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 ו' באדר א', התשפ"ב
 2022פברואר  07

  2022רשימת מרכזים התמכרויות 
 

  
לטיפול תרופתי ממושך מרכזים  

 
 מייל טלפון מנהל כתובת שם המרכז
ליד ואד"ר ו פאחם-, אום אל575ת"ד  שכונת אלבאטן, אום אל פאחם

 חאדד
6310896-04  uef@publichealth.org.il 

אזור התעשייה הצפוני ת.ד. אשדוד,  9ההשכלה  אשדוד"שוהם" 
12739 

8528007-08 גב' ליז לבנה  ashdod@publichealth.org.il 

ה ג', צומת אל בניין סעיד אבו אחמד, קומ נצרת
 50766חאנוק, ת"ד 

ליד ואד"ר ו
 חאדד

6463972-04  nazareth@publichealth.org.il 

6652667-08 ארושט-סיגל לוי     14פנחס החוצב  ב"ש "סלע ב'"  
 

sela@publichealth.org.il 

ד"ר איגור  25אנילביץ  " ב"שמ.ט.ר.ה"
 גורז'לצן

6408338-08  igor.gorzaltsan@PBSH.HEALTH.GOV.IL 

לודמילה ד"ר  חדרה, א.ת דרומי, 2המתכת  חדרה" איתן"
 חלד 

6346125-04  hadera@publichealth.org.il 

"בית אלמוג" 
 חיפה

6317048-04 איגור דוידזוןמר  , חיפה33ההסתדרות   almog.org14@gmail.com 

לילך אמיר  גב'  חוף שמן, חיפה 45אופיר  חיפה "מ.א.מ.ץ"
 עבדי

8677871-04      -04
8627679 

maamatzh@publichealth.org.il 

6725977-04 גב' תמי שנק , טבריה26העמקים  טבריה "מ.א.מ.ץ"  
6715188-04  

maamatzt@publichealth.org.il 

גב' אלמוג  , תלפיות, ירושלים3הרכבים  ירושלים  "מ.מ.י"
 דניאלי

6789378-02  
 

mami@publichealth.org.il 

mailto:uef@publichealth.org.il
mailto:ashdod@publichealth.org.il
mailto:nazareth@publichealth.org.il
mailto:sela@publichealth.org.il
mailto:igor.gorzaltsan@PBSH.HEALTH.GOV.IL
mailto:hadera@publichealth.org.il
mailto:maamatzh@publichealth.org.il
mailto:maamatzt@publichealth.org.il
mailto:mami@publichealth.org.il
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 מייל טלפון מנהל כתובת שם המרכז
ליד ואד"ר ו פאחם-, אום אל575ת"ד  שכונת אלבאטן, אום אל פאחם

 חאדד
6310896-04  uef@publichealth.org.il 

תל אביב"   "צור
  אביב

  6276360-03 גב' מאיה ריפטין , תל אביב36הרכבת 
6816359/60-03  

aviv@publichealth.org.il 

תל   "אדלסון"
 אביב

מר יהלי  תל אביב - 1הנרייטה סולד 
 אברמסון

03-6973226 Adelson_Clinic@tlvmc.gov.il 

6818554-03 גב' מרים בר לב תל אביב, 70המסגר  תל אביב "יסעור"   ola.b@mky.health.gov.il 
 

  

mailto:uef@publichealth.org.il
mailto:aviv@publichealth.org.il
mailto:ola.b@mky.health.gov.il
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 רשימת מרכזים לגמילה  פנימייתית )אשפוזיות(
 

מנהל  כתובת שם האשפוזית
 מקצועי

 מייל הערות והתאמה פקס טלפון

 24/7חם קו  מר אלון קפלן 19170ד"נ הגלבוע  "מלכישוע"
3081133-052 

 
 משרד

6488222-04 
 

מרפאה 
04-אשפוזית 
6488224 

 פקס כללי:
6584007-04 

 
 

6488264-04 
 
 
 

וצעירים בנים עד גיל נוער ל
30 

 אשפוזית 

ishpuzit@malkishua.org.il 
 

  כללי

malkishua@malkishua.org.il 

  "ויקטוריה"
, 6שמוטקין 
 ראשל"צ

 

ד"ר 
בלקובסקי 

 סווטלנה

5090545-03   
205077-800-1 

 
 
 
 

