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 פתח דבר

 

מעבר  להרחיב את תחומי אחריותההמחלקה לטיפול בהתמכרויות נדרשת בשנים האחרונות 

שירותי טיפול גמילה ואחזקה. כיום, המחלקה עוסקת גם  המפקח על ,להיותה רגולטור

נפגעי , זיהוי ואיתור מניעה, העלאת מודעות בקרב צוותים מטפליםבהתערבויות בתחום ה

 ופיתוח שירותים חדשים. במסגרות רפואיות התמכרויות 

מרים חו והופעתמשינוי עולמי בזירת הסמים,  תנובע מחודשת של תחומי האחריותהההגדרה 

ות ואופיואידים סינטטיים( ם )סמי פיצוצייסינטטיפסיכואקטיבים חדשים, כדוגמת סמים 

 ומשפיעים על מצבם הנפשי של המשתמשים בהם.  ,המאתגרים את המטפלים בתחום

שימוש  .ומשככי כאב בפרט בכלל שימוש מזיק בתרופות מרשם ההינ התפתחות עולמית נוספת

רופאי משפחה, רופאי כאב, אורתופדים, נוירולוגים  עםעבודה רב מערכתית  מזיק זה מחייב

אשר נקלעה  ,ם לאוכלוסייה נורמטיביתילהנגיש שירותים בלתי סטיגמטיבמטרה  ,יאטריםופסיכ

 למצב התמכרותי. 

בעידן המודרני, בו המדיה הינה חלק בלתי נפרד מחיינו, בעיקר בקרב בני נוער וצעירים, אנו 

אנו  עובר הגבול בין יעילות הטכנולוגיה בחיינו למצב בו היכןנדרשים לתשומות גם בנושא זה. 

 ?הקשורות להתמכרות בשל תופעות נהפכים תלותיים ונזקקים לעזרה

להתמכרויות התנהגותיות אשר היו  ההתמכרות למסכים והשפעתה בעיקר על ילדים ונוער, נוספה

היפר  לדוגמה: התנהגות ., אך להן התווסף גם ממד הטכנולוגיהמבוגריםהמוכרות לנו בקרב 

 רפיה ברשת, משחקי מחשב, קניות והימורים. פורנוגעיסוק בסקסואליות המלווה ב

 

ארגונית -ובין ריתסציפלינאיד-ימולטעבודה נדרשת , האתגר הוא רב ועל רקע התפתחויות אלה

 שותפים לעשיה. ריבוי איגום משאבים ו לצורךהכרחית ה

 

בהזדמנות זו, אני מבקשת להודות לצוות המחלקה לטיפול בהתמכרויות העובד מתוך מסירות 

בכדי להבטיח את הטיפול המיטבי לאלו הנזקקים לשרותינו. לגב' איריס  ,ת שירות גבוההותודע

לוי, אשר עמלה רבות על ריכוז הנתונים והצגתם בסיכום זה. לגב' דנה לביא על תרומתה לתחום 

ההתקשרויות מול ספקי השירות בתחום ההתמכרויות. לגב' יונתי ארגמן, על ריכוז תחום הרישוי 

 ונים בתחום לסיכום זה ועבודתה מול ספקי השירות והמפקחים במחלקה. ואיסוף הנת

  .המחלקה לטיפול בהתמכרויותשל  2017 שנתמוצגים כאן לפניכם, בסיכום פעילות זאת ועוד  כל
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 שירותים לטיפול בתחום התמכרויות  .1

 

 תיים )אשפוזיות(שירותי גמילה פנימי

הליך גמילה גופנית מחייב פיקוח רפואי, תוך הסתייעות בטיפול תרופתי קצר מועד להקלת ת

 הבאות: ההתמודדות עם תסמיני הגמילה. הגמילה מתבצעת במסגרות הרפואיות

 )אשפוזיות )מסגרת פנימייתית 

 )מרפאות )טיפול אמבולטורי 

, להפעלתו רישיון בהפקתרים לסמים מחויב פי החוק במדינת ישראל כל מוסד המטפל במכו-על

)יש לבדוק שהרישיון  כחוק רישיון בעל הוא המוסדועל כן חשוב לוודא טרם פנייה למוסד כי 

 בתוקף(.

ידי המחלקה לטיפול בהתמכרויות משרד הבריאות, באמצעות מפקחים -המוסדות מפוקחים על

גמילה מסם או מחומר פסיכואקטיבי אחר באשפוז  מסגרותרפואיים לכל אזור. האשפוזיות הינן 

האשפוזיות פועלות לקליטה מהירה, לגמילה גופנית  ה הראשונה בתהליך הגמילה. והן התחנ

ולהכוונה להמשך טיפול, והן למעשה תחילתה של דרך טיפול ארוכה. באשפוזית קיים צוות רפואי 

סוציאלי המכין את  -וסיעודי המלווה את המטופל במהלך שהותו. כמו כן, קיים צוות פסיכו

משרד של האשפוזיות הן באחריותו  י טיפול המשכיים בהתאם לצרכיו.ובני משפחתו לשלב האדם

הבריאות ומיועדות לאנשים מכל הארץ )אדם יכול לבחור את האשפוזית בה ירצה להיגמל 

  בהתאם לזמינות(.

שבועות בעוד שבקרב בני נוער וצעירים הוא נמשך עד  2-3משך האשפוז עבור מבוגרים נמשך בין 

מסגרת המשך של קהילה טיפולית באחריות משרד הרווחה. קיימות שלושה חודשים וכולל 

 אשפוזיות ייעודיות המותאמות לאוכלוסיות מיוחדות )בהתאם לדת, מגדר, תחלואה ייחודית(.

אשפוזיות ציבוריות, המופעלות ע"י ספקים הנותנים שירות למשרד וזאת לאחר זכייה  8כיום ישנן 

המחלקה  2017ל האשפוזיות. במהלך שנת למיטות בכ 166במכרז להפעלת השירות. השירות כולל 

 2017פעלה רבות על מנת להגדיל את מספר המיטות באשפוזיות בהן יש צורך בכך, ובסוף שנת 

ית שלמה(, המיועדת לסובלים יקר התקבל אישור להגדלת מספר המיטות באשפוזית "פלג" )

מיטות. כמו כן בתחום אשפוז לבני  18 -מיטות ל 10מתחלואה כפולה )פיזית והתמכרות פעילה( מ 

מיטות,  23מיטות ל  18 -נוער וצעירים, הורחבו מס' המיטות באשפוזית "מלכישוע" לבנים, מ

 מיטות.  24ל  18 -ובאשפוזית "אלה", מ

השהות והטיפול באשפוזיות משותפת לגברים ונשים )בהפרדת מגורים כמובן(, ולעיתים מעקבת 

נשים. בניסיון להתקדם בתחום הטיפול בנשים, המצריך מענים את התהליך הטיפולי של ה

, נעשתה עבודה בשת"פ עם הרשות החדשה למאבק באלימות, סמים ואלכוהול, לפתיחת םייחודיי

 מספר מיטות ייעודיות לנשים בזנות הסובלות מטראומות מורכבות ומכורות טרנסג'נדריות. 

, לבין 18הפרדה בין מתבגרות וצעירות עד גיל כמו כן, תוספת המיטות באשפוזית "אלה" אפשרה 

 . בהפרדה זו ניתן מענה מדויק יותר לצרכים המשתנים עם הגיל. 18-27מטופלות בוגרות מגיל 

https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/drugs_abuse/Pages/default.aspx
http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/institution/select.asp
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לכלל  ספרומתיאוותיק ממוחשב באמצעות תוכנת   ATDהמשכנו עם הטמעת מערכת  2017בשנת 

דבר אשר הקשה על קבלת נתונים , הפריסה לכל האשפוזיות לא הסתיימההאשפוזיות, אך עדיין 

ם וביחוד על סוגי החומרים בשימוש. למרות זאת ביקשנו ממספר אשפוזיות לאסוף נתונים יקליני

 אלו ונביאם בהמשך. 

( סיימו  56.3%) 1409מטופלים בכלל האשפוזיות הציבוריות, מתוכם  2502התקבלו  2017בשנת 

 טיפול בהצלחה. 

 ( נשים. 15.5%) 388( מטופלים גברים  לעומת 84.5%) 2114בחלוקה מגדרית פנו 

 

 :2017נתוני אשפוזיות 

שם  

 המסגרת

אוכלוסיית  מיקום

 ייעד

מס 

 מיטות

מס 

מטופלים 

 לשנה

ימי  נשים גברים 

אשפוז 

 בממוצע

מס 

מסיימי 

 טיפול 

אישפוזית  1

 הדרך

 ליד

 עילבון

 מכורים 

לסמים 

ואלכוהול 

 )בוגרים(

25 495 431 64 16.9 312 

שפוזית אי 2

 טמרה

מכורים  טמרה

לסמים 

ואלכוהול 

)גברים 

 בוגרים בלבד(

20 510 510 0 14.8 270 

אישפוזית  3

 ויקטוריה

ראשון 

 לציון 

מכורים 

לאלכוהול 

וסמים לא 

 אופיאטים  

20 333 267 66 22 281 

מכורים  אשדוד דולפין  4

לסמים 

ואלכוהול 

 )בוגרים(

20 428 352 76 29.96 153 

 

קריית  5

 מה של

תחלואה  בני ציון 

 כפולה גופנית

18 179 144 35 11 76 
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שם  

 המסגרת

אוכלוסיית  מיקום

 ייעד

מס 

 מיטות

מס 

מטופלים 

 לשנה

ימי  נשים גברים 

אשפוז 

 בממוצע

מס 

מסיימי 

 טיפול 

מכורים  מלכישוע מלכישוע 6

לסמים 

ואלכוהול 

)בני נוער 

 וצעירים(

23 216 216 0 31 97 

גבעת  רטורנו  7

 השמש

בנות וצעירות 

 27עד גיל 

24 106 0 106  63 

מרכז  8

לבריאות 

הנפש 

 ב"ש

באר 

 שבע

תחלואה 

כפולה נפשית 

 לצורך גמילה

16 235 194 41 25.5 157 

 1409  388 2114 2502 166   סה"כ  

 

 נתוני אשפוזית קריית שלמה:

ומרים פסיכואקטיבים קריית שלמה הינו ביה"ח אשר במתחמו פועלת אשפוזית "פלג" לגמילה מח

נזקקים לשירות  הלאנשים בעלי תחלואה גופנית נלוות להתמכרות וברובם דרי רחוב. מטופלים אל

בנוגע לסוגי  הגופניות. להלן הנתונים שנאספו ע"י צוות האשפוזית הםבעיותירפואי נרחב לאור 

 : החומרים

 

 

 

 

 נתוני אשפוזית הדרך: 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

ופלים המגיעים לאשפוז מכורים לאופיאטים, תרופות הרגעה מהנתונים עולה כי רוב המט

בנזודיאזפיניות, אלכוהול וסטימולנטים. אנו עדים גם לעלייה בשימוש בתרופות נוגדות כאב 

 הותרופות לטיפול בהפרעות קשב וריכוז )לרוב ריטלין(. אנו מניחים כי שימוש בחומרים אל

יותר בקרב אוכלוסייה  ץנפו( י מרשמי רופאים   שהינם חומרים יותר נגישים שניתן לקבלם ע"  )

 אשר סובלת מתחלואה גופנית מרובה. 

 אישפוזית "הדרך"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישפוזית הדרך הינה אישפוזית גמילה מחומרים פסיכואקטיבים, המיועדת לנשים וגברים מעל 

ישפוזית זו א לנשים. 5לגברים ו  20מיטות,  25באשפוזית וממוקמת בעלבון שבצפון.  18גיל 

קהילה. מודל זה מגביר את לפועלת בסמיכות לקהילה טיפולית בכדי לאפשר רצף טיפול מאשפוז 

 סיכוי ההצלחה בטיפול.  

שיטות הטיפול הנהוגות במסגרת כוללות טיפולים תרופתיים מתקדמים המסייעים בתהליך 

 12וטיבציוניות, גישות הגמילה, כגון: סובוקסון וכן בגישות טיפוליות חדשניות כגון: גישות מ

 הצעדים ופסיכותרפיה קצרת מועד.  

 .  2017להלן הנתונים שנאספו ע"י האחות האחראית עבור מחצית שנת 
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בוטקס  ווגם מתדון וס (פנטניל  , אוקסיקונטין) כגון מרשם   ,תרופותהרואין   -כל האופיטיםסך   *

ופלים במרכזים לטיפול תרופתי ממושך מטמדובר באו  הינו שימוש מזיק אשר השימוש בהם

 להפחית מינון עד להפסקה מלאה.המעוניינים 

קוקאין, קנביס, קנביס סינטטי, אלכוהול, כדורי  -חומרים אחרים ללא שימוש כלל באופיטים 

 .בנזודיאזפינים, ריטלין, ליריקה -מרשם

ודיאזפיניות* , אופיאטים, תרופות בנז םבשימוש הינ ציםהנפו יםמהנתונים עולה שהחומר

ואלכוהול. ניתן לראות כי בנוסף לאופיאטים ותרופות מרשם, גם הקנביס תופס  קנביסקוקאין, 

 נתח עיקרי שבגינו אנשים מגיעים לטיפול גמילה. 

. 

 אשפוזית "דולפין" אשדוד:

אישפוזית "דולפין" ממוקמת בעיר אשדוד, אשר בה רצף שירותים לטיפול בהתמכרויות הנרחב 

 .18בין כל הערים בארץ. האשפוזית מיועדת לנשים וגברים מעל גיל ביותר מ

 להלן נותנים אודות סוגי החומרים בקרב המטופלים באשפוזית:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החומר המוביל הינו הרואין ותרופות מרשם  באשפוזית זו מנתוני האשפוזית ניתן לראות כי גם 

 אופיאטיות. 

 אישפוזית "אלה" מבית "רטורנו "

פנימיתי לצורך גמילה מחומרים פסיכואקטיבים עבור נערות בגילאי  מוסדפוזית "אלה" הינה אש

.  אשפוזית זו, הינה היחידה מסוגה וקולטת מטופלות מכל הארץ 27ונשים צעירות עד גיל  14-18

 יום.   90לטיפול של עד 

מנשות מקצוע, צוות האשפוזית האמון על טיפול בנשים הינו צוות רב מקצועי שמורכב כולו 

לרבות מדריכות חברתיות המשמשות עבורן מודל לחיקוי, חולקות איתן מניסיונן בטיפול 

 צעדים.   12בהתמכרויות ומלוות אותן הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקבוצתית, כגון: קבוצות 

מיטות נוספות ועקב כך שופץ מבנה נוסף,  7התקבל אישור להרחבת האשפוזית ב  2017בסוף שנת 

כך שכיום ישנם שני מבני מגורים מופרדים לקטינות ולבגירות. כמו כן, נעשתה הרחבת שטח 
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האשפוזית לצורך הגדלת המרפאה ובנייתה עפ"י הנחיית משרד הבריאות. בנוסף, צוות האשפוזית 

עבר במרכז בכדי לתת מענה לקבוצות הגיל השונות ו תהטיפוליהתוכנית ארגן מחדש את 

 יטות טיפול ממוקדות בטראומה, גישות מוטיבציוניות ועוד.בש   השתלמות יזומה

הוקם בית הספר במתחם קהילת "רטורנו" וזאת על פי חוק  2017בתחילת שנת הלימודים תשע"ח 

 ומאפשר חוויה לימודית מתקנת למטופלות.  21ילדים חולים שמאפשר לימודים עד גיל 

נביס, סמי פיצוציות ואלכוהול. בשנה החומרים השכיחים ביותר בשימוש בקרב הצעירות הם קא

החולפת נצפתה עלייה במספר המטופלות שהציגו תופעות פסיכיאטריות שונות )אי יציבות 

ים( ואנחנו מניחים כי הדבר מושפע מעלייה בשימוש בחומרים יאפקטיבית עד למצבים פסיכוט

בוה ובנוסף לכך עלה "סמי פיצוציות"( וקאנביס בריכוז ג -םיסינטטיים )קאנבינואידים סינטטי

 מספר המטופלות שאובחנו כסובלות ממחלות פסיכיאטריות. 

בנוסף לטיפול בהתמכרות לחומרים פסיכואקטיבים בשנה שחלפה טופלו מספר בנות, שהתחלואה 

המשנית שלהן הייתה קשורה להתנהגות מינית מופרזת וסיכונית וקיום יחסי מין בלתי מובחנים. 

"פ עם ד"ר יניב אפרתי, בנושא התנהגות היפר סקסואלית בקרב בימים אלו החל מחקר בשת

 מכורות לחומרים. 

