אביב, ת53גולומב 

 ד' לנשים בלבדבימי 

 19:00-16:15ד' -ו א' יהודה בוצ'צ'ו 052-6866604 0 רובע ב'9הרב קוק  אשדוד

 14:00-11:00א'  אלה יוספוב 054-5681713 97ההסתדרות  באר שבע
 17:00-14:00ה' 

 19:00-16:00ה' -ב' ו נעה מוסטון 054-7430330 3החלוץ  החיפ

 17:00-14:00ב'  גילה אהרוני 052-8442626 45יפו  ירושלים
 14:00-11:00ד' 

 19:00-16:00ה' -א' ו יערה ממן 054-2267660 53גולומב  תל אביב
 )לנשים בלבד( 18:00-15:00ב' 

 
 

 ביטוח לאומיהמוסד למרכזי אבחון של : 2נספח 
 

. צורך אישור זכאות לאבטחת הכנסה או הפניה לטיפולל מרכזי האבחון של המוסד לביטוח לאומי מיועדים
 .עמותת "הדרך" באמצעותמופעלים המרכזים 

 
 טלפון כתובתה ישובהי

 04-9536441/2  72ההסתדרות  חיפה
 03-5615007/8 14הנציב  תל אביב

 08-6238878 93פלמ"ח  באר שבע
 
 

  בדות לגילוי סמים או אלכוהולמע: 3נספח 

 
 תמנהל פקס טלפון כתובתה  שם המעבדה

המעבדה לטוקסיקולוגיה 
 ופרמקולוגיה קלינית

המרכז הרפואי ע"ש 
 תל השומר0 שיבא

03-5302355/58 
 

מיכל  ד"ר 03-5351596
 רוטנברג

לבריאות האגודה מעבדת 
  הציבור

בניין  840דרך בן צבי 
 פנורמה0 תל אביב

ציפורה ד"ר  03-5182820  03-6828301
 מטס

 
 
 

 נספחים
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 כתובות המשרדים האמונים על הטיפול בהתמכרויות: 4ספח נ

 
 אלכוהולבהרשות הלאומית למלחמה בסמים ו

 91039ירושלים  3985ד "גבעת שאול0 ת 7כתובת: כנפי נשרים0 
 02-5675911טלפון: 

 02-6513956פקס: 
 hotmail@antidrugs.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 www.antidrugs.gov.ilאתר: 
 1-700-500-508הקו החם: 

 : יאיר גלרמנכ"ל הרשות
 : ד"ר חיים מהלטיפול ושיקום אגףראש 

 
 המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות

 9446724מיקוד  1176 ד"ת 0 ירושלים390ב ירמיהו רחוכתובת: 
 02-5080648טלפון: 

 02-5655906פקס: 
 samim\http://www.health.gov.ilאתר:  
 

 : ד"ר פאולה רושקהמנהלת
 ד"ר אנטולי מרגוליס סגן מנהל ומפקח רפואי ארצי: 

 קרן גולדמן והתנהגות ממכרת:אלכוהול ל הבכיר תמרכז
 

 04-6557875              ד"ר דוד קמינסקי מפקח מחוז צפון:
 09-8981172 ד"ר מוטי שומשקביץ מפקח מחוז חיפה:
  04-6346124/5    ד"ר לודמילה חלד מפקחת מחוז ת"א:

 02-5313305            איגור קפלן ד"ר מפקח מחוז ירושלים:
 03-6836252  לינה פיפלקסד"ר המפקחת מחוז מרכז: 
   08-6263506  ד"ר מרינה רפופורט מפקחת מחוז דרום:

 
 

 רות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחהיהש
 ירושלים 91013 1260 ד"ירושלים ת 39ירמיהו כתובת: 

 02-5085813 טלפון:
02-5085850 

 02-5085181 פקס:
 /http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Distress/Addictionsאתר: 
 רקפת בן גיא  בפועל: מנהלת
 02-5085850 :טלפון

 02-5085181 :פקס
 

 מפקחות ארציות:
 גילה ברנט

  02-5085849 : טלפון
 02-5-85181 :פקס

mailto:hotmail@antidrugs.gov.il
http://www.antidrugs.gov.il/
http://www.health.gov.il/samim
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Distress/Addictions/
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 תמי דיסקין 

  02-5085846 : טלפון
 02-5085181 :פקס

 
 

  רות במחוז חיפה והצפוןימרכז הש
 נאגי מטאנס

   04-8619465  טלפון:
 04-8619469 :פקס

 
 אביב והמרכז-רות במחוז תלימרכז הש

 שלמה כהן
  03-5125516 :/פקסטלפון

 
 

  רות במחוז ירושליםימרכזת הש
 איריס נהרי

20-5255805טלפון:   
 
 

 שבע והדרום רות במחוז בארימרכזת הש
 חננאל עוגניה

    08-6264912 טלפון:
 08-6264913 :פקס

 
 
 

 