03-9690995 
 

ותרופות אלכוהול מגמילה 
 מרשם

 נגיש לדוברי רוסית

mc5501551@gmail.com 

ד"ר עודד    , אשדוד61העבודה  "דולפין"
 רוזנברג

 
 

6229647-08 
 
 

08-6229644 
08-6229650 

 

גברים  גמילה מסמים
 18ונשים מעל גיל 

ishpuzit@hrashut.org.il 

 

irism@hrashut.org.il 

, 24930, 3ת"ד  "טמרה" 
 טמרה   

 04-9944580 מר וליד דיאב
 

9948213-04 גמילה מסמים ואלכוהול  
גברים בלבד. נגיש לדוברי 

 ערבית

tamrash89@gmail.com 

walediab@gmail.com 

fouadm10000@hotmail.com 
 "הדרך"

 
 אתר מקורות,  

, עילבון, 537ת"ד 
 1697200גליל תחתון 

 מר וייל חנן
 

2273444-054 

 אשפוזית
8739848-04 

 

04-9821060 
 

גמילה מסמים גברים 
 18ונשים מעל גיל 

haderech@netvision.net.il 

mailto:ishpuzit@malkishua.org.il
mailto:malkishua@malkishua.org.il
mailto:ishpuzit@hrashut.org.il
mailto:irism@hrashut.org.il
mailto:tamrash89@gmail.com
mailto:walediab@gmail.com
mailto:fouadm10000@hotmail.com
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מנהל  כתובת שם האשפוזית
 מקצועי

 מייל הערות והתאמה פקס טלפון

 עמותת הדרך
9828810-04 

"הדרך" שלוחת 
 נשים

עו"ס הגר  , חיפה40הנמל 
 מנטל כהנא

8113630-04   Ariela.haderech@013net.net 

 קריית שלמה
 "צעדים"

, מושב בני 168ת.ד. 
ציון )כפר חרוצים( 

60910 

שירן קיסר גב' 
 זוהר

 

09-7487777 
09-7415986 

 

7415986-09 מיועד לבעלי תחלואה  
 גופנית והתמכרות -כפולה 

לאחר קבלת אישור 
מהמחלקה לטיפול 

 בהתמכרויות

Ishpuz.p@gmail.com 

 "אלה" רטורנו 
 

 גבעת בית שמש
 99708ד.נ. שמשון 

גב' שרה 
 קלימי

02-9998244  
 
 

2150468-073  
2150462-073  

 גמילה מסמים ואלכוהול
עבור נערות ונשים צעירות 

 35עד גיל 

elah@retorno.org 
 

Mazkirut.elah@retorno.org 
 

 ""לצידך
 

 
, 53רח' בן גוריון דוד 

 מונוסון-יהוד

ד"ר פנט 
 אירית

03-6125115 
 
 

 אין פקס

 מיועדגמילה מסמים, 
וגם  18לנשים מעל גיל 

ות, פגיעות לטרנסג'נדרי
מיניות ונשים במעגל 

  הזנות

letsydech@gmail.com 

 "אחרת בדרך"

ד"ר באנלי  , בית שמש,10ההדס 
 נודר

 יוכי               
054-5553370 
 תמר
054-9464483 

 

 טלפקס:
02-6484411 

 
 

מיועד גמילה מסמים, 
-יהדתלגברים מהמגזר 

  חרדי

acheretbadereche@gmail.com 

 תחלואה כפולה
  נפשית ב"ש

רח' הצדיק 
, באר 2מירושלים 

 שבע

ד"ר אלכס 
 קפצן

08-6401716 
 
 

גמילה מסמים ומאלכוהול  08-6401570
לבעלי תחלואה כפולה 

, במצב מאוזן נפשית
 גברים ונשים

akaptsan@bgu.ac.il 

alex.kaptsan@moh.gov.il 
 
 

mailto:elah@retorno.org
mailto:Mazkirut.elah@retorno.org
mailto:akaptsan@bgu.ac.il
mailto:alex.kaptsan@moh.gov.il
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מנהל  כתובת שם האשפוזית
 מקצועי

 מייל הערות והתאמה פקס טלפון

 
, פתח 23ברינבויים  ישראל" -"ניקה 

 תקווה
 ivgi.segal@gmail.com 052-6963730  052-6963730 יבגני סגל
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 חוליםמסגרות לטיפול בהתמכרות לתרופות מרשם במסגרות של רפואת כאב בבתי 
 