  COMPLEX PTSD אוכלוסיית המטופלות באשפוזית  ברובה או ככולה מאובחנת כסובלת מ

על רקע טראומות ופגיעות מניות מוקדמות , חלקן מאובחנות טרם הגעתן וחלקן    PTSDאו

המחלקה לטיפול  ,צוותההטיפול בהן. לאור הצורך שעלה ממציגות סימפטומים במהלך הגמילה ו

-לפסיכו  "מיטיב" בהתמכרויות ארגנה קורס טיפול בטראומות ופגיעות מיניות שהועבר ע"י מכון

 .   בתופעת הטראומה טראומה וצייד את הצוותים המטפלים בכלים לטיפול

 חצר האשפוזית:

 

 

 

 

 

 

 

 ביה"ס הפועל במתחם קהילת "רטורנו":

 

 

 

 

 

 זווית טיפול נוספת, אישפוזית מלכישוע -"בראשית" 
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הסובלים מבעיית סמים  25במלכישוע מיועדת לנוער וצעירים עד גיל  "בראשית" האשפוזית

שנים לצד הקהילה הטיפולית מלכישוע, על רכס הר גלבוע,  8ואלכוהול. האשפוזית הוקמה לפני 

רונית גב.  ות השנה ומנוהלת מאז ע"י מקום הטובל בצמחיה טבעית עם נוף מרהיב בכל עונ

 הורביץ. במקביל להליך הגמילה שעוברים הנערים בליווי צוות רב מקצועי תומך ועוטף,  מתקיים

החושף את בני הנוער לתכנים ערכיים, משמעותיים ובעלי עוצמה  תרבותי -ציר טיפולי חברתי

מגיעים בצו ביהמ"ש יעים לאשפוזית אישית, חברתית וציבורית. חשוב לציין כי רוב בני הנוער המג

נשרו ממסגרות חינוכיות לימודיות כבר בגיל צעיר וצמאים לידע ועניין בכל תחומי החיים. ו

תרבותי היא ערך מוסף לזהותם המתגבשת מחדש ומשמעותית -חשיפתם לפן הטיפולי חברתי

 לשילובם בחברה הישראלית כאזרחים תורמים מן השורה, לאחר שיקומם. 

מקפידים לציין את חגי  באשפוזית. פרוזדור לחיים מתוקניםזית מהווה עבור הנערים מעין האשפו

ישראל ומועדים מיוחדים בלוח השנה. במועדון, לוח המתחלף בהתאם לעונות השנה, חגים, 

מועדים וציוני דרך מיוחדים בלוח השנה.  הנערים שותפים פעילים בהכנות לחגים ולטקסים. ניכר 

באוויר ולא פעם נשמעות אמירות כמו "מעולם לא חגגתי בצורה כזו", "לא ידעתי שיש התרגשות 

 שאפשר ליהנות ולשמוח ללא הסם והאלכוהול" .  

מידי שנה מציינים את יום הקמת האשפוזית בחנוכה, חג האור והגבורה. היום מתחיל במרוץ 

ושאיפתם אל האור. הלפיד כדי להעצים את גבורתם של הנערים בניצחונם האישי היום יומי 

המרוץ פותח להם היכרות עם המקום, הטבע והאמונה ביכולתם הפיזית לצלוח קשיים. בערב, 

מתקיים טקס מכובד בו מוענקות מדליות לכל בוגרי ומסיימי האשפוזית המצויים בשלבים 

מתקדמים בתוך היחידות השונות במלכישוע. שיאו של הערב הוא בהרצאה מרגשת של אביחי 

 חור חרש עיוור המספר את סיפור חייו הבלתי ייאמן על חושך אור וגבורה.   ב -שלי

בנוסף לכך, מקפידים אפילו בשלב זה של הטיפול ליציאה יומיומית לטיול ומדי פעם יום טיול 

כי החיים בתוך הטבע מעניקים לנערים הזדמנויות חדשות להיפגש עם  הצוות מאמיןמחוץ לכפר. 

 ת עם פרחים, צמחים ובעלי חיים. מחזוריות החיים, היכרו

תרבותי אפילו בשלב הגמילה, תורם רבות לחיבור הנערים לחיים ללא חומרים -יציקת תוכן חברתי

ממכרים, לגיבוש זהותם האישית בתוך ההוויה הישראלית ובכך מעלה את המוטיבציה להמשך 

 טיפול ושיקום.
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  טיפול תרופתי ממושךמרכזים ל .2

סמים אופיאטים הינה מחלה כרונית של המוח, בעלת התלקחויות חוזרות ועל כן תמכרות לה

 רב תחומי לפי גישת ניהול מחלה.  -הטיפול המיטבי בהפרעה זו הינו טיפול הוליסטי

נותנים  המרכזים לטיפול תרופתי ממושך המפוזרים ברחבי הארץ. מרכזים אל 13בארץ ישנם 

בהם תי ושיקומי תחת קורת גג אחת. כמו כן, מתקיימות מענה רפואי, סוציאלי, רווחתי, משפח

 התערבויות מקדמות בריאות לרבות טיפול ומניעה של מחלות זיהומיות. 

בכלל המרכזים. בשנים האחרונות קיימת מגמה עולמית של  אנשים 4,066טופלו  2017בשנת 

משככות כאבים ירידה בשימוש בהרואין וסמי רחוב אופיאטים, לצד עלייה בשימוש בתרופות 

קנביס וקנבינואידים סינטטים )סמי פיצוציות(. הצוות המטפל במרכזים נדרש ,)אופיואידיות( 

 . הלאתגרים רבים ביניהם ייצוב נרקולוגי של המטופלים לאור השימוש המרובה גם בחומרים אל

 

א פעם השימוש בחומרים, לרבות סטימולנטים כגון: רטלין, קטינונים סינטטים וכו' גורמים ל

לשינויי התנהגות של הטופלים, כולל התפרצויות זעם, תקיפות והתנהגות אלימה. על כן במטרה 

 -להפחתת התנהגות מסכנת ע"פ מודל דה תמקומי רמהלסייע לצוותים התחלנו בהכשרות ב

ת אסקלציה. במקביל אנו ממשיכים להכשיר את הצוותים בגישה מוטיבציונית על מנת להניע א

תוך שימוש של כלל טיפול מיטבי בכלים המגייסים את המטופל הלתמיע נוי ולשי המטופלים

נמצאים ברישוי ופיקוח המחלקה לטיפול בהתמכרויות,  השפת השינוי.  מרכזים אל הצוותב

כאשר המחלקה אמונה על הכשרה, הדרכה ועדכון הייידע של הצוותים בגישות מבוססות ראייה 

 )ראה פרק הכשרות(.   

התמקדנו בפיתוח כלים  2017את הידע הרב הן הרפואי והן הסוציאלי, בשנת  על מנת לנהל

מחשובים, באמצעות תוכנת "קליניקל" המחליפה את התוכנה הקיימת. לקראת סוף  –ניהוליים 

מות אחרונות לעלייה לאוויר במרכז בצפון כפיילוט. בתוכנה זו הושקעו תאנעשו ה 2017שנת 

נים, וניהול אחיד של תיק מטופל לרבות יצירת דוחות מאמצים רבים ליצירת כלים אבחו

 סטטיסטים אשר יסייעו למחלקה בתכנון וקביעת מדיניות.   
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 להלן נתונים אודות התפלגות מטופלים לפי מרכז ,מגדר , סוג התרופה ונקיון מסמי רחוב:

 

 

המהלך  שהומתייחס לאנשים ש 12/17ל לחודש ו**** השונות בעמודת הסה"כ נובעת מכך שסך הכ

 מתייחס לאותו היום של החודש ולא לממוצע הימים כולו.  31/12 המטופלים נכון למספר החודש ו

 

מהנתונים עולה כי אל אף עידוד פיתוח מסלולי טיפול ייחודיים לנשים, מספרן נמוך משמעותית 

 (. 87.54%( ממספר המטופלים הגברים )13.46%)

ניעת שימוש בסמי רחוב כדי חלק עיקרי מעבודת הצוות הרב מקצועי עוסק בייצוב התרופתי ומ

לייצר אורח חיים נורמטיבי ובריא. ניתן להתרשם מאחוזי הנזרות מסמי רחוב הגבוהים העומדים 

 .72.69%על 

 

 

 

 שם המרכז

סה"כ 

המטופלים 

נכון ליום 

31/12/17 

 מתדון סובוקסון
 נשים

% 

 ריםגב

 % 

נקיים 

מסמי 

 רחוב 

% 

לא נקיים 

% 

סה"כ 

המטופלים 

נכון 

לדצמבר 

2017 

 310 24.76 75.24 87 13 282 25 307 ירושלים

 200 35.86 64.14 79 21 160 38 198 אשדוד

 398 28.05 71.95 90 10 375 20 410 מאמץ חיפה

 305 0.94 99.06 85 15 281 21 314 יסעור יפו

 242 33.26 60.74 93 7 227 15 242 חדרה

 287 19.39 80.61 84 16 271 24 294 מאמץ טבריה

 426 36.73 63.27 87 13 377 43 422 סלע ב ב"ש

 318 44.45 55.55 76 24 318 0 333 אדלסון 

 81 12.20 87.80 100 0 75 7 82 אום אל פחם

 208 25.63 74.37 95 5 48 162 238 נצרת

 235 28.27 71.73 82 18 155 80 237 מטרה ב"ש

 479 30.59 69.41 82 18 316 151 474 צור אביב ת"א

בית אלמוג 

 503 28.93 71.07 85 15 459 47 515 חיפה

 3992 27.31 72.69 87.54 13.46 3344 633 4066 סה"כ
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גם השנה הושקעו מאמצים רבים להעדפת מתן טיפול תרופתי באמצעות תרופת סובוקסון, אשר 

ה הנחתה את הרופאים להתחיל הינה יותר בטוחה ומתקדמת בטיפול במכורים. לצורך כך המחלק

טיפול ראשוני בסובוקסון לפונה החדש ורק במקרים חריגים יש לטפל במתדון. כמו כן, נמשך 

 תהליך עידוד מעבר לסובקסון בקרב מטופלים מיוצבים לאורך זמן.  

 פרויקט מסוג זה נעשה במרכז לטיפול תרופתי ממושך "מטרה" בב"ש ו"בבית אלמוג".  

 

 סובקסון במרכזים רפואיים: תרופת טיפול ב .א

בכדי לעודד רצף טיפולי עבור מכורים המצויים בטיפול ולעיתים נזקקים לטיפול בבתי חולים 

. להלן פירוט המרכזים אשר שונים רפואייםנגשנו את התרופה במרכזים יכללים ופסיכיאטרים, ה

  : 2017הזמינו וטיפלו באמצעות תרופה זו בשנת 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

הטמיעו את ההנחיה והצורך בטיפול, לעומת בתי ניתן לראות כי רוב המרכזים הרפואיים הכללים 

נפעל לעידוד שאר המרכזים  2018חולים פסיכיאטרים בהם רק חלק משתתפים בטיפול זה. לשנת 

 בבריאות הנפש. 

 

 

 

 

 

 

 

 כללייםחולים  בתי

 י"ח איכילובב

 בי"ח בלינסון

 בי"ח ברזילי

 כרם-בי"ח הדסה עין

 בי"ח הלל יפה  

 בי"ח הלל יפה

 פ"ת -בי"ח השרון 

 לפסוןורפואי ורכז מ

 בי"ח כרמל

 בי"ח מאיר

 בי"ח מרכז רפואי העמק

 בי"ח ציבורי אשדוד

 בי"ח קפלן

 צפת -בי"ח רבקה זיו 

 בי"ח רמב"ם

 בי"ח שמואל הרופא

 מרכז ר. שיבא-תרופות  בי"ח

 המרכז הרפואי סורוקה

 פסיכיאטרים חולים בתי

 ם -בי"ח פסיכיאטרי איתנים כפר שאול  י 

 בי"ח גהה  

 בי"ח פסיכיאטרי באר שבע  

 בי"ח פסיכיאטרי אברבנאל  

 מנשה -בי"ח פסיכיאטרי שער 
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 פרויקטים ייחודיים במרכזים לטיפול תרופתי ממושך:  .ב

 

 "מאמץ" חיפה בסימן חיבור האקדמיה והשדה בתחום הטיפול בהתמכרויות 

בנוסף לעבודה השיקומית והטיפולית, הצוות הרב מקצועי המיומן של מאמץ חיפה פעל השנה 

רבות למען חיזוק הקשר עם האקדמיה בתחום ההתמכרות, תוך אמונה כי הידע המקצועי 

והניסיון שנצבר במרפאה יוכל להפרות את התחום האקדמי ובמקביל יוכל להיתרם מהידע 

 המחקרי. האקדמי העכשווי ומהפוטנציאל

 להלן עיקר שיתופי הפעולה:

במסגרת זו  – "חשיפה לקהילה"שותפות עם הפקולטה לרפואה בטכניון במסגרת קורס  .1

אירח צוות המרכז את הדור הבא של הרופאים ובדרך חווייתית חיבר אותם לחולים 

 במחלת ההתמכרות.

עמק  מכללת"המרכז מהווה מקום להכשרה מקצועית לסטודנטים לקרימינולוגיה מ .2

 /פרטנית :כל סטודנט מקבל אפשרות להתנסות מעשית –ומאוניברסיטת חיפה  "יזרעאל

 קבוצתית / קהילתית.

 "מכללת תל חי"ו "עמק יזרעאל"מחקרי עם המכללה האקדמית  –שיתוף פעולה אקדמי  .3

בנושא "תפיסה עצמית ובדיקה אקטיגרפית של דפוסי שינה בהשוואה בין מטופלים 

 לי סובוקסון". במתדון לעומת מטופ

המחקר ייערך ויתבצע בקרב מטופלי מאמ"ץ ובשיתוף פעולה מלא בין צוות המרכז 

 פרופ' אורנה צישינסקי ופרופ' אלי לוונטל.  –לחוקרים 

ביצוע מחקר בנושא שכיחותן של התנהגויות התמכרויות שונות בקרב מכורים לסמים  .4

 .  "לת תל חימכל"אופיואידים. המחקר ילווה בידע המקצועי ובסיוע 

 

  -מרפאת נשים ניידתבית אלמוג בשת"פ עם 

במהלך השנה האחרונה נמשך שיתוף הפעולה עם מרפאת הנשים הניידת תוך שאיפה משותפת 

 לקדם התנהגות מינית אחראית, להעניק מידע, ייעוץ וסיוע מקיף בתחומי הבריאות לנשים

 המטופלות במרכז. 

 

 , כגון:התערבויותצוות המרפאה עורך מגוון 

 PAPבדיקות  -

 (HIVבדיקות דם למחלות זיהומיות )עגבת, הפטיטיס,  -

 משטחי גרון -

 בדיקת רופא -

 (התקנים)כולל:  אמצעי מניעה -

 A,Bחיסונים להפטיטיס  -

 בעונת החורף חיסון שפעת  -
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פעמים במהלך השנה. בחודשים ינואר, מאי, אוגוסט  4ביקר במרכז הניידת צוות המרפאה 

נשים לערך, חלקן נשים המגיעות באופן קבוע ושוטף  5-9יקור פגש הצוות ונובמבר, כאשר בכל ב

 לבדיקות רפואיות בכל פעם שצוות המרפאה הניידת נוכח. 

 נשים לאורך השנה האחרונה.  30 -בסה"כ פגש צוות המרפאה כ

 

 תרפיה בתנועה -בית אלמוג 

תנהלת גם בעבודה העבודה במרפאה מתרכזת בהבנה של הקשר בין הגוף לנפש. עבודה זו מ

פרטנית עם גברים ונשים, ובעבודה קבוצתית עם נשים. ההבנה העיקרית שעומדת במרכז היא כי 

יש קשר גומלין בין הגוף לנפש אשר מנהל את חיינו ואת התפקוד היומיומי שלנו.  לאוכלוסיית 

הם  המכורים יש קושי להתחבר לרבדים רגשיים ומודעות לתהליכים פנימיים אשר מונעים מ

.טיפול בתנועה מנגיש העשוי להשפיע על הבנה עצמית וגורמי הנעה שינוי משמעותי ועמוק יותר 

להתנהלות  את התכנים הללו ועוזר בדרך שאינה ורבלית להגיע לעולם הרגשי המסייע

תוך כדי התהליך המטופלים לומדים להיות בקשר עם הגוף שלהם. לומדים לזהות  הסתגלותית.

היכולת לזהות  ולפעול בהתאם. ם יש יותר קשב וזרימה ומקומות בגוף שפחותמקומות בגוף שבה

זרימה, מאפשרת עבודה עם הגוף במרחב  את המוקדים  בגוף שבהם הם חווים תקיעויות או 

 החיצוני והפנימי . 

מתאפשרת למידה ועבודה תנועתית במרחב  mindfulnessהרפיות ,נשימות ,כגון:  כליםבאמצעות 

 מיטבי.לתפקוד  ותחיבור לאנרגיות חדשות שעוזרשחרור ועל 

מטופלים במרכז, אחת לשבוע במהלך שנה. בנוסף לטיפולים הפרטניים  4טופלו  2017במהלך שנת 

 מתקיימת גם קבוצת נשים בשיתוף עובדת סוציאלית ומטפלת בתנועה.

 

 ורים טיפול קבוצתי באמצעות היפנוזה רפואית למכ -מרכז לטיפול תרופתי ממושך נצרת

תכנית טיפול קבוצתי ע"י היפנוזה רפואית המועברת ע"י רופא במרכז שהינו  ההחל 2017בשנת 

 , ככלי עזר טיפולי על מנת לסייע למטופלים להפחית שימוש בסמי רחוב. בהיפנוזה רפואית מוסמך

כעשרה אחוזים מהמכורים לאופיאטים המקבלים טיפול הרקע לפרויקט נשען על הידע לפיו 

עקב  מאתגרתי ממשיכים במקביל לצרוך הרואין וסמי רחוב נוספים והם נחשבים לקבוצה אחזקת

 מאפיינים התנהגותיים ובעיות בריאות.