 שם המרכז

 

 התוכנית טלפון מנהל

 בי"ח תל השומר 

 מרכז שיקום כאב אונקולוגי 

 תוכנית מותאמת אישית 03-5303030 ד"ר מורג

 בי"ח רמב"ם חיפה 

 מכון כאב

 קיים מענה רפואי שיקומי ופסיכולוגי מכוון ניהול כאב 04-7772234 ד"ר וולפסון

 בי"ח שיקומי רעות

 תל אביב

 03-5081000 ליפשיץד"ר יואל 

 

 תוכנית מותאמת אישית

 
 
 

 1מרפאות לטיפול בהתמכרות למשככי כאבים בקופות החולים
 

 שם המרפאה

 

 טלפון כתובת תפקיד שם הרופא 

 רמת השרון -מרפאת מכבי 

 

 054-9938730 רמת השרון - 3הנצח  רופא מנהל ד"ר סרג'יו הרשקוביץ'

 054-9938730 יפו - 36התקומה  רופא מנהל הרשקוביץ'ד"ר סרג'יו  יפו -מרפאת מכבי 

 

 חיפה –מרפאת מכבי 

 

 050-6242944 , חיפה73הרצל  מנהלת ד"ר מריה קורמילצב

חדרה –מרפאת מאוחדת   

 

 051-2122055 , חדרה3סימטת פלטרים  מנהל ורי שפאקיד"ר 

                                                 
 תיתכן פתיחת מרכזים נוספים, הטבלה תתעדכן מעת לעת 1
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 שם המרפאה

 

 טלפון כתובת תפקיד שם הרופא 

באר שבע –מרפאת מאוחדת   

  

 050-6265006 שבע, באר 63וינגייט  מנהל ד"ר משה גולין

ירושלים –מרפאת מאוחדת   

 

 050-6265045 , ירושלים4הטורים  מנהלת ד"ר אירנה אל אור

 ד"ר נדב שליט המרכז הישראלי להתמכרויות

 פרופ' שאולי לב רן

 רופא מנהל

 מנהל המרפאה

 09-9789500 , נתניה2הצורן 
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 2021רשימת אשפוזיות פרטיות 
 
 

 מייל שם מנהל רפואי טלפון   כתובת שם

 ,11 החרוב ושיקום גמילה "אמיל" מרכז

 נתניה

09-9740656 
054-6492082 

 

 emil.ovsep@gmail.com ד"ר תקלה מחמוד 

 העברי הזמר  וילה-מ"בע רילואוד מטריקס

 הרצליה ,70

052-5515554 
077-5606159 

 aviakaufman@gmail.com ד"ר שפרינץ מיכאל דן
 

 כפר ,8 שנס חנה בכפר רוח

 סבא

052-5515554 
077-5606159 

 jessica486@gmail.com ד"ר שפרינץ מיכאל דן
 

 ושיקום לטיפול מרכז 

 "ישראל ניקה"  בהתמכרויות

  ,23 בירנבוים

  תקווה פתח

 ivgi.segal@gmail.com ד"ר פטריק טטיאנה 052-6963730

 

 , 4 דארבלה "1 פניקס" מסמים לגמילה מרכז

 לציון ראשון

 zfenikx@gmail.com ד"ר לוגש ילנה 054-8659590
 

 ושיקומי טיפולי מרכז "2 פניקס"

 משולב - להתמכרויות

 ישראל שבטי

 ראשון  ,29

 לציון

054-8659590 
054-7226025 

 zfenikx@gmail.com ד"ר לוגש ילנה
 

 ,53 גוריון בן "לצידך"    לנשים  אישפוזית

 יהוד

03-6125115 
050-8117940 

 letsydech@gmail.com ד"ר פנט יחזקאל אירית
 

mailto:emil.ovsep@gmail.com
mailto:aviakaufman@gmail.com
mailto:jessica486@gmail.com
mailto:ivgi.segal@gmail.com
mailto:zfenikx@gmail.com
mailto:zfenikx@gmail.com
mailto:letsydech@gmail.com
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 מייל שם מנהל רפואי טלפון   כתובת שם

 קרית, 1 שטנד אתא קרית - חם בית

 אתא

04-8438480 
050-5639118 

 bait_ham@bezeqint.net ד"ר מאידניק יורי

 

 אישפוזית -" בדרך אחרת"