להפחית ולהפסיק את  וטיפול קבוצתי באמצעות היפנוזה רפואית עשוי לסייע למטופלים אל

י מבוקר במערכות השימוש בסמי רחוב. זוהי שיטת טיפול מובנית שבאמצעותה ניתן להביא לשינו

שונות כגון: הרגשיות, הקוגניטיביות, ההתנהגותיות והפיזיולוגיות. היפנוזה מהווה כלי המאפשר 

שילוב של גישות טיפוליות שונות כדי להביא לריפוי ושיקום והיא מוכרת כשיטת טיפול יעילה 

 לשיכוך כאבים, להפחתת חרדות ולהפחתת התמכרויות למיניהם.

מפגשים ברצף. חלק  10מטופלים בלבד בגלל מורכבות הטיפול למשך  5 בכל קבוצה השתתפו

מהמשתתפים סייעו בגיוס מטופלים נוספים לקבוצות החדשות ובכל קבוצה חדשה השתתף בוגר 

שעבר טיפול מוצלח כמודל לחיקוי. בסיס תכנית ההתערבות בנוי על אמון המטופל במטפל 

 ה. ובטיפול עצמו כגורם מכריע בריפוי בהיפנוז

מצביעות על תרומתו להפחתה משמעותית עד כדי הפסקה מוחלטת בצריכת  ההתערבותתוצאות 

חזר לצרוך סמי רחוב באופן מטופל אחד בלבד  התערבותהרואין וסמי רחוב, אם כי לאחר סיום ה
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הינזרות הדגימו משתתפים במשך תקופת ההתערבות, חמישה אולם ארבעה מתוך  ,מזדמן

 ם. מסמימוחלטת ומתמשכת 

 

 (ראו הרחבה בפרק שיקום )מרכז "שוהם" אשדוד 

 

 (ראו הרחבה בפרק שיקום)קורס מחסנאי ממוחשב  -שבע מרכז סלע ב', מרכז מטרה באר
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התמכרות ושימוש מזיק  / טיפול בצריכה מופרזת .3

 לכוהול: לא

 סיכום פיילוט נלטרקסון: -חדשנות בטיפול  -אלכוהול 

גישת מזעור הנזקים והרצון להרחיב את הטיפול התרופתי במטופלים העושים שימוש כחלק מ

מזיק/ מכורים לאלכוהול, המחלקה לטיפול בהתמכרויות בשת"פ עם השירות לטיפול 

בהתמכרויות במשרד הרווחה, הפעילה שתי תוכניות פיילוט, בהן מכורים לאלכוהול טופלו 

ת אמבולטוריות לטיפול בנפגעי אלכוהול והשני באמצעות תרופת נלטרקסון, האחד במסגרו

 במסגרת אשפוזית לגמילה )טמרה(. 

נלטרקסון היא תרופה אנטגוניסטית לקולטנים אופיאטים, המשמשת הן לטיפול במכורים לסמים 

גם למכורים הורחב הטיפול אופיאטים, והן לטיפול במכורים לאלכוהול ואף בשנים האחרונות 

תנהגותיות שונות. התרופה אושרה לשימוש במכורים לאלכוהול בשנת להימורים והתמכרויות ה

ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי. מאז פורסמו מחקרים רבים שאישרו כי התרופה  1994

יעילה בטיפול למכורים לאלכוהול בכך שמפחיתה את הכמיהה ואת כמות הצריכה של משקאות 

ת מזעור הנזקים, לפיה גם הפחתה של כמות אלכוהולים. חידוש השימוש בתרופה נובע מגיש

השתיה היומית מהווה יעד טיפולי לגיטימי וחשוב. כמו כן, תרופה זו יכולה להינתן גם כאשר אדם 

ממשיך לצרוך אלכוהול ולא נדרשת הפסקה מוחלטת כתנאי לטיפול. בנוסף, ניתן להשתמש בה גם 

תקופה של הנזרות בכדי למנוע  מטופל חש בחזרה כמיהה לשתייה לאחרהבזמני משבר כאשר 

ת גישות לגיוס המטופל וחזרה לשתייה ולייצב אותו. תרופה זו מהווה תחילת טיפול אליה מצטרפ

 למוטיבציה כגון: גישת סינקלר וגישה מוטיבציונית. 

יחידות אמבולטוריות  5ובו השתתפו  31/12/17עד  15/4/17הפיילוט התקיים בין התאריכים, 

יחידה לטיפול באלכוהול אשדוד, יחידה עירונית מת גן, ר -: עמותת "אפשר"לטיפול באלכוהול

 .נצרת ים, יחידה עירונית חולון, עמותת "אליף" -בת

הפיילוט החל לאחר מפגש חשיפה של הצוותים לטיפול בתרופה והשיטות הטיפוליות הנלוות, 

ותים עברו הכשרה המיועדת להפחתת הכמיהה לשתיית אלכוהול עד לכדי הפסקה מוחלטת. הצו

קצרה בשיטת הראיון המוטיבציוני וזאת בכדי להניע את המטופלים לפרויקט. הצוותים עבדו לפי 

פרוטוקול טיפולי, ולוו באופן הדוק ע"י ד"ר פיפלקס, מפקחת רפואית מטעם המחלקה, כאשר כל 

 מ"ג נלטרקסון ליום למשך שישה חודשים בממוצע .  50מטופל קיבל 
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 הנתונים הראשונים ממסגרות טיפול אמבולטוריות : להלן 

 

מס' מטופלים  שם המוסד

 שהתחילו טיפול

 מס' מטופלים 

 שסיימו טיפול

 2 11 עמותת "אפשר"

 4 10 יחידה עירונית אשדוד

 2 8 יחידה עירונית בת ים

 2 4 יחידה עירונית חולון

 3 10 עמותת "אליף"

 13 43 סה"כ

 

בפיילוט בטיפול אמבולטורי דיווחו על הפחתה ניכרת בכמיהה וירידה  רוב המטופלים שהשתתפו

( שהשתתפו בפיילוט הפסיקו לחלוטין לשתות 25%מטופלים ) 11בכמות צריכת אלכוהול. 

אלכוהול כתוצאה מהטיפול בתכשיר וללא צורך באישפוז במסגרת גמילה מאלכוהול. נתון זה 

ליעילות הטיפול בתרופה באוכלוסיית מכורים  מאשש את היידוע לנו מהספרות העולמית, באשר

לאלכוהול. שיטת טיפול זו מאפשרת לעוד מטופלים אשר מתקשים לעבור גמילה במרכז פנימיתי, 

 לעבור את הגמילה בצורה הדרגתית ובמסגרת אמבולטורית. 

מסגרות טיפול בנפגעי אלכוהול בארץ נמצאות על רצף אשר בקצה הראשון ישנן מסגרות סגורות 

)קהילות טיפוליות, אשפוזיות וכד'( ובקצה השני ישנן מסגרות אשר נמצאות בסביבה הטבעית של 

 המטופל )יחידות עירוניות, מרכזי יום וכד'(. 

ארבעה חודשי   בנוסף לפיילוט שצוין מעלה, פתחנו מסלול ייחודי במסגרת אשפוזית "טמרה" )עד

יבות נפשית וגופנית בתקופה של שלושה והוא מיועד למטופלים המתקשים להשיג יצ  אשפוז (

שבועות המיועדת לגמילה ועדיין חשים כמיהה חזקה לשתייה. מטרת הפיילוט לסייע באמצעות 

תרופת נלטרקסון, לאוכלוסיית המכורים לאלכוהול להתמודד עם הכמיהה החזקה לחומר 

משך טיפול פסיכואקטיבי זה ולמנוע חזרה לשימוש באלכוהול, ולהגביר את המוטיבציה לה

ושיקום בקהילות טיפוליות או ביחידות אמבולטוריות. גם במסגרת זו, הצוותים עבדו על פי 

גולדנפן, מפקח רפואי אזורי , כאשר כל  ארקדי פרוטוקול טיפולי, ולווה באופן הדוק ע"י ד"ר

 מ"ג נלטרקסון ליום. 50מטופל קיבל 

(. מתוכם  61עד גיל  24) מגיל  40.8  למטופלים, כאשר הגיל ממוצע עמד ע 17בפרויקט השתתפו 

מטופלים הורחקו ע"י  2עזבו מרצונם באמצע התהליך ועוד  2מטופלים, כאשר   13סיימו טיפול 

 במקביל לטיפול התרופתי בנלטרקסון המטופלים השתתפו בקבוצות  המסגרת עקב אלימות.

גי בדגש על חיזוק הקשר עם קבוצות ביום (, שיחות פרטניות, טיפול משפחתי/ זו 3טיפוליות )  

 המשפחות תוך ליווי הדוק של הצוות המטפל. 
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חשוב לציין שכל המטופלים שהשתתפו בפיילוט דיווחו על ירידה ניכרת בכמיהה לאלכוהול בזמן 

שקיבלו את התרופה. כמו כן התרשמנו שמטופלים שסיימו את הפרויקט והשתלבו במסגרת 

לשמור על ניקיונם באחוז יותר גבוה יחסית למטופלים  טיפולית חיצונית אמבולטורית הצליחו

 שלא השתלבו במסגרות טיפוליות.

מטופלים אשר השתתפו המסקנות מוגבלות ועל כן בימים   יחד עם זאת עקב מספר מצומצם של

אלו אנו מעבדים את הנתונים שנאספו אודות המשתתפים בפיילוט על מנת לשקול את יעילות 

 ארך לשישה חודשים נוספים . ההתערבות והפיילוט הו

חשוב לציין שע"פ גישת מזעור הנזקים, הצלחה תחשב גם עבור אלו שדיווח על הפחתה בכמות 

השתייה ועל כן אנו רואים בתוצאות הפיילוט הצלחה ועל כן נמליץ על שילוב תרופה זו כחלק 

 אינטגראלי בטיפול באלכוהול. 

 

 :2017בשנת   NALTREXONE 50MGלהלן טבלה של המרפאות / מסגרות שהזמינו

 

 שם המרפאה / מוסד

 עמותת "אפשר" כרמיאל

 עמותת "אפשר" נצרת

 מרכז טיפול בנפגעי אלכוהול והימורים

 מרכז טיפול בנפגעי אלכוהול

 מרכז טיפול בנפגעי אלכוהול

 אשפוזית טמרה

 חולון -מרכז התמכרויות רווחה 
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 אלכוהול עוברי .4

האחרונות עסקנו רבות בפיתוח תחום חשוב זה ובהעלאת מודעות של הצוותים הסובבים  בשנים

 את עולמה של האישה ההרה. 

כצעד נוסף, הכנסנו לתוך תשאול אחיות טיפות חלב שאלות הנוגעות להרגלי צריכת אלכוהול 

ערבויות בקרב נשים הרות ולאחר לידה. בשנה הבאה נוכל ללמוד מהנתונים שנאספו כדי לתכנן הת

 מניעתיות וטיפוליות תוך זיהוי של ילודים בסיכון. 

 

כמו כן, בשת"פ עם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, יצרנו קשר עם קופות חולים כדי להעלות 

את המודעות של מבוטחיהם, כאשר שירותי בריאות כללית הרימו את הכפפה והוסיפו חומרים 

 בכל שנה.  09/09סביב היום הבינלאומי החל ב כתובים באתר שלהם, ועשו פעילויות במדיה 

הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול בשת"פ עם המחלקה ביצעה קמפיין מעט שונה, בו השתמשה 

המחלקה בבלוגרית ידועה שכתבה על הנושא בצורה מתריסה וזאת בכדי לעורר שיח בנושא. 

באר שבע, נהריה ) יפריהכנסים של מכונים להתפתחות הילד בפר 3להתפתחות הילד מימנה השנה 

שכללו את כל הגורמים המטפלים בילדים בגיל הרך )מכונים, יחידות  הבמסגרת כנסים אל .(וצפת

בנושא ייחודית תנה הרצאה ילהתפתחות הילד, מעונות יום שיקומיים, חינוך, טיפות חלב( נ

 אלכוהול עוברי

 
ים בספקטרום בביה"ח שניידר. פעלה מרפאת מ.ש.ב לאבחון וייעוץ ילדים הנמצא 2017גם בשנת 

המרפאה בניהולו של ד"ר יהודה סנצקי פעלה בנוסף לקידום העלאת המודעות בקרב צוותים 

התקיימו  2017שונים וזאת ע"י מתן הרצאות של מנהל המרפאה בפורומים שונים ורבים. בשנת 

להקמת  מעקבים למטופלים חוזרים. כמו כן, סייע מנהל המרפאה 18אבחונים חדשים ו  23

 עמותת הורים לילדים הסובלים מהתסמונת. 

לפתח מרכזי טיפול  2018ועדת ההיגוי המלווה את הנושא מזה מספר שנים, שמה למטרה לשנת 

 אשר יתמחו בצרכים המורכבים של ילדים אלו.   
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 תחלואה כפולה .5

 

 ה היא תחלואה כפולה ?מ

כואקטיבים לצד הפרעה פסיכיאטרית המושג תחלואה כפולה מתאר שימוש בחומרים פסי

מובהקת. לאחרונה, בשל התרחבות תופעת ההתמכרות ההתנהגותית, תחלואה כפולה מוכרת גם 

 כשילוב של התמכרות התנהגותית עם הפרעה נפשית.

המונח תחלואה כפולה שנוי במחלוקת בשל מקרים רבים בהם קיימת תחלואה נפשית, התמכרות 

. נושא זה נמצא בדיון תחלואה משולבתהרצון להשתמש במונח  תחלואה גופנית, ומכאןגם ו

 המקובל עדיין בכל העולם. תחלואה כפולהבינלאומי, ולכן נשתמש במונח  

 

 תחלואה כפולהנפגעי אשפוז פסיכיאטרי ל .א

 מה מהמאושפזים במרכזים לבריאות הנפש סובלים מתחלואה כפולה נפשית עם כ

 הול וסמים(?התמכרות לחומרים פסיכואקטיבים )אלכו

נפגעי תחלואה כפולה בקרב כלל  60%-40% -ממחקרים שונים בתחום עולה כי ישנם כ

 המאושפזים במרכזי בריאות הנפש בארץ.

 ?בי"ח 6 בכמה בתי חולים יש מחלקות ייעודיות לתחלואה כפולה 

במצבים של חוסר איזון נפשי ניתן לקבל מענה באשפוז פסיכיאטרי, המתמקד בייצוב 

שי, במימון קופות החולים. בחמישה בי"ח הוסבו מיטות לטיפול ייעודי המצב הנפ

בתחלואה כפולה, ובבי"ח מזרע )מזור(, נס ציונה וכפר שאול ניתן שירות על מחלקתי 

 באמצעות יחידה לטיפול בתחלואה כפולה.

קיימים שמונה בי"ח פסיכיאטריים ממשלתיים בהם ניתן לקבל התייחסות טיפולית 

נקי(, העובד כחלק אינטגרלי  -ות באמצעות מדריך חברתי )מדריך מכורלנושא ההתמכר

הצעדים, וכוללות  12מהצוות ומפעיל תוכניות לעזרה עצמית המבוססות על שיטת 

 בדיקות שתן לגילוי סמים.

אך  ניתן ,איזון נפשי שירות גמילה לנפגע נפש הסובלים גם מהתמכרות ומצויים במצב של

ילה וולנטרית, בבי"ח באר שבע. מחלקה זו נחשבת מחלקה ייעודית לגמורק ב

 כ"אישפוזית" ארצית לתחלואה כפולה, במימון המחלקה לטיפול בהתמכרויות.

 

 פירוט שירותי אשפוז פסיכיאטרי בטבלה בעמוד הבא.להלן 
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מספר מיטות  סוג המחלקה מנהל/ת שם המרכז כתובת היישוב 

 לתחלואה כפולה

שלים הצדיק מירו באר שבע 1

 , באר שבע2

המרכז לבריאות 

 הנפש באר שבע

אשפוזית לגמילה  ד"ר אלכס קפצן

 לתחלואה כפולה

20 

מרכז ברה"נ באר  , נס ציונה9תרמ"ג  נס ציונה 2

 נס ציונה –יעקב 

 פרופ' פנחס דנון
 14 כרונית, גברים

בית החולים  15שדרות קק"ל  בת ים 3

 אברבנאל

 ד"ר יעל דליהו
 26 סגורה, גברים

גבעת שאול ב',  ירושלים 4

91060 

בית חולים כפר 

 שאול

 10במחלקה +  7 סגורה, גברים ד"ר סרגיי רסקין

במחלקות נוספות 

 כיחידה על מחלקתית

ד.נ. צפון יהודה  ירושלים 5

 90972ירושלים 

ד"ר אחיקם  בית חולים איתנים

 אולמר

 בשלבי הקמה סגורה, גברים

בית החולים לב  4600ת"ד  פרדסיה 6

 השרון, מח' פתוחה

ד"ר ארתורו 

 לרנר
 פתוחה, מעורב      

30 

בית החולים שער  38814ד.נ. חפר  חדרה 7

 מנשה

ד"ר מרינה 

 ארביטמן

 14 כרונית

, ד"נ 2דוכיפת  עכו 8

 25201אשרת, עכו 

בית החולים מזרע 

 )מזור(

ד"ר וורוניקה 

 מרונוב

יחידה על 

 מחלקתית

 

 

 תחלואה כפולה ? מהו הרצף הטיפולי המומלץ לנפגעי  

באופן טבעי, מטופל המגיע לאשפוז נאלץ להפסיק לצרוך את החומרים אליהם הוא מכור. 