 חרדי הדתי למגזר החלמה ומרכז

 בית ,10 ההדס

 שמש

054-5553370 
054-9464483 

 acheretbadereche@gmail.com ד"ר ממון אבי טור 
 

 לגמילה אישפוזית - "ויקטוריה"

 התמכרות או לרעה משימוש

 פסיכואקטיביים חומרים

 ,6 שמוטקין

 לציון ראשון

050-5501551 
 

 mc5501551@gmail.com ד"ר בלקובסקי סבטלנה
 

 דובנבוים גרשון שבטיא מרכז

24,  

 שבע באר

  shirasalpeter@gmail.com ד"ר איגור גורז'לצן 050-8775490

 ,7 אורלנד יעקב (2) בראשית

 שבע באר

077-4813694 
050-3765050 

  bereshit.gmila@gmail.com ד"ר גולין משה

 ,14 יהושפט קליניק מעבר

 גת קריית

054-6442088 
077-7020717 

  maavarc@gmail.com ד"ר גולין משה

 
 
  

mailto:bait_ham@bezeqint.net
mailto:acheretbadereche@gmail.com
mailto:mc5501551@gmail.com
mailto:shirasalpeter@gmail.com
mailto:bereshit.gmila@gmail.com
mailto:maavarc@gmail.com
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 מאלכוהול רפואית רשימת המרכזים לגמילה מרפאתית )אמבולטורית(
 

 הערות נייד מייל פקס טלפון  מנהל מרכזשם ה כתובת יישוב

יד חרוצים  ירושלים*
, תלפיות 19

 ירושלים

המכון 
הירושלמי 

לטיפול בבעיות 
סמים, תרופות 

 ותחלואה כפולה

ד"ר  
לאוניד 

 קרגיצ'ב

02-6714895 
 3שלוחה 

6715731-02  

Tatina.az@psjer.health.gov.il 

מטופלים עם הפרעת עבור  050-8509662
שימוש  באלכוהול 

 והפרעה נפשית נלווית

רח' הצדיק  באר שבע
מירושלים 

, באר 2
 שבע

המרפאה 
לבריאות הנפש 

 באר שבע
מח' לתחלואה 
 כפולה נפשית 

ד"ר אלכס 
 קפצן

08-6401716 6401570-08  

akaptsan@bgu.ac.il 
alex.kaptsan@moh.gov.il 
 

עבור מטופלים עם הפרעת  054-4320191
שימוש  באלכוהול 

 והפרעה נפשית נלווית

פנחס  באר שבע
    14החוצב 

-סיגל לוי   "סלע ב'"
 ארושט

6652667-08  
 

6278187-08  sela@publichealth.org.il 050-6265066  

, 2הצורן  נתניה
 נתניה

המרכז הישראלי 
לב   להתמכרויות

 השרון 

פרופ' 
 שאולי 
 לב רן 

09-9789510  
info@ica.org.il 

 

עבור מטופלים עם הפרעת  
 בלבד שימוש באלכוהול

 וגם עם בעיה נפשית
, 70המסגר  תל אביב*

 תל אביב
ד"ר ענת  "יסעור"

 פליישמן
6818554-03  6818794-03  

Anat.Fleischman@mky.health.gov.il 

ola.b@mky.health.gov.il 

050-6243862  

בניין סעיד  נצרת
אבו אחמד, 

ה ג', קומ
צומת אל 

חאנוק, 
 50766ת"ד 

ד"ר  נצרת
ליד ואו

 חאדד

 

6463972-04  6001985-04  nazareth@publichealth.org.il 050-6265022 
 

 

 

mailto:akaptsan@bgu.ac.il
mailto:alex.kaptsan@moh.gov.il
mailto:info@ica.org.il
mailto:Anat.Fleischman@mky.health.gov.il
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 הערות נייד מייל פקס טלפון  מנהל מרכזשם ה כתובת יישוב

 9ההשכלה  אשדוד
אזור 

התעשייה 
הצפוני 

ת.ד. 
אשדוד, 

12739 

גב' ליז  "שוהם"
 לבנה

8528007-08  8528012-08  ashdod@publichealth.org.il 050-6265003  

ההסתדרות  חיפה
 , חיפה33

 "בית אלמוג"
 

איגור מר 
 דוידזון

 

6317048-04  
 

6319764-04  almog.org14@gmail.com 053-6651753 
 

 

 
 
 

mailto:ashdod@publichealth.org.il