ישנם מקרים בהם לאחר האשפוז נדרשת גמילה נוספת הכוללת התייחסות לאספקטים 

נוספים כמו: כמיהה, חזרה לשימוש ועוד. עבור מטופלים אלה קיימת חשיבות לתכנית 

 גמילה של ממש.

המטופלים המשתחררים מאשפוז לאחר שהפסיקו את השימוש יכולים להמשיך חלק מ

את הטיפול במרכז יום לתחלואה כפולה בשילוב עם דיור מוגן, דרך סל שיקום, או באחת 

הקהילות הטיפוליות לקהילה כפולה: קהילת "תכנים" בבי"ח קרית שלמה, או בקהילת 

 "שילוב" במתחם אילנות.

הטיפול במרפאה לברה"נ בקהילה, ואת ההתייחסות לצד אחרים יכולים לקבל את 

לפי המודל  ,ההתמכרותי ביחידה עירונית לטיפול בהתמכרויות שבאחריות משרד הרווחה

 לטיפול מקביל מותאם. במקרה זה, על הגורמים המטפלים לשתף פעולה.
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  האם כדאי להקים יחידה ארצית באחד מביה"ח, כמו יחידת הביטחון המרבי בבי"ח

ר מנשה, אשר תקבל את כל המטופלים בעלי אבחנת תחלואה כפולה ו"תפריד" שע

 אותם משאר המטופלים שאינם מכורים ?

ומעלה מכלל המאושפזים בבי"ח פסיכיאטרים,  40% -מכיוון שקיימת הערכה כי 

משתמשים בחומרים ממכרים ונמצאים על הרצף שבין שימוש מזיק להתמכרות, לא ניתן 

כי כל המטפלים  חיוני , גבוההתכלול את כולם. לאור השכיחות הלהקים יחידה אשר 

בבריאות הנפש יכירו נושא זה ויוכשרו לאיתור, זיהוי והתערבות בסיסית במצבים אלו. 

נדרשת הכשרה מעמיקה לאנשי צוות אשר יתמחו בטיפול במסגרות רב מקצועיות  ,בנוסף

בהתמכרויות בסיוע מימון הרשות ייעודיות לטיפול בתחלואה כפולה זו. המחלקה לטיפול 

שעות בתחום  40הלאומית למלחמה בסמים, העבירה במשך מספר שנים הכשרות של 

בי"ח פסיכיאטריים. בנוסף, נערכה הכשרה  10 -תחלואה כפולה לצוות רב מקצועי ב

, כולל קופ"ח והכשרות לצוותי לה לצוותי מרפאות בריאות הנפשלטיפול בתחלואה כפו

  (56, עמ' בפרק הכשרות. )ראה פירוט רי ולצוותי שיקום בקהילהסיעוד פסיכיאט

  כמה מיטות אשפוז צריך עבור חולים בתחלואה כפולה? מה מספר המיטות לתחלואה

 כפולה מכלל המיטות?

ברה"נ, במכלל המיטות לאשפוז  2% -שיעור מיטות האשפוז לתחלואה כפולה עומד על כ

נפגשה הנהלת המחלקה לטיפול  2017 -כיום. ב ואינו נותן מענה הולם לצרכים הקיימים

בהתמכרויות עם מנהלי בי"ח ברחבי הארץ, במטרה לעודד הסבת מחלקות נוספות לטובת 

אוכלוסיית נפגעי תחלואה כפולה. בנוסף, הגישה המחלקה בקשות לפתיחת מחלקה 

 תחלואה כפולה בבי"ח במרכז הארץ.נפגעי נוספת לגמילה עבור 

 ואה כפולה לנוער? היכן?האם יש מיטות לתחל 

לא קיימת מחלקת אשפוז לנוער עם תחלואה כפולה, למרות פניותינו החוזרות לאורך 

הוקמה יחידת יום ושירות מרפאתי אינטגרטיבי לטיפול בנוער, בבי"ח לב  2017 -השנים. ב

 השרון בפרדסיה.

ער בנושא מתוכננת הכשרה ייחודית לצוותי טיפול בנו 2018במהלך הרבעון האחרון של 

 תחלואה כפולה.

  ?מה לגבי טיפול ייעודי לנשים 

החלה לפעול תכנית טיפול לנשים עם תחלואה כפולה בבי"ח נס ציונה, בתוך  2017 -ב

 .בביה"חתחלואה כפולה מבוגרים  תמחלקת נשים, בסיוע צוות מרפא

 

 תחלואה כפולהנפגעי מרפאות אמבולטוריות ל .ב

בקהילה, המיועדות לאוכלוסייה מגוונת לפי אזור  מסגרות טיפול רפואי ופסיכוסוציאלי

 נפש.הבריאות  יוהתמחות לפי צרכים מקומיים, ומסונפות בד"כ למרכז מגורים

 מרכז יום ומרפאה לתחלואה כפולה יפו:. 1

 ד"ר ענת פליישמן. ה של במרכז הקהילתי לבריאות הנפש יפו, בניהול    

 מרכז יום אמבולטורי "מאור", אשדוד:. 2

 עו"ס אפרת בר. ה של בניהול העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול, הרשות    

 המכון הירושלמי לטיפול בהתמכרויות ותחלואה כפולה, ירושלים:. 3
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 בניהולו של איתנים, –הירושלמי לבריאות הנפש, כפר שאול מסונף למרכז      

 ד"ר לאוניד קרגיצ'ב.     

 :ס נס ציונהמרפאת מבוגרים לתחלואה כפולה, קמפו. 4

 ד"ר אביבה וולף. ה של בניהול ,ציונה-יעקב נס-המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר    

 מרפאת מבוגרים לתחלואה כפולה, מתחם מרפאות לב השרון, נתניה:. 5

 רן.-ד"ר שאולי לב ו של בניהול רפואי לב השרון ולאוניברסיטת ת"א,מסונף למרכז ה    

 ד"ר דורית פורת. ה שלבניהול ,ה כפולה, בי"ח לב השרוןיחידת ילדים ונוער לתחלוא. 6

 מרפאה לתחלואה כפולה והתמכרות לתרופות מרשם, רמב"ם. -בהקמה . 7

 פרופ' אייל פרוכטר. ו של בניהול סיכיאטרית, בית חולים רמב"ם חיפה, החטיבה הפ    

 

כללת תחום במחלוקת בבריאות הנפש, על רקע אי השנוי נושא תחלואה כפולה הוא נושא 

ההתמכרויות במסגרת שירותים הניתנים בקופות בעקבות הרפורמה. המחלקה לטיפול 

יה"נ בקהילה. במקרים שאינם לטיפול ואבחון בר 17בהתמכרויות מסייעת בקבלת טופס 

 נערך איסוף נתונים במטרה להסדיר את השירותים כמדיניות המשרד. מקבלים מענה,

 

ותים לתחלואה כפולה כספק מטעם קופ"ח, כפי המחלקה מעודדת התקשרות עם שיר

 באשדוד.  "מאור"מרכז ה הממוקמת בשנעשה במרפא

 

טיפול לאנשים עם התמכרות לתרופות מרשם, כולל משככי כאבים, הסובלים מתחלואה 

ראו רשימת מסגרות בפרק תרופות מרשם ומשככי  .כפולה ניתן במרפאות לבריאות הנפש

 .(32)עמ'  כאבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קהילת "אילנות", יחידת "שילוב" בית אור אביבה
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 קהילות טיפוליות לנפגעי תחלואה כפולה  .ג

 שיקום, טיפול הכוללות)חצי שנה עד שנה וחצי(,  טווח ארוכות, פנימיתיות מסגרות הן קהילות

. הקהילות נותנות מענה לאנשים בקהילה שילוב מוגנות לקראת לדירות למעבר והכנה

רעה נפשית והתמכרות לחומרים פסיכואקטיבים, לאחר שלב הגמילה הפיזית, המתמודדים עם הפ

. הטיפול ניתן MCT  -MODIFIED COMMUNITY THERAPYלפי עקרונות טיפוליים של 

ע"י צוות רב מקצועי עם מומחים בהתמכרויות, בבריאות הנפש וברווחה. הטיפול בקהילה 

 -אגף בריאות הנפש. והבריאות הרווחהי שרדמ של משולב ובפיקוח מימוןלתחלואה כפולה הינו ב

 . הנפש בבריאות לשיקום והמחלקה בהתמכרויות לטיפול המחלקה

 

 2017במהלך מכסות.   50הכוללת  – קהילת "אילנות", יחידת "שילוב" בית אור אביבה .1

( הופנו מבי"ח פסיכיאטריים 63.2%מועמדים. רב הפונים ) 300פנו ע"מ להתקבל ליחידה 

זית לתחלואה כפולה במרכז ברה"נ באר שבע. היתר הופנו מיחידות ולשכות ומאשפו

 רווחה, שירות מבחן, גורמים אחרים או בפניה עצמית.

צוות היחידה מדווח על מאמצים גדולים יותר מבעבר מצד אנשי הצוות בביה"ח להפנות  

ה. עם מועמדים למסגרת המשך, וחלקם אף מלווים בפועל את המועמדים לראיונות קבל

זאת, פעמים רבות מטופלים המגיעים מבי"ח אינם מאוזנים דיים, מצב המקשה על 

השתלבותם במסגרת. חלקם משתחרר מאשפוז מוקדם מן הרצוי, בשל אילוצים של 

 ביה"ח הקשורים ברפורמה בברה"נ.

 

 בין דיירי קהילה טיפולית אילנות ויחידת שילוב לתחלואה כפולה 2017השוואת נתוני 

מס. מסיימי  מס. מטופלים מסגרת

 טיפול

אחוז  

 נושרים

 סם מועדף

 118 קהילת אילנות

 75מתוכם 
 דיירים חדשים

38 25% 
מסך 

 השוהים

 אופיאטים

41.5% 

יחידת שילוב 
בית אור אביבה 

לתחלואה 
 כפולה

90 

 50מתוכם 
 דיירים חדשים

24 

המספר הגדול 
ביותר מאז 

 הקמת היחידה

26.9% 
מסך 

 השוהים

 34.4%קנביס 
סמי פיצוציות 

28.9% 

 

ניתן לראות כי קיים הבדל בין החומרים המועדפים בקרב הסובלים מהפרעת שימוש 

. אצל נפשית והתמכרויות לעומת אלו הסובלים מתחלואה כפולהבלבד, בחומרים 

האחרונים, הסם המועדף הוא קנביס וסמי פיצוציות, בהלימה לנתונים שהתפרסמו 

 בעולם.

משאבים רבים ביחידת שילוב בית אור אביבה, אשר בקהילת , הושקעו 2017במהלך 

אילנות, על מנת ליצור הפרדה מלאה בין התכניות לגברים ולנשים בתחלואה כפולה ע"פ 

המלצת המחלקה לטיפול בהתמכרויות להפרדה מגדרית. כתוצאה מהפרדת היחידה 

 לנשים, עלה מספר הנשים הפונות לטיפול. 
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ת סכיזופרניה/ הפרעה סכיזואפקטיבית, והיתר בעלי אבחנת מהדיירים בעלי אבחנ 54.4%

 הפרעה אפקטיבית דו קוטבית ואבחנות אחרות. 

נושא השיקום בא לידי ביטוי בניסיון לשלב דיירים בקורסים להכשרה מקצועית, אך לרב 

 21נדרשת התמדה ויציבות תעסוקתית כתנאי לקבלה ע"י הביטוח הלאומי. רב הבוגרים )

ו וועדת סל שיקום והשתלבו בשירותים השונים של מערך השיקום בברה"נ דיירים( עבר

 בקהילה.

 מגרש נבנה. הדיירים בקרב גופנית בריאות ובפעילות בקידום הושקעו רבות תשומות

 בנוסף. טניס ושולחנות ספורט מתקני, וכדורסל רגל קט מגרש הכולל תכליתי רב ספורט

 רכז י"ע ומופעל חדשים במתקנים שודרג ושרהכ חדר. הקהילה סובב הליכה מסלול נסלל

 מבנים גם, כן כמו. המקום את להפעיל והוסמך כושר חדר מדריכי קורס שעבר המדריכים

 .הדיירים לרווחת והצטיידות שיפוץ עברו טיפול לחדרי

 

 

 

 

 

 

 בחנות. צוינה האבחנה העיקרית.*חלק מהדיירים מאובחנים במספר א

קיים אתגר מיוחד במציאת מענים ייחודיים לאוכלוסיות מורכבות אשר יכלול התמחות 

 , ועוד.ADHDבטיפול בטראומה על רקע פגיעה מינית, 



 

28 

 

  מכסות. 20הכוללת  - קהילת "תכנים", במתחם ביה"ח קריית שלמה  .2

סיימו את התהליך בהצלחה ועברו למסגרת  14%מתוכם,  מטופלים. 60נקלטו ליחידה  2017בשנת 

 המשך. 

  -סוגי החומרים

 מהמטופלים השתמשו ביותר מחומר אחד בו זמנית, כלומר אלכוהול וסמים יחד. 35%דווח כי  

 מדווחים על שימוש באלכוהול והימורים.  6% -ומדווחים על שימוש לרעה בסמים שונים ,   59%

  -אבחנה פסיכיאטרית

מתמודדים עם מחלת הסכיזופרניה/הפרעה  83%חת הינה סכיזופרניה, האבחנה הרוו

 .  /OCDעם דיכאון ו   מתמודדים 6%מתמודדים עם הפרעה דו קוטבית,  11% סכיזואפקטיבית,

בטווח הגילאים   59%, 18-30בטווח גילאים   מהמטופלים  12% באשר לגיל המטופלים, נמצא כי 

 . 51-60בטווח הגילאים   17%,  41-50בטווח הגילאים  12%,  31-40

  -מצב משפחתי

 גרושים עם ילדים. 12%נשואים ולהם ילדים,  12%הינם רווקים,  76%

 -ארץ מוצא

 אורוגוואי. 6%יוצאי מדינות אתיופיה,  6%ילידי ברית המועצות לשעבר,  11%ילידי הארץ,  77% 

 -משך שהייה ביחידה

  חודשים. 7-12שוהים  23%חודשים,  4-6 שוהים 35%חודשים,  0-3שוהים ביחידה  42% 

 

 דיור מוגן והוסטלים לתחלואה כפולה .ד

 

 רקע 

השהות במסגרת דיור מוגן הינה אחת האפשרויות בתהליך השיקום. שרות זה מאפשר 

למשתקמים לחיות באיכות חיים טובה ולשפר את יכולותיהם לתפקוד עצמאי ושילוב בקהילה, 

יור מוגן לתחלואה כפולה הינו תהליך תחום בזמן, כאשר ע"פ תכנית שיקום אישית. מודל ד

ההנחה עליה מתבסס המודל היא, כי מסגרת הדיור הינה מסגרת על רצף השיקום, ובמשך הזמן 

 ימשיך המשתקם למסגרת אחרת. 

מסגרות דיור שיקומי של שרותי סל שיקום בבריאות הנפש, בפריסה ארצית  87 -כקיימות 

ית גת, אשדוד, יבנה, ירושלים, רחובות, ראשון לציון, בת ים, תל אביב, ביישובים: באר שבע, קרי

 פתח תקווה, ראש העין, הרצליה, נתניה, חדרה, חיפה, טבריה, כרמיאל. 

וסטלים, דירות דיור מוגן ספקים עיקריים בשירותי דיור מוגן הכוללים:   ה 6 -קיימים כ

פרויקט דיור קבוצתי לצעירים דרי התחיל  2017 -בנוסף, ב דירות דיור מוגן קבוצתי.ו לבודדים

 .רחוב בשיתוף עיריית ת"א, משרד הרווחה ומשרד הבריאות )עמותת אנו"ש(
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המחלקה לטיפול בהתמכרויות עוסקת בקביעת סטנדרטים ונהלים בתחום תחלואה כפולה, 

 בנושאים הבאים, בשיתוף הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות: 

 

 לואה כפולהנוהל מרפאה לתח 

 נוהל מחלקה לתחלואה כפולה 

 הפסיכיאטרי שיקוםהוהל דיור מוגן והוסטל לתחלואה כפולה, אשר נכתב עם שרותי נ 

 באגף ברה"נ, הנמצא בתהליך אישור תקציבי.

 פיקוח השירות לטיפול פנימי לשיתוף פעולה בין צוות סל שיקום בברה"נ נוהל ,

 במשרד הבריאות התמכרויותלטיפול בהמחלקה ופיקוח  בהתמכרויות במשרד הרווחה

 

חלקם בתחום  ,בנוסף, הוקמו פורומים מקצועיים ושיתופי פעולה בתחום הטיפול

 תחלואה כפולה:דגש על וחלקם ב באופן כללי ההתמכרויות

 צפון, חיפה, ירושלים -פורום אנשי מקצוע אזורי 

 פורום מנהלי דיור מוגן לתחלואה כפולה 

 לה ביוזמת אילסםפורום רופאים לתחלואה כפו 

 בהקמה -פורום ריפוי בעיסוק בהתמכרויות 

  פורום סיעוד בהתמכרויות יחד עם אירית יאסקי, ממונה ארצית על סטנדרטים באגף

 ברה"נ.

 מפגשים עם ארגוני משפחות לתחלואה כפולה 

 ביטוח לאומיאגף הבטחת הכנסה במוסד לשיתוף פעולה עם משרד הרווחה ו 

 

 

 אתגרים לעתיד

וזמת חוק משותפת בנושא שיקום נפגעי התמכרויות עם משרד הרווחה בהמשך לי •

והרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, יוזמה אשר לא צלחה, והעדר מענים 

הוחלט לתכנן תכנית  ,לנפגעי התמכרויות בעלי נכות נפשית שאינם זכאים לסל שיקום

 נפגעי התמכרויות. שנים כדי לקדם שירותים חסרים בשיקום  3 -ל לוט ראשונייפי

 התכנית הוצגה בפני מנכ"ל הרשות החדשה לאלימות סמים ואלכוהול, והועברה לאישור

 משרד האוצר.

העברת אחריות על מדריכים חברתיים מהרשות למלחמה בסמים ואלכוהול למשרד  •

, באופן הדרגתי עד לקליטת כלל המדריכים המועסקים 2018הבריאות, החל משנת 

 בביה"ח.

איתור זיהוי והפניית המטופלים ע"י  ,ם נציגי הקופות לקידום הרצף הטיפולימפגשים ע •

 למסגרות המתאימות באמצעות רפרנט תחלואה כפולה בקופות.

פיתוח תחום תחלואה כפולה עם התמכרות התנהגותית )ראה פרק התמכרויות  •

 .(39בעמ'  התנהגותיות
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 שיקום  .6

 תוכניות שיקום במרפאות לטיפול תרופתי ממושך

 רכז "שוהם" אשדוד מ

 200-. במרכז  כ2017מרכז שוהם אשדוד שם את תחום השיקום התעסוקתי במוקד העשייה בשנת 

 נמצאים בתהליך השיקום הכוללני. 25%-מהמטופלים, ועוד כ 60%מטופלים, מתוכם עובדים 

הורחב מערך השיקום, משיקום  תעסוקתי אל "שיקום כוללני". שיקום זה מביט ומקדם את 

 העצמה אישית ושילוב חברתי. הדגש הוא על תפיסת ופל לקראת תפקוד בכל מעגלי חייו.המט

לשם כך נבנה מערך שיקום הכולל קבוצות טיפוליות ומענה פרטני על מנת להפחית החסמים 

העומדים בפני המטופל בדרכו לשיקום, כגון טיפולי שיניים, טיפול בחובות מצטברים ובבעיות 

העבר מלמד  כי מטופל אשר עסוק בבעיות קונקרטיות מהותיות, או בדימוי חיים שונות. נסיון  

 פיזי ירוד, יתקשה להתפנות לשיקום וליציאה למעגל העבודה.-עצמי

 

 מתוך הבנה זו נבנתה תוכנית ייחודית :

ימים לחיזוק הדימוי העצמי ואמונה ביכולת לשינוי פנימי בדרך – ימי שיא "יש בי את הכוח". 1

 לשיקום.

בתיאום עם מחלקות הרווחה בעיירית אשדוד, הפניית מטופלים לקבלת סיוע גם   -מיצוי זכויות.2

במקרים בהם המטופל אינו מוכר בשירותי הרווחה. )כגון סיוע מקרן ידידות לטיפולי שיניים, 

 משקפיי ראיה, ריהוט בסיסי לבית(.

טי, במטרה לסייע במחיקת שיתוף פעולה עם משרד המשפטים, האגף לסיוע משפ -סיוע משפטי. 3

 חובות.

על מנת לקדם את התהליכים ולסייע למטופל לקדם את עינייניו מול המוסדות  -תומך שיקום. 4

 והביריוקרטיה  ובעזרה במיצוי זכויותיו הוצמד עובד שליווה את המטופל בתהליך.  

ם ועו"ס המטפל המטופל יחד עם עובדת שיקו  –. בניית תוכנית שיקום אישית מותאמת למטופל 5

במרכז. התכנית מבוססת על אבחון הכולל: אינטק תעסוקתי, ובמקרים מיוחדים אבחון מקצועי 

 תעסוקתי, השמה או שדרוג מקום עבודה קיים. בליווי רכזת השיקום ותומך שיקום.

וחיזוק הדימוי העצמי, במטרה לקדם את תהליך  קבוצות טיפוליות וקבוצות ממוקדות שיקום. 6

 הכוללני כגון: ציור טיפולי, הדרכת הורים, הכנה לתעסוקה.השיקום 

ממשיך ומתקיים ומחזק את הדימוי העצמי של הנשים בהתייחס , "שלישי נשי" * יום הנשים

 לבעיות הייחודיות להן. 

 

 שיקום תעסוקתי למטופלים בשיתוף הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול -בית אלמוג

, למטופלים המיוצבים תרופתית, מהווים מפתח להצלחת שיקום תעסוקתי והשמה במקום עבודה

הטיפול בנפגעי הסמים. מטופל מיוצב ללא תעסוקה קבועה ומסודרת, יתקשה למלא את יומו 

בתוכן והסיכון שיחזור להשתמש בחומרים פסיכואקטיבים גדול. העבודה מתבצעת באמצעות 

טיפול אשר מפנים מטופלים רכזת תעסוקה ייעודית לפרויקט תוך שמירה על קשר עם אנשי 

 פוטנציאליים לעבודה. 
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השירות כולל ליווי המטופלים באמצעות רכזת תעסוקה בתהליך חיפוש עבודה, הכנה והקניית 

 כלים להתמודדות בעולם התעסוקה. 

הופנו לחיפוש  92נשים.  32 -גברים ו 96מטופלים:  128 -רכזת התעסוקה ליוותה בשנה החולפת ב

מטופלים, והיתר נמצאים  34 -ים להכשרה מקצועית ולימודים. כיום עובדים כאחר 36 -עבודה ו

 בתהליך של חיפוש עבודה והכנה תעסוקתית.

בנוסף לחיפוש עבודה נפתחו בפני המטופלים אפשרויות רבות להכשרות מקצועיות כגון: קורס 

מועמדים(   2)הופנו מטופלים(, קורס עברית תעסוקתית, קורס סטודיו קיטצ'ין  14מלגזנים )הופנו 

מטופלים(, קורס עיצוב ציפורניים בשיתוף  4(, מחשבים )2(, מדריכי נוער )הופנו 13קופאיות )הופנו 

 התקבלו(. 2מטופלות שמתוכן  3פעולה עם "נייל סטודיו" ואופק נשי )הופנו 

 

 "שוב נתחיל מחדש", סיום קורס מחסנאי ממוחשב בהצלחה -מרכז סלע ב', מרכז מ.ט.ר.ה 

 

 

 

 

 

 

מחסנאי לקורס  םמטופלי 7, נשלחו ים אלובמסגרת תוכניות השיקום התעסוקתי המוצעות במרכז

, אשר מומן ע"י הרשות העירונית למלחמה בסמים ממוחשב של מכללת "אתגר" בעיר באר שבע

מרכז  -ואלכוהול. הקורס הינו תולדה של חשיבה ועשייה משותפת של האגודה לבריאות הציבור 

משרד הבריאות, מנהלת הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול  -מרכז מ.ט.ר.ה סלע ב', 

 ורכזת קשרי קהילה טיפול ושיקום ברשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול. 

היוזמה של פתיחת קורס זה עבור פלח אוכלוסיית מטופלים בטיפול תרופתי ממושך נבעה ממיפוי 

ה כי על מטופלים אלו לחזור להיות אזרחים יצרניים, ואיתור צרכים העולים מן השטח, הבנ

מתפקדים ובעלי משמעות בחברה סביבם, לחוות חוויית הצלחה ומסוגלות עצמית אישית, חזרה 

מוגבלת.  הלאוכלוסייחברתי ומתן הזדמנות שווה להתפתחות וגדילה  לסדר יום תעסוקתי/

ותמיכה טיפולית ע"י שיחות  מטופלי הקורס לוו ע"י צוות המרכז, קיבלו עזרים ללמידה

 מוטיבציוניות.

הבחירה במכללת "אתגר" כשותפה ללימוד קורס זה נעשתה בשל ניסיונם הרב עם אוכלוסיות 

מיוחדות ומגוונות. הצלחה בקורס הינה נדבך אחד מני רבים שיש על מטופלים אלו להניח בבניית 

/ חברה/ קהילה ובדרך להיות בסיס רחב ויציב בתהליך להגשמה עצמית, שילוב מחדש במשפחה

 חופשיים ומאושרים. 

ממטופלים  3מטופלים ממרכז מ.ט.ר.ה(,  7מטופלים בהצלחה ) 10סך הכל סיימו את הקורס 

מטעם מרכז סלע ב'. המטופלים שולבו בסיום הקורס במפגשי המשך שסיפקו להם כלים לתחילת 

 נאי.זה מכבר לעבוד כמחס ושניים מהם החל. שילוב בשוק התעסוקה



 

32 

 

 "אילנות"תכנית הכשרה מקצועית בקהילה טיפולית 

הכשרה מקצועית משפרת באופן משמעותי את הסיכוי להכנסה בכבוד. התלמידים במסלול 

ההכשרה, רוכשים סט של כישורים ומיומנויות תיאורטיות ומעשיות שמאפשרות בתום הלימודים 

 להשתלב בעבודה בתחום. 

בות רבה במתן הכשרה לתעסוקה שתאפשר קבלת תעודת הנהלת העמותה והקהילה רואים חשי

 הסמכה, השתלבות בעבודה קבועה ומקצועית, השתכרות בכבוד ושיפור אורח חיים.

במהלך השנה הושקעו תשומות רבות בדיירי קהילת אילנות ויחידת שילוב, והתקיימו פעילויות 

יות במטרה להתכונן ללימודי וסימולצ job clubהכוללות שיחות, קבוצות, לימודי מחשב, סדנאות 

 הכשרה ותעסוקה. 

בתוך הקהילה התקיימו סדנאות גינון ונגרות בהנחיה של אנשי צוות העובדים במסגרת. הסדנאות 

 הנ"ל ללא קבלת תעודת הסמכה.

. במפעל מיצרים  in the boxחלק מהדיירים עבדו במפעל הקהילה יחד עם היזם שמפעיל את 

 ולחברות.  סלסלות וגלילי שי לוועדים

במטרה לאתר ולשלב דיירים בקורסים  2017פעילות אינטנסיבית נוספת התקיימה במהלך שנת 

 והכשרות מתאימות באמצעות שוברים משרד התמ"ת וביטוח לאומי.

בקהילה מועסק רכז תעסוקה במשרה מלאה. תפקידו לראיין את הדיירים המבקשים וזקוקים 

ם וכישוריהם. בהתאמה נקבע מסלול הכשרה בקהילה או להכשרה מקצועית, לאבחן את יכולותיה

מחוצה לה. רכז התעסוקה מבצע את ההליך הממוחשב במטרה לממש את הזכאות של הדיירים 

 להכשרה מקצועית באמצעות השוברים.

היציאה להכשרה מחוץ לקהילה מתקיימת בשלבים מתקדמים בטיפול, יום עד יומיים במהלך 

 ם עובדים למחייתם וממשיכים את תהליך הטיפול והשיקום.השבוע. בשאר הימים הדיירי

מטופלים מימשו את  5מטופלים בתוכנית השוברים.  10במהלך השנה נבדקה האפשרות לשלב 

ינגייט ושלושה לקורס הסמכה כרתכים בביה"ס בת"א וזכאותם: שניים למדריכי חדר כושר בו

 להכשרת רתכים.

 הלימודים בהצלחה וקיבלו תעודת הסמכה. שלושת הדיירים שלמדו ריתוך סיימו את 

 מטופלים נוספים נמצאים בתהליך מתקדם ובעוד כחודש יתחילו ללמוד הכשרה מקצועית. 5
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 שימוש מזיק / התמכרות לתרופות מרשם .7

 

המחלקה לטיפול בהתמכרויות ממשיכה בפעילותה לקידום העלאת המודעות לסיכונים הכרוכים 

תי מבוקר בתרופות מרשם אופיאטיות לשיכוך כאבים. עבודה זו נעשתה בשני בטיפול כרוני ובל

 מישורים:

 

האחת, מול הציבור הרחב כולל מיידע באתר המשרד, והשנייה מול אנשי מקצוע באמצעות 

 הכשרות והרצאות בימי עיון רבים )להרחבה ראה פרק הכשרות(. 

נו מענים במסגרת הקהילה. כמו כן, במקביל, בשת"פ עם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול פתח

קיימנו פגישות עם נציגי קופות החולים במטרה לפתח שירות בקופה עצמה כדוגמת מרפאה 

 לטיפול בקופ"ח מכבי, סניף רמת השרון. 

 

ושיקום בנוסף עודדנו הליך רישוי של מרכזים לטיפול בכאב לפי גישה הוליסטית הכוללת: ניהול 

סוציאליים, במטרה להכשיר גם  -נלווה לטיפולים פיזיולוגים ופסיכוכאב, שימוש בתרופות כחלק 

רופאי כאב, אורטופדים ורופאי משפחה לזהות סימנים ראשונים להתמכרות ולטפל בה באמצעות 

 מעבר זמני לתכשיר סובוקסון. 

 

כחלק מעבודה זו בוצע הליך הכרה ורישוי של מכון כאב בביה"ח רמב"ם כרשאי לבצע גמילה 

 כאבים. ומתנהלים מגעים להכרת מרכזים רפואיים נוספים.   ממשכי 

 

לציבור הרחב באתר משרד הבריאות, לרבות מסגרות ציבוריות לטיפול פרסמנו  מידע בנושא 

ולינק למידע מורחב אודות התכשירים אשר מצורפים לאריזת התכשיר ונמצאים במאגר התרופות 

 https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/index.aspבקישור הבא: 
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 כאב רפואת או כללית רפואה של במסגרות מרשם לתרופות בהתמכרות טיפול

 התוכנית טלפון מנהל שם המרכז 

 בי"ח תל השומר  1
 מרכז שיקום כאב 

תוכנית מותאמת למטופל הכוללת מענים  03-5303030 ר אדאהןד"
פסיכולוגים, סוציאליים, רפואיים 

 ופיזיולוגיים.
 בי"ח רמב"ם חיפה  2

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

 מכוון ניהול כאב
מרפאת   קופ"ח מכבי רמת השרון 3

התמכרות למשככי כאבים ע"ש 
 ד"ר מרגוליס ז"ל 

 054-5713416 ד"ר שפאק

 נטלי  

ייעוץ גמילה אמבולטורית ומעבר 
 לתרופת סובוקסון למבוטחי מכבי בלבד

 

  : הייחודיים הטיפול מסלולי להלן

 

 ממושך תרופתי לטיפול טיפול בהתמכרות לתרופות מרשם במרכזים

 ימי הגעה טלפון שם המרכז 

 צ"אחה שני 03-6816359/60 "צור אביב" תל אביב 1

 מראש תור קביעת לפי, צ"אחה שעות 08-6283027 ב"ש –סלע ב'  2

  צ"אחה ורביעי שני 08-8528007 "שוהם" אשדוד 3

 אוגוסט חודש סביב לפעול תתחיל התוכנית 04-6463972 נצרת  4

 אוגוסט חודש סביב לפעול תתחיל התוכנית 02-6789378 ירושלים -ממ"י  5

 באותו מתחם בשעות אחה"צ 04-6317048 חיפה"בית אלמוג"  6

 אחרות בשעות, מראש תור קביעת לפי 08-6408340 "מטרה" ב"ש 7

 

 

 הנפש לבריאות מרפאות, במסגרת כאבים משככי כולל, מרשם לתרופות התמכרותטיפול ב

 הערות התוכנית טלפון מנהל שם המרכז 

המכון הירושלמי לטיפול  1
בבעיות סמים ותחלואה 

 ירושלים  -להכפו

 02-6714895 ד"ר קרגיצ'ב

02-6715193 

מותאמת אישית 
 עפ"י קביעת תור

קיים מענה כוללני 
אפשרות לפניה לייעוץ 

 או למסלול טיפולי

מרפאה לבריה"נ נתניה  2
 )בי"ח לב השרון(

מותאמת אישית  09-8345666 ד"ר לב רן
כוללת אפשרות 

 לקבלת סובוקסון

קיים מענה כוללני 
ניה לייעוץ אפשרות לפ

 או למסלול טיפולי
מרפאה לתחלואה כפולה  3

 מרכז קהילתי יפו
מותאמת אישית  03-5151111 ד"ר פליישמן

 עפ"י קביעת תור
קיים מענה כוללני 

אפשרות לפניה לייעוץ 
 או למסלול טיפולי

מרפאה לתחלואה כפולה  4
 בי"ח נס ציונה

 08-9258484 ד"ר וולף

08-9284164 

מותאמת אישית 
 י קביעת תורעפ"

קיים מענה כוללני 
אפשרות לפניה לייעוץ 

 או למסלול טיפולי
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 מקרי מוות ממנת יתר/ הרעלה מאופיואידים .8
מספר פטירות שנרשם להם סיבות מוות כסיבה יסודית מהרעלת אופאוידים, או נרשם בין סיבות 

 2009-2015מרובות, 

 ( ICD-10 :  X42,Y12,T40)קוד 

 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 15 10 20 19 20 34 52 סיבה יסודית

 בין סיבות 
 מרובות אבל לא 

 סיבה יסודית

4 2 5 0 5 1 4 

 19 11 25 19 25 36 56 סה"כ

 

מידע זה מבוסס על מאגר הביקורים במחלקות לרפואה דחופה )מלר"ד( המנוהל באגף המידע 

גף המידע ומבוסס על רישום האבחנות במשרד הבריאות. עיבוד וניתוח הנתונים נעשה בא

 במערכות המידע במלר"ד בבתי החולים הכלליים.

נתונים אלו אינם עולים בקנה אחד עם העלייה בשימוש בתרופות מרשם אופיואידיות הן בקרב 

הסובלים מכאב ואלו העושים שימוש לרעה כסם. אנו סבורים כי ככל שתעלה המודעות בקרב 

 חב לנושא, הדיווח ישקף נכונה את היקף השימוש. אנשי המקצוע והציבור הר
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  קנביס .9

בלתי מבוססת של הציבור כי מדובר ב"סם קל" ובלתי מזיק,  ה, תחושלאור המגמות החדשות

אי הפללה, עלה השימוש המתחזקת לאור עליית קרנו כתכשיר לטיפול רפואי, לצד קידום מדיניות 

הייתה שותפה לוועדת ההיגוי שהוקמה ע"י השר לביטחון פנים בקנביס בקרב הציבור. המחלקה 

 וזאת בכדי לקבוע הליך טיפולי הנלווה לחקיקת מדיניות אי הפללה. 

בוועדה הצגנו את הנתונים הנאספים במשרד הבריאות אודות מטופלים המגיעים לחדרי המיון 

 הכללים ולבתי חולים פסיכיאטרים בגין הרעלת שימוש בקנביס. 

המיון ברחבי הארץ, מגיעים פונים רבים. ביקשנו מאגף המיידע לפלח עבורנו את אלו  בחדרי

המגיעים במצב הרעלת קנביס. יש לציין כי מצב זה הינו מצב חריף, הדורש השגחה והתערבות 

 רפואית. 

 מהנתונים עולה כי המספרים אינם גבוהים, אך עולים עם השנים.

 על רקע שימוש מזיק/ תלות(ביקורים במלר"ד בגין הרעלת קנביס )

 
      

 כל סוגי המבקרים

קוד 

 אבחנה

 2017 2016 2015 2014 גיל אבחנות

 20 14 7 9 סה"כ תלות בקאנביס 304.3

    15-24 1 3 6 6 

    25-34 3 2 2 5 

    35-44 1 2 3 4 

    45-54 4   3 4 

    55-64       1 

 64 38 31 18 סה"כ שימוש מזיק 305.2

    1-4       1 

    5-14       1 

    15-24 5 10 16 27 

    25-34 10 9 10 15 

    35-44 2 4 3 14 

    45-54 1 6 4 4 

    55-64   2 4   

    65-74     1 2 
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(.  ידוע 15-24כמו כן בשונה מהנתונים מביה"ח הפסיכיאטרים, כאן לרוב מדובר בגילאים צעירים )

-15י צעירים נוטים לעשות שימוש מזיק בחומרים השונים ועל כן היצוג הבולט של קבוצת הגיל כ

אינו מפתיע. אך הנתון אודות צעירים אשר תלויים/ מכורים לחומר הינו מדאיג. גם בקרב  24

לעומת מקרה אחד בארבעת  2017מקרים בשנת  5חיילים/ כוחות הביטחון שביקרו במלר"ד, ישנם 

 רונות. השנים האח

 

 מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטרים בגין שימוש בקנביס:  אודותלהלן הנתונים המעודכנים 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 מין גיל

 125 81 60 44 30 44 סה"כ

14-18 

 8 8 2 1 2 5 זכר

 1 0 0 0 0 0 נקבה

19-24 

 42 28 23 13 5 9 זכר

 9 1 2 3 1 2 נקבה

25-35 

 55 38 30 25 20 24 זכר

 10 6 3 2 2 4 נקבה

 , כולל הרחבה. *F121*,F122*,F125*,F127*בחישוב נכללו כל האשפוזים עם אבחנות 

 

 

חלה עליה משמעותית במספר המתאשפזים בגין  2017ניתן לראות כי מספר המקרים עולה ובשנת 

ברים, אך ניתן לראות . המקרים יותר נפוצים בקרב ג25-35קנביס, בעיקר בקרב גברים הגילאים 

 ישנה מטופלת אחת.   14-18כי גם בקבוצת גיל 
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ות    חלק)מפניות למלר"ד נתונים ארציים אודות   .10

 לרפואה דחופה  ( בגין שימוש באלכוהול, סמים וטבק

 
חומרים ון ורפואה דחופה, בגין תופעות על רקע שימוש להלן נתונים בגין פניות לחדרי מי

(. יש לציין, כי בנתונים אודות אלכוהול, נכללים וטבק אקטיביים )אלכוהול וסמים-פסיכו

המצבים הבאים: הפרעות פסיכיאטריות כתוצאה משימוש באלכוהול, שימוש מזיק 

אלכוהול. בנוגע לסמים, נכללים בקטגוריה זו מצבים של ת והרעל ,באלכוהולותלות 

לסמים, שימוש מזיק בחומרים  הפרעות נפשיות כתוצאה מצריכת סמים, התמכרות

סמים  ,ידים, תרופות הרגעה ושינה, שימוש באופיאוהזיוונייםשונים כגון קנאביס, סמים 

ריטאלין(, שימוש מזיק בתרופות אנטי דיכאוניות ושימוש  ל)כולכגון קוקאין מעוררים 

 מזיק בסמים מסוגים שונים בו זמנית.

 
 

 

 .2014-2017במהלך השנים "ד של פניות למלרבטבלה הבאה נראות מגמות 

 2017מהטבלה עולה כי רב הפניות הן על רקע צריכת אלכוהול וטבק. בנוסף, במהלך 

 נראתה ירידה בכלל הדיווחים על פניות למיון, בגין שימוש בחומרים.

 

פניות למלר"ד בגין שימוש בסמים אלכוהול וטבק לפי שנים 2014-2017

2014201520162017

5,4796,0396,1935,154אלכוהול

3,2813,7184,2311,947טבק

 2,0342,1992,3901,812סמים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2014אלכוהול, טבק וסמים שימוש בפניות למלר"ד בגין   
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 ם,בתרשימים ובטבלאות הבאות, מוצגים נתונים אודות פניות למיון על רקע שימוש בחומרי

 מגדר.  "יעפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

עולה כי קיימת מגמת  2014-2017  השנים בין בניםשל אודות פניות לחדרי מיון  מעיון בנתונים

אקטיביים בקרב בנים כאשר ישנה ירידה -ניות לחדרי מיון בגין שימוש בחומרים פסיכופירידה ב

צריכת אלכוהול הן עדיין  ןהפניות בגי. מספר 2017ועד שנת  2014בסה"כ פניות משנת  14%של כ 

 .הבולטות ביותר

כי קיים פער גדול  עולה 2014-2017 השנים בין בנותשל אודות פניות לחדרי מיון בנתונים בעיון 

מספר סה"כ כמו כן עדיין  .בין אלכוהול וסמים וחלה ירידה משמעותית של   פניות בגין סמים

 יםותר בקרב בנים לעומת בנות, כאשר ההבדל בין בנשימוש בחומרים הוא גבוה י ןפניות בגיה

 ,, והדבר מצריך התמקדות בקבוצת הבנותלבנות בנושא אלכוהול קטן יותר מאשר בסמים וטבק

 .על מנת להפחית את צריכת אלכוהול אשר היא מסוכנת יותר לבריאות בקרב בנות לעומת בנים

 

 

 

 

פניות בגין הרעלת אלכוהול טבק וסמים עפ"י מגדר 2014-2017 - זכר

2014201520162017

4,0554,5304,6243,784אלכוהול

2,5562,9233,3541,520טבק

1,4731,6151,7141,327סמים

1009811083117088648סה"כ

פניות בגין הרעלת אלכוהול טבק וסמים עפ"י מגדר 2014-2017 - נקבה

2014201520162017

1,4231,5051,5661,370אלכוהול

725794876427טבק

561584253215סמים

4723489847114029סה"כ

 זכר   -  2014-2017פניות בגין הרעלת אלכוהול טבק וסמים עפ"י מגדר  נקבה   -  2014-2017פניות בגין הרעלת אלכוהול טבק וסמים עפ"י מגדר 
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 פניות למלר"ד לפי קבוצות גילבתרשימים ובטבלאות הבאות, מוצגים נתונים אודות 
 2014-2017  

 

 
 אלכוהולפניות על רקע צריכת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

מראים כי גם בקרב לפי קבוצות גיל של בנים ובנות שימוש באלכוהול  בגין הנתונים אודות פניות 

ל הינה קבוצת סיכון מוגבר וזוהי גם קבוצת הגיל ש 18-21קבוצת הגיל  ,בנים וגם בקרב בנות

קיימת עלייה בפניות בגין אלכוהול בקבוצת גיל בשני המינים  כי שירות הצבאי. ניתן להתרשם 

  .ת מניעתית יופעילו הגברת  דבר הדורש ,זו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פניות למלר"ד לפי קבוצת גיל - בנות 2014-2017 - אלכוהולפניות למלר"ד  לפי קבוצות גיל - בנים  2014-2017  - אלכוהול

2014201520162017

0-111524312

748722723543עד 17 12

18-21796933896811

22-25487501502390

3,2773,69838923,256מעל 25

פניות למלר"ד לפי קבוצת גיל - בנות 2014-2017 - אלכוהול

2014201520162017

0-1131305

12 17287249274234

18-21296331331375

22-25179158181153

637735759584מעל 25

 אלכוהול - 2014-2017בנים  -לפי קבוצות גיל  פניות למלר"ד אלכוהול - 2014-2017בנות  -פניות למלר"ד לפי קבוצות גיל 



 

41 

 

 פניות על רקע צריכת טבק
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
גיל ל קבוצות המראים כי קיימת מגמת ירידה בכ טבקהנתונים אודות פניות בגיל שימוש ב

 ת.קודמוחלה ירידה משמעותית לעומת שנים  2017במהלך השנים וכי בשנת 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פניות למלר"ד לפי קבוצת גיל - בנות 2014-2017 - טבקפניות למלר"ד  לפי קבוצות גיל - בנים  2014-2017  - טבק

2014201520162017

0-110010

12 17815397

18-219811810351

22-25961369565

3,0783,4493,1161,824מעל 25

פניות למלר"ד לפי קבוצת גיל - בנות 2014-2017 - טבק

2014201520162017

0-110010

12 17815417

18-219811812751

22-259613611265

3,0783,4493,9501,824מעל 25

 2014-2017בנות   -יל ת גבוצקפניות למלר"ד לפי 
 טבק -

 טבק - 2014-2017בנים  -בוצות גיל קלפי  פניות למלר"ד
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 פניות על רקע צריכת סמים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
בנות בקבוצת עותי בפניות בגין סמים בין בנים למשממאוד מעיון בנתונים עולה כי קיים הבדל 

באופן כללי קיימת  קטן יותר. אך הואהאחרות,   גם בקבוצות הגיל הבדל זה קיים . 25הגיל מעל 

 מגמת ירידה בפניות בגין שימוש בסמים במהלך השנים.

 

 

 
 

 

 

ות מגמת עלייה בפני נהק האם ישודים עניין אותנו לבדואיבשל העלייה בשימוש בחומרים אופי

מספר יו מהנתונים עולה כי ה ם .שדים, כולל תרופות מרואיפילמלר"ד בגין שימוש בחומרים או

 פניות למלר"ד בגין שימוש זה וכי מספר המקרים ירדו עם השנים. מקרים מועטים בלבד

 

 

פניות למלר"ד לפי קבוצת גיל - בנות - סמיםפניות למלר"ד  לפי קבוצות גיל - בנים  שנים 2014-2017  - סמים

2014201520162017

0-1138526334

12 17901216746

18-21243245140128

22-25228227157110

1,42315301274988מעל 25

פניות למלר"ד לפי קבוצת גיל - בנות - סמים

2014201520162017

0-1116174530

12 1745586551

18-211001038266

22-2564688764

333331394272מעל 25

סמים - 2014-2017בנים  -גיל  פניות למלר"ד לפי קבוצות  סמים - 2014-2017בנות  -גיל  פניות למלר"ד לפי קבוצות 

פניות למלר"ד בגין שימוש באופיואידים לפי שנים

2014201520162017

2613128



 

43 

 

 במרכזים לטיפול בהתמכרויות:דיווח הודעת מטפל  .11

 ( 1949התש"ט  חוק כלי ירייהל 11סעיף )עפ"י  

סביבתו קיימת דרישה לדיווח למשרד הבריאות על מטופל אשר מסכן את עצמו ו/או  ,ע"פ חוק כלי ירייה

ה עלפגי המידיבשל הסיכון ומשלב אלמנטים עתידים . החוק מחמיר בהווה או בעתיד בעת נשיאת כלי נשק

 אחר ועל כן דורש דיווח על סיכון עתידי פוטנציאלי. אדם עצמית או ל

המרכזים לטיפול בהתמכרויות על  לפיהה יהנחאת המשרד הבריאות ריענן לפני מספר שנים 

דשים במרכזים כהודעה גורפת אשר נדרשת בגינה בחינה של כשירות כלי לדווח על מטופלים ח

 ירי. 

 

 :2013-2017כלל הודעות המטפל בין השנים את מרכזת הלהלן טבלה 

 

 שנה
 % N סה"כ הודעות

 אחוז הודעות הודעות מטפל מטפל  

  

 

 התמכרויות התמכרויות

2013 3259 2069 63 

2014 2282 1046 46 

2015 822 288 35 

2016 2014 130 6 

2017 1797 121 7 

 

לאור הנתונים המוצגים ומיעוט הדיווחים בשנים האחרונות, המחלקה שמה לה למטרה לפעול 

 מול המסגרות להגברת הדיווח ונושא זה ייבדק במסגרת בקרת איכות.  
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 יחסי מין תחת השפעת חומרים -כמסקס .12

בות בקרב קהילת הלהט"ב ידועה כבר יותר מעשור ובשנים תופעת השימוש באלכוהול וסמי מסי

האחרונות הלכה והתעצמה גם בארץ, וסמים מסוכנים יותר התווספו כגון קריסטל מט. התופעה 

תוארה לראשונה באנגליה והתפשטה במהירות בקהילה הגאה. לעיתים השימוש בחומרים נובע 

הרפתקאות מין עם ריבוי פרטנרים, לשעות מהקושי ביצירת קשר אינטימי או ברצון למין פרוע, ל

ארוכות או מסיבות מין שלא היו מתרחשות ללא שימוש בחומרים. התופעה קיבלה תאוצה רבה 

גם אודות השימוש באפליקציות למכשירים ניידים בהם מפורסם מידע אודות מסיבות ואפשרויות 

כוהול, חומרים מעוררים, להזדמנויות לקיום יחסי מין מזדמנים. החומרים הנפוצים הינם אל

 GHB,. GBL(,קתמין, MDMAאקסטזי)  :כגון

הינה השפעת המעוררת מצב רוח, גורמת לעוררות מינית מוגברת, כולל  וחומרים אללהמשותף 

הן בפן זקפה ממושכת ותשוקה. לתופעה זו יש השלכות שליליות רבות לתחום הבריאות 

הסיכון הבולט הינו מין לא מוגן עם סיכוי  קרימינלי. בתחום הבריאותהן בפן ההתנהגותי וה

ובתחום בריאות הנפש עם עלייה  ,זיהומיות שונות והפצתןמחלות מוגבר להדבקות במחלות מין ו

 בתוקפנות, אלימות ומצבי דיכאון ואובדנות.

תחום זה שהינו חדש ודורש פיתוח מענים ייחודיים, הצריך הקמת ועדת היגוי המורכבת מאנשי 

א, אנשי טיפול מטעם משרד הרווחה ונציגים ממרפאת "לרפואת להט"ב, עיריית ת מקצוע מחברה

 גן מאיר. הוחלט על מספר צעדים אופרטיביים:

תרגום תכנים לעזרה עצמית לפי גישה מוטיבציונית מאתר אינטרנט של מומחה בתחום  .1

 מלונדון. 

טופלים איגום משאבים לטובת הפעלת תכנית בתוך מרפאת גן מאיר לצורך גיוס מ .2

 שהתמכרו לחומרים לצורך מזעור הנזק. 

 קבוצה לעזרה עצמית ייעודית לנושא .3

 הכשרת מטפלים לטיפול באוכלוסייה זו, הן בתחום הרפואי והסוציאלי .4

 גיוס יועץ פסיכיאטרי לצורך אבחון והפניה לטיפול.  .5

 התחלנו במגעים עם עמותת "מעברים" המרכזת את הטיפול באוכלוסיית 2017בסוף שנת 

. טרנסג'נדרים, הדורשת התייחסות ייחודית במסגרות הטיפול, תוך כיבוד זהותם המגדריתה

תוכננו פעילויות להעלאת המודעות של המטופלים והמטפלים. הוקצו מיטות באשפוזית "לצידך" 

 עבור אוכלוסייה זו.  
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 קידום תחום התמכרויות התנהגותיות  .13

 

ח הוקמה וועדת היגוי בין משרדית הכוללת נציגי משרד לאור הצורך העולה מהשט 2016בשנת 

הבריאות, משרד הרווחה, אנשי מקצוע מהשטח, מומחים מהאקדמיה ועוד וזאת במטרה לקדם 

עומדת בפני עצמה או נלוות היא את התחום. הוסכם כי התופעה של התנהגויות ממכרות, בין אם 

 לעסוק בתחומים הבאים: להתמכרות לחומרים, תופסת תאוצה וכי הוועדה החליטה

 הימורים )כולל רשת( .א

 התמכרות למין והיפרסקסואליות .ב

 התמכרות לטכנולוגיה  .ג

 

 להלן הפירוט של הנעשה בתחומים אלו: 

 

 :טיפול בהימורים .א

ידי -משרדית לטיפול במכורים להימורים אשר זומנה על-בשנה האחרונה התכנסה וועדה בין

ת לגיבוש תכנית להסדרה ולפיקוח על ההימורים מנכ"ל משרד האוצר, בהמשך להמלצות הצוו

ולהמלצות הוועדה לייעול שוק ההימורים החוקיים בישראל  20161החוקיים בישראל מפברואר 

  3שאומצו בהחלטת הממשלה. 20162ומודל הקצאת הרווחים לציבור מאוגוסט 

ע הניתנים הוועדה התבקשה לבחון את תופעת ההתמכרות להימורים ואת מערכי הטיפול והסיו

 בישראל למכורים להימורים ולהמליץ על שיפורם.  

בוועדה היו חברים נציגי משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד המשפטים,  ונציגי משרד האוצר. 

בישיבות הוועדה השתתפו, בנוסף לחבריה, מוזמנים קבועים, מומחים בתחום ונציגים מהשטח, 

מורים, אשר תרמו רבות לדיוני הוועדה מניסיונם כולל נציג מהשדולה לטיפול במכורים להי

 וידיעותיהם.

הוועדה פרסמה "קול קורא" והזמינה את המעוניינים מקרב הציבור להביע בפניה את עמדתם 

בנושא. ההודעות פורסמו בעיתונות במשך מספר שבועות. הוועדה קיבלה מספר מועט של פניות 

 את הנחיצות של עבודת הוועדה.   מעמותות שפועלות בנושא ברחבי הארץ, שתיארו

הוועדה בחנה את תופעת ההתמכרות להימורים בישראל, ואת מערך הטיפול והשירותים הניתנים 

בישראל למכורים להימורים, בין היתר על רקע מערך הטיפול והשירותים הניתנים בישראל 

הציגו ניירות  למכורים לחומרים. הן חברי הוועדה והן המוזמנים שהשתתפו בישיבות הועדה

עמדה שונים, כל אחד בתחומו ועל בסיס ניסיונו בתחום הרלוונטי. כמו כן, במהלך דיוני הוועדה, 

הובאו בפניה עמדותיהם של הגופים שעורכים הימורים חוקיים בישראל )מפעל הפיס והמועצה 

בנושא,  להסדר הימורים בספורט(. על בסיס המידע שהובא בפניה ועל רקע סקירה בינ"ל שנערכה

 גיבשו חברי הוועדה את המלצותיהם. כאשר המלצות הוועדה הן בשלושה היבטים מרכזיים: 

                                                 
1
 http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/TeamReportOfTheLegalGamble.pdf 
2
 http://www.mof.gov.il/ReportsAndReviews/Documents/GambleMarketReport_082016.pdf 
3
 .2016באוגוסט  11מיום  1902החלטת הממשלה מס'  
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הגברת המודעות להתמכרות להימורים ואיתור מכורים להימורים, כולל קמפיין להעלאת  (1)

 מודעות לתופעה והטיפול בה.  

  מענה ראשוני לפונים. ( הקמת קו טלפוני ואתר אינטרנט ייעודים למכורים להימורים שיתנו 2)

תוך אימוץ התקנים העולמיים החדשים  -הקמת מערך טיפול ייעודי למכורים להימורים (3)

DSM5 ו-ICD10 בכפוף לשינויים המחויבים שיתפרסמו ב ICD11  הקמת המרכזים העתידיים .

סיוע נשענת על מודל טיפולי אינטגרטיבי המרכז שירותים במקום אחד בהיבטי רווחה, בריאות ו

 לשיקום כלכלי, לרווחת המטופל תוך התחשבות בצרכיו הייחודים.  

 

לאפשר  היא המרכזים האזוריים בהקמת המרכזיות המטרות השירות, אחת איכות לשיפור מעבר

נמנעות  אלו אוכלוסיות מצבן, שכן את לשפר ובכך השירותים את לצרוך חלשות לאוכלוסיות

רתיעה  ובשל ובירוקרטיים מבניים מכשולים בשל להן המגיעים שירותים מלצרוך לעתים

 וחשדנות

מנתוני שירותי הרווחה עולה כי רק חמישית מבין המכורים להימורים פונים לקבלת סיוע   (4)

טיפולי. כיום לא קיימת בישראל מערכת טיפולית ייחודית במסגרת השירות של משרד הרווחה 

ידי משרד הרווחה -הניתן למהמרים כיום עלאו משרד הבריאות למכורים להימורים. הטיפול \ו

 אקטיביים(. -ניתן  במסגרות אשר ברובן מטפלות במכורים לחומרים )אלכוהול וחומרים פסיכו

 

ייחודיות המרכזים העתידים מתאפיינת בהיבט הרפואי, כולל מעקב רפואי של פסיכיאטר או 

דמות כגון: נלטרקסון, נלמפן נרקולוג מומחה בהתמכרויות ושימוש בטכנולוגיות תרופתיות מתק

 .אשר מורידות את הכמיהה והדחפים להמר

זאת ועוד, אנשי צוות המרכזים באים מדיסציפלינות שונות כפי שנהוג בטיפול ע"פ המודל  (5)

סוציאלי בהתמכרויות, המכיר בהתמכרות כמחלה כרונית של המוח בעלת  -פסיכו -הביו

סיבי במישורי חיים רבים ומפעילה שיטות התערבות התלקחויות חוזרות המצריכה טיפול אינטנ

ע"י מטפלים  –שונות ומגוונות. בהיבט של רווחה, איתור, אבחון וטיפול סוציאלי באופן פרטני 

עו"סים, קרימינולוגיים קליניים ופסיכולוגים קליניים אשר עברו הכשרה ייחודית לתחום עפ"י 

MET  (MOTIVATIONAL ENHANCEMENT THERAPY ,))ראיון מוטיבציוני(,  MIגישת 

CBT ,DBT  והכשרה ייעודית לטיפול במכורים להימורים. שרותי ריפוי בעיסוק הכוללים הערכת

תפקוד, הרחבת תחומי העצמאות בתפקודי היום יום, השכלה, פעילות חברתית ופנאי. עפ"י גישות 

קדות בפיתוח מיומנויות קוגניטיביות תפקודיות המתמ -( וגישות מטהDCIקוגניטיביות דינמיות )

קבוצה טיפולית  - טיפול קבוצתישל מודעות ותפקודים ניהוליים. בטיפולים ניתן למצוא: 

התערבויות הצעדים ועוד,  12למודעות עצמית, קבוצת שליטה עצמית, טיפול באמנויות, קבוצת 

 – ום תעסוקתיושיקאבחון, ייעוץ, טיפול והפניה לגורמי טיפול משפחתיים וזוגיים,  – משפחתיות

בהתאם לאבחון תעסוקתי שיעשה ע"י עו"ס תעסוקתי וזאת בהתאם לכישורי האדם המכור תבנה 

 תכנית מותאמת שתכלול התנדבות ו/או הכשרה עד השמה תעסוקתית. 
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הוועדה זיהתה כי נדבך משמעותי בטיפול במכורים הינו הליווי משפטי לסיוע לשיקום כלכלי  

ם הכלכלי של המכורים להימורים יש לפעול לכך שהשירותים לפי וזאת על מנת להקל על שיקו

 חוק הסיוע המשפטי יינתנו למטופלים במרכזי הטיפול עצמם. 

 

להערכת הוועדה, הליווי המשפטי לסיוע בשיקומם הכלכלי של המטופלים עשוי להוות תמריץ 

ל כל חלקיו. למכורים ולבני משפחתם להגיע למרכזי הטיפול ולקחת חלק בהליך הטיפולי ע

הטיפול בהקשר זה יסייע למכור להימורים גם לאמץ התנהגות כלכלית נכונה יותר בעתיד. הוועדה 

נדרשה גם להיבטים המשפטיים בעולמו של המכור, לרבות השאלה במינוי אפוטרופוס למכורים 

 והסדרים כלכלים במקרים של פשיטת רגל ו/ או צבירת חובות. 

 

לווה את המרכזים בהקמתם ותעקוב אחר התפתחותם תוך פיקוח על עוד המליצה הוועדה אשר ת

הפעילות, לערוך מחקר אפידמיולוגי נרחב בלתי תלוי במטרה לכמת את ההשלכות החברתיות של 

 התרת הימורים בישראל.

 

 סקסואליות:  התמכרות למין והיפר .ב

בקורסים בהמשך להכשרה שהתקיימה לאנשי המקצוע בשנה שעברה, הנושא משולב כהרצאה 

 רבים שהמחלקה מארגנת, לרבות בקורס רופאים שמתקיים בלימודי המשך לרפואה. 

החל מחקר עם ד"ר יניב אפרתי, מומחה בתחום, הבודק אירועי חיים וטראומות  2017בשנת 

מוקדמות, מאפייני דרכי התמודדות, התנהגות מינית מסוכנת והתנהגות היפר מינית בקרב נשים 

 . 2018והול במסגרות אשפוז לצורך גמילה. תוצאות המחקר יתפרסמו בשנת מכורות לסמים ואלכ

כחלק מוועדת ההיגוי, הוחלט על בחינת פיילוט משותף למשרד הרווחה והבריאות להפעלת 

 מסגרת טיפול בהתמכרות במין במסגרות טיפול קיימות אשר יתמחו בנושא. 

 מפגשים", המטפלת גם במכורים למין. בנוסף, ממשיכה לפעול ברישיון משרד הבריאות, מרפאת "

 

 :2017להלן הצצה על הנעשה בשנת 

 

 מבית "רטורנו"  -מפגשים

"מפגשים" הינה יחידה אמבולטורית המשויכת לעמותת "רטורנו". המרפאה ממוקמת בעיר בית 

בדגש על התמכרות  שמש ונותנת מענה טיפולי הוליסטי למכורים הסובלים מהתמכרויות שונות,

 שר אינם זקוקים או שאינם מתאימים לטיפול במסגרות האשפוז. למין, א

 הטיפול מותאם אישית וכולל טיפולים פרטניים וטיפולים בקבוצות למכורים ובני משפחותיהם. 

חרדי מהווה מענה יחידני בארץ -"מפגשים" נותנת מענה לכלל האוכלוסייה אך עבור המגזר הדתי

 לטיפול בבעיות התמכרות. 

, לת במסגרת רישיון של משרד הבריאות ובפיקוח הדוק של המפקח הרפואי האזוריהמרפאה פוע

 .  אך הינה מסגרת פרטית

מטופלים  70-בוצעו מאות פניות לייעוץ והכוונה מתוכם המשיכו לאינטייק כ 2017במהלך שנת 

  בלבד. 
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ת מטופלים )מכורים ובני משפחותיהם( בחודש. מחצי 60 -במהלך שנה זו היו בממוצע כ

 מהמכורים מטופלים בשל התמכרות למין. 

 מטופלים סיימו את כל התהליך בהצלחה. 19מטופלים בכל השנה.  21עמדה על כ  2017הנשירה ב

 נשים שנקלטו באישפוזית "אלה".  3מטופלים הופנו לטיפול מלא בקהילת "רטורנו" ו  10כ

דתי וחרדי באמצעות קורס בנוסף "מפגשים" הפעילה מערך השתלמויות לאנשי מקצוע מהמגזר ה

מטפלים  100שעות. במהלך השנה סיימו את ההכשרה למעלה מ 4מפגשים בני  12המתפרס על 

 מטפלים בקורסים השונים הפועלים ברחבי הארץ. 60ובימים אלו משתתפים עוד כ

 

 התמכרות לטכנולוגיה  .ג

צאת בפרק נמ DSM5 -התמכרות לרשת טרם נכללה בסיווג האבחנתי הפסיכיאטרי, אם כי ב

מרכז המלצות להכלת אבחנות לעדכון. אבחנה אשר עדיין מחייבת מחקר היא אשר האחרון 

הפרעת משחק ברשת(. שימוש יתר ברשת נחשב להתנהגות (  Gaming Disorder -אבחנת ה

סיכונית במיוחד, בקרב בני נוער ונמצא כקשור לדיכאון, אובדנות, שביעות רצון נמוכה מהחיים, 

וריכוז, אובססיביות וחרדה. אבחנה זו תיכלל בגרסה המעודכנת של סיווג האבחנות הפרעות קשב 

.להתמכרות זו ישנן השלכות שליליות על  ICD -11 הפסיכיאטריות של ארגון הבריאות העולמי

המצב הפיזיולוגי והקוגניטיבי, בעיקר בקרב צעירים הנמצאים בשלבי התפתחות. השפעות על 

מנת יתר, עליה בלחץ דם, דיכאון,  הפרעות קשב וריכוז ועוד. חשוב ראיה, מצב אורתופדי, הש

 לציין כי ההתמכרות אינה למכשיר עצמו )מחשב או טלפון נייד( אלא ליישום ספציפי אשר משרת

רשתות חברתיות, פורנוגרפיה, רכישות, הימורים או צריכת מידע.  :צורך כלשהו. יישום כגון

 ילדים ומתבגרים כוללת את הקריטריונים הבאים: בספרות המחקרית, שימוש יתר בקרב

 

שימוש יתר ללא תחושת זמן המביאה להפחתת שעות שינה, או הזנחת התנהגויות  .א

 בסיסיות וחיוניות אחרות.

נסיגה רגשית, כאשר ישנה אי נגישות לאינטרנט הכוללת כעס, מתח, דיכאון וחרדה,  .ב

 בדומה לתסמיני גמילה מחומרים.

ביצוע שעורי בית ומפגשים  :סכים על פני התנהגויות שגרתיות כגוןהעדפה של שימוש במ .ג

 חברתיים. העדפה להישאר מול המסך במקום לבצע פעילויות מהנות מקבילות.

משך השימוש מוביל לביקורת שלילית מן הסביבה המשפחתית והחברתית, החשה  .ד

 בהתרחקות מדאיגה של הנער.

 

בארצות מזרח אסיה, באזור בו הפרעה זו היא נתונים על התמכרות למסכים קיימים בעיקר 

מהאוכלוסייה הצעירה. בארץ, העדר הגדרה אחידה  8%הקשה ביותר בעולם, ויכולה להגיע עד 

מקשה על איסוף נתונים והערכת היקף התופעה, בנוסף לכך ששימוש במסכים הפך לחלק 

ך, ותרבות הצריכה אינטגרלי בחיי ילדים ונוער, במסגרת מדיניות התקשוב של משרד החינו

 המקובלת. 
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 הנושא קיבל התייחסות ממספר גורמים:

   עמותת "אפשר", העוסקת במניעת התמכרויות ובטיפול, החלה במערך שלם של הכשרות

 לנוער ולהורים בתאום עם ביה"ס תיכוניים. 

  במטרה להוציא הנחיות  אשר התכנסהועדת היגוי של נציגי קידום נוער במחוז ירושלים

 א השפעות המדיה על ילדים ונוער. בנוש

  פרסמו ניירות הבריאות ארגון רופאי הילדים ומנהלת המחלקה להתפתחות הילד במשרד

 עמדה בנושא השפעות חשיפת יתר למסכים על ילדים ונוער. 

  ,החלה כתיבת נייר עמדה משותף עם יועץ מומחה, צוות המחלקה לטיפול בהתמכרויות

 לקה להתפתחות הילד ושיקומו.המחלקה לקידום בריאות והמח

  ביןמנכ"ל המשרד הצהיר על כוונתו לקדם את הטיפול בנושא באמצעות הקמת וועדה-

 .תמשרדי
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 דום בריאות קי .14

כחלק מתפיסה הרווחת של הפרעת שימוש בחומרים כקשורה לבריאות הציבור, במסגרות לטיפול 

אורח חיים בריא בכדי לשפר את איכות עידוד ום בריאות ולבהתמכרויות ישנה התייחסות לקיד

 חיו של המטופל. 

 : 2017להלן מספר נושאים אותם הדגישה המחלקה במהלך שנת 

 

 מניעת מחלות זיהומיות  .א

קיים קשר ישיר בין תחלואה של מחלות זיהומיות המועברות דרך הדם לבין שימוש בחומרים 

המחלקה אוספת באופן שיטתי נתונים  90 -אז סוף שנות האקטיביים בעיקר דרך הזרקה. מ-פסיכו

בקרב מכורים כרוניים לחומרים אופיאטים  HIV, HBV, HCV)אודות מחלות זיהומיות )

 הנמצאים בטיפול במרכזים לטיפול תרופתי ממושך. 

מהמטופלים הינם נשאים  5% -היסטורי עולה כי כ –מהנתונים שאספנו לצורך מחקר קוהורט  

הינו הנפוץ ביותר בקרב  C. נגיף ההפטיטיס HCVנשאי  56% -, וHBVנשאי  HIV, 18%של 

 אוכלוסייה זו ועל כן התמקדנו במספר צעדים לפעולה:

 

ערכנו כנס שנתי עם עמותת ח"ץ ומרכז תל השומר למחלות זיהומיות בניהולה של פרופ'  .1

בטיפול והתוכנית זיו בן ארי,  בו השתפו אנשי מקצוע רבים על מנת לעדכנם בחידושים 

 .Cהלאומית להכחדת הפטיטיס 

מתן הרצאות לצוותים המטפלים ולמטופלים עצמם, ע"י עמותת ח"ץ להעלאת מודעות  .2

 וגיוס לטיפול. 

 יצירת רפרנט לנושא בכל אחד מהמרכזים  .3

חיבור לרופא הפתולוג במרכזים רפואיים המתמחים אשר ירכז את הטיפול באוכלוסייה  .4

 זו. 

 על מנת למנוע סיכון לזיהום משולב.  Bלחיסון הפטיטיס  גיוס המטופלים .5

גיוס אנשי הצוות המטפל לחיסונים קיימים בתחום מחלות זיהומיות על מנת למנוע  .6

 הדבקות. 

 עבודה בגישה מוטיבציונית בכדי לשכנע מטופלים לקבלת טיפול.  .7
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  DAAS)פות החדשות )מטופלים טופלו בתרו 200 -יש לציין כי בעקבות פעילות ענפה זו כ

 הנמצאות בסל התרופות והחלימו. 

 

 :להלן דוגמא לפעילות ממרכז לטיפול תרופתי ממושך "בית אלמוג" 

 

 HCVפרויקט טיפול  -בית אלמוג 

 חיים ושיפור בריאות המטופלים.איכות ההעלאת  -מטרה

 .Cטיפול במטופלים אשר חולים בהפטיטיס  -יעדים

וזכאים מבחינת תנאי סל   Cבית אלמוג אשר נשאי נגיף ההפטיטיס כל מטופלי  -אוכלוסיית יעד

 הבריאות לקבלת טיפול בנגיף 

 בית אלמוג, בי"ח כרמל וקופות החולים -מקום

 שלהם חיובי. pcr -ואשר ה Cמטופלים אשר נושאים את נגיף ההפטיטיס  -קריטריונים לקבלה

של מטופלי בית אלמוג.   HCVיפול ב , החל פרויקט טAbbvieבסיוע חברת תרופות  2017בתחילת 

נוצר שיתוף פעולה עם היחידה למחלות כבד של בית חולים כרמל. במסגרתו האחות הראשית של 

 32היחידה, הגיעה למרפאה לפגוש את המטופלים ולתת להם הפניות לבדיקות החסרות. הוזמנו 

 . 18מטופלים והגיעו 

פלים לבית חולים כרמל לביצוע בדיקת מטו 5  -כמו כן בסיוע החברה אורגנו הסעות ל

 אלסטוגרפיה, אותם ליוותה עובדת סוציאלית מטעם מרכז אלמוג. 

במהלך השנה העובדת סוציאלית עניינה את המטופלים ונתנה להם הפניות לבדיקות למטופלים 

מטופלים נמצאו לא זכאים לטיפול בעקבות  5אשר התעניינו בטיפול ונתבקשו לערוך בדיקות. 

 פיברו נמוכה )רמת פגיעה בכבד(.רמת 

מטופלים, אשר החלו את תהליך הרפואי דרכנו, החלו  7 -זה כ פרויקטנכון להיום, מאז תחילת 

טיפול. מטופלים אלו קיבלו סיוע כספי מעמותת "חברים לרפואה" או מעמותת "חץ"  לרכישת 

 התרופות. 

 

מטעם קופ"ח מכבי, שהסכים לטפל בנוסף בסוף השנה החל שיתוף פעולה עם רופא כבד בקבילה, 

גם במבוטחי מאוחדת ולאומית. כך נוצר חלוקה שמטופלי קופ"ח כללית מטופלים ע"י בית חולים 

אנשי צוות בכירים מקופ"ח  3כרמל ושאר הקופות ע"י רופא זה. כדי להנגיש את השירות, הגיעו 

. מתוך ששת הנבדקים 6עו אנשים ובפועל הגי 13מכבי לקחת בדיקות דם ממבוטחי מכבי. הוזמנו 

 לביקור אצל הרופא. 2018שלושה נמצאו מתאימים להתחלת טיפול והוזמנו לתחילת 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 מניעת עישון במרכזים לטיפול בהתמכרויות  .ב

 

כמו כן,  עישון טבק הינו אחת ההתמכרויות הקשות ביותר ולעיתים מתלווה להתמכרויות נוספות.

חמורים למעשנים ולסביבתם ולתמותה מוקדמת. עפ"י חוק  ידוע כי עישון גורם לנזקי בריאות

מניעת עישון קיים איסור עישון במקומות ציבוריים כולל מרכזים רפואיים, בתי חולים, מרפאות 

 וכו'.

 

כמאמץ חשוב למניעת עישון הן של מטופלים והן של הצוות, ועישון פסיבי הכרזנו על מרכזים 

מעישון. לצורך כך הנחינו את המרכזים להקצות פינת עישון לטיפול בהתמכרויות כמקומות נקיים 

 במקום מאוורר ככל שניתן ולתלות שלטים על כך שעישון יהיה אפשרי רק בפינת עישון. 

אוכלוסיית המכורים המטופלים במרכזים ידועה כאוכלוסייה המעשנת באופן מסיבי. לצערנו, 

ט מעשנים. בכדי לאמוד את היקף התופעה הבחנו כי גם בקרב אנשי הצוות המטפלים ישנם לא מע

ולשקול את הצעדים לפעולה, אספנו נתונים מכל המרכזים לטיפול תרופתי ממושך, אשפוזיות, 

מרכזי יום לתחלואה כפולה ומחלקות תחלואה כפולה בבתי חולים פסיכיאטרים. נעשה מיפוי 

 וריכוז נתונים של מספר אנשי הצוות שמעשנים. 

 

מרכזים מינה איש צוות "אמון עישון", אשר ירכז את הנושא ויקדם את בנוסף, כל אחד מה

העלאת המודעות על נזקי עישון ועידוד של מטופלים המעשנים להשתתף בתוכניות להפסקת 

 עישון. 

 

בהמשך בכוונתנו שכל אחד מאמוני העישון ישתתף בקורס הכשרה למנחי סדנאות להפסקת עישון 

ורגן בשת"פ עם המחלקה לקידום בריאות במשרד במהלך שנת המוכר ע"י קופות החולים, שיא

. אנו בודקים אפשרות של תחליפי ניקוטין עבור מטופלים הנמצאים במסגרות סגורות 2018

 ומתקשים להימנע לחלוטין מעישון, כולל  בני נוער וצעירים.   

 

 .20פוזית ובאש 40מן הנתונים עולה כי סך אנשי הצוות המעשנים  במרכזי המתדון הוא  
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 שם מרכז המתדון
מספר אנשי 

 הצוות שמעשנים
מספר העובדים 

 במרכז

 15 4 מאמ"צ גליל טבריה

 11 2 אשדוד

 17 2 מאמ"צ חיפה

 18 5 באר שבע

 24 0 אדלסון

 25 3 בית אלמוג חיפה

 7 2 אום אל פאחם

 15 5 נצרת

 26 10 "צור אביב"

 11 1 חדרה

 12 6 ירושלים 

 15 4 עוריס

 8 0 ב"ש -מטרה 

 204 44 סה"כ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נתונים אודות מעשנים באישפוזיות: 
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 שם האשפוזית
מספר אנשי הצוות 

 מספר העובדים במרכז שמעשנים

 15 1 תחלואה כפולה ב"ש

 25 3 ויקטוריה

 21 15 טמרה

 17 5 אשדוד -דולפין 

 16 4 צפון -הדרך 

 25 11 אשפוזית אלה )רטורנו(

 20 4 מלכישוע 

 15 5 קריית שלמה 

  48 139 
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 מוות ממנת יתר  .ג

 .זמן לפעול זמן לזכור.

 

 

 

 

 

 .31.8הינו אירוע גלובאלי המתקיים מדי שנה בתאריך  יתר יום העלאת המודעות למוות ממנת

ממנת יתר של סמים או מטרת יום המודעות הינה להפחית את הסטיגמה הקשורה במוות 

 .אלכוהול

 

מטרה נוספת הינה לזכור את האנשים, חברים או בני משפחה שנפטרו ממנת יתר ולהזדהות עם 

המשפחות ועם הכאב שלהם על אובדן אדם יקר. המסר החשוב ביותר הוא כי מוות ממנת יתר 

  .ניתן למנוע

 

קיימות את יום המודעות , משרד הבריאות הצטרף למדינות רבות בעולם אשר מ2017בשנת 

 .והחליט להכריז על יום זה כיום מודעות לאומי ובינלאומי

צוות המחלקה כתב חומרים לצוותים המטפלים בהם השתמשו בכדי להעלות את המודעות של 

המטופלים לסכנה ולתת להם טבלה מרוכזת של סימנים לזיהוי מצב של מנת יתר ודרכי הפעולה 

שבוע שלאחר מכן התקיימו פעילויות ייחודיות והסברה בנושא במספר וב 31.8 בזמן אמת. במהלך 

מסגרות באחריות משרד הבריאות, המחלקה לטיפול בהתמכרויות, המחלקה לשחפת ואיידס 

באגף לבריאות הציבור. תוכננו פעילויות שונות במרכזים לטיפול תרופתי ממושך ובמסגרות של 

 .משרד והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול"יזהר", מסגרות להחלפת מזרקים באחריות ה
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 :להלן תמצית הפעילויות הייחודיות שהתקיימו

 

 באר שבע -מרכז לטיפול תרופתי סלע ב

צוות המרכז החליט לציין יום זה כיום שיעביר מסר חיובי, ישים דגש על עזרה עצמית, יעודד 

ן חייהם של המטופלים ומתן כלים דרך שימוש בשיח פתוח הלוקח בחשבון ניסיו תפקוד חברתי 

חשובים לשעת חירום. כשלמעשה המטרה העיקרית היא העלאת המודעות למה כן אפשר לעשות 

  בעזרת פעולות פשוטות בכדי להציל חיי אדם במקרה של מינון יתר. 

עם מסר "יותר מדיי לא כדאי, בכוחך למנוע המקרה הבא".  מטופלים וצוות המרכז לבשו חולצות 

 כן, כול מטופל קיבל מחזיק מפתחות עם כתובית: כמו 

 . NA -מניעה: רגע לפני פנה ל-

 שימוש: אם כבר פנה לפרויקט יזהר להחלפת מזרקים ועוד.-

 א."בשעת חירום פנה למד-

 בכתובית זו צוינו מספרי טלפון וכתובות של הגורמים שצוינו לעיל.

שא מוות ממינון יתר וקיבלו כלים למתן מטופלי המרכז נהנו משיח פתוח עם נציג של מד"א בנו

שהעביר מסר חיובי ומתן כלים לעזרה עצמית ותקווה. הפעילות   NAחבר  ועם  עזרה ראשונה 

 לוותה בארוחת בוקר עשירה לרווחת המטופלים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אשדוד -מרכז לטיפול תרופתי "שוהם" 

 .מניעהבדרכי הסברה ו יום העלאת המודעות למוות ממנת יתר צוין

בליווי פרטי נסיבות המוות  תמונות של מפורסמים שנפטרו מממנת יתר, פורסמו על קיר המרכז

ונרות נשמה. בין המפורסמים שהוזכרו: אלביס פרסלי שמת ממנת יתר של כדורי מרץ, אסי דיין 

בסמוך לקיר  שמת ממנת יתר של ריטלין, זוהר ארגוב אשר התאבד בעקבות שימוש בסמים ועוד.

 ."תה חולצה שחורה שעליה כתוב: "מת ממנת יתרנתל
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התקיים שיח פתוח על מקרי המוות מסמים ניתנה במה לביטוי לתחושותיהם של המשתתפים אל 

 .מול תחושת ההחמצה במניעת המוות

 .הסברתית על ידי רופאת המרכז לאחר השיח הפתוח-פעילות מניעתית התקיימה

 וה".חולק מחזיק מפתחות המחובר ל"תפילת השלו

 

 מרכז לטיפול תרופתי מאמ"ץ טבריה

תמצית הפעילות  המכוונת לקהל המטופלים. מוות ממנת יתר, במרכז התקיימה פעילות בנושא

  :שהתקיימה

 מוות ממנת יתר למטופלים בנושא כרזות בחדר ההמתנה וחלוקת עלונים פרסום

 "?קרה של מינון יתרמדריך עזרה ראשונה בנושא: "כיצד ניתן להציל חיים במ-מפגש עם חובש
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  "מאמ"ץ חיפה: "זוכרים את החברים - מרכז לטיפול תרופתי ממושך

אשר מטרתו העלאת מודעות לסכנות  בסימן "זוכרים את החברים", ום מוות ממנת יתר צוייןי 

ל להוביל למוות. הכרוכות בשימוש בחומרים פסיכו אקטיביים בכלל, ובשימוש מרובה שיכו

 .על ידי אנשי הצוות הרב מקצועי, בחדרי הטיפול ובחצר המרכז פעילות ההסברה התקיימה

במהלך השבוע האחרון של אוגוסט התפרסם ברחבי המרכז קיומו של היום המיוחד: "זוכרים את 

ליו החברים". במקום הוצבו שולחנות עם כלי כתיבה, צבעים ודפים, ובחצר הונח עץ עם ענפים שע

תלו המטופלים את מכתביהם וציוריהם )שהוכנו בצורה חופשית או על ידי שאלות מונחות( לזכר 

חבריהם שמתו ממנת יתר, או כתוצאה משמוש בחומרים פסיכו אקטיביים אחרים. ליד העץ 

 .הונחו נרות נשמה לזכר החברים שאינם

 

 במרכז לטיפול תרופתי "צור אביב" בת"א

 " .רלערוך כינוס "מכתב פרידה לחב בחרו במרכז "צור אביב"

ליד תמונות הנפטרים הונחו דפים  .על קיר המועדון נתלו תמונות הנפטרים, בלווי נרות זיכרון

 .כתוצאה מסמים בכתיבה לחבר שנפטר לצורך ביטוי רגשות
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 הנגשה תרבותית של שירותים לטיפול בהתמכרויות .15

 -א נושא חשוב אשר ניתן לו דגש במערכת הבריאות. בנושא הנגישות הלשונית והתרבותית הו

פרסם פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות דאז, את שבעת "עמודי האש" של המשרד.  2011

012.pdfhttp://www.health.gov.il/PublicationsFiles/amud_esh2 

מדובר במטרות על, קווים מנחים אשר לאורם פועל המשרד בכל תחומי אחריותו. בעמוד האש 

"צמצום השפעה של הבדלי תרבויות על שימוש בשרותי בריאות השני נמצאת ההנחיה 

מדי שנה מתפרסם באתר המשרד עדכון על הפעולות שבוצעו במסגרת תכנית העבודה ואיכותם". 

די האש. סטנדרטים בנושא הנגשה שפתית בשרותי הבריאות, הכוללים השנתית בהשראת עמו

פרסום של השרות הניתן בשפות שונות, העסקת כ"א דובר שפות בהתאם לאוכלוסייה, שימוש 

במוקד טלפוני לתרגום רפואי סימולטני של המשרד ועוד, מהווים בסיס לעבודת הרגולציה של 

למצוא התייחסות לנושא ההנגשה השפתית המשרד. בעקבות הסטנדרטים שפורסמו, ניתן 

והתרבותית, גם בדוחות צוותי הבקרה והפיקוח, אשר בודקים את ההנגשה התרבותית והשפתית 

 בכל שרותי הבריאות הניתנים, כולל בתחום הטיפול בהתמכרויות.

 

 : נתונים

קר של ממעטת לפנות לקבלת טיפול בשירותים רפואיים, אך לפי ס ת יוצאי אתיופיהאוכלוסיי

המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות נמצאו שעורי פנייה לגמילה גבוהים יחסית, 

יה בארץ. לפי נתוני הלמ"ס, אחוז יבהתחשב בגודל קבוצת יוצאי אתיופיה  ביחס לכלל האוכלוס

, על רקע זה, 1.7%)דור ראשון ושני( הוא  2015יה, נכון לסוף ייוצאי אתיופיה מתוך כלל האוכלוס

 מטופלי אישפוזיות בקרב יוצאי אתיופיה. 8%דאיג במיוחד ממוצע של מ

 (2017)אשר נאספו במאי  2016נתוני   -טיפול במטופלים ממוצא אתיופי באשפוזיות
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 נתונים אודות שונות תרבותית בתוך קהילה טיפולית "אילנות" לתחלואה כפולה נפשית והתמכרויות 

 ( 42בני מיעוטים שנולדו בארץ )ומהווים %  26נולדו בישראל מתוכם  51.7%

 יוצאי חבר העמים 35.6%

 מטופלים( 10נולדו באתיופיה ) 8.5%

 אחרים 4.2%

סה"כ  שם המרכז
מטופלים 

 2016 -ב

מטופלים 
יוצאי אתיופיה 

 2016 -ב

אחוז יוצאי 
אתיופיה 
 מתוך סה"כ

סה"כ מטופלים 
יוצאי אתיופיה 

 בממוצע בחודש
בי"ח באר שבע, מחלקת 

 תחלואה כפולה
229 13 6% 1-2 

 ויקטוריה, ראשל"צ
 

295 30 10% 2-3 

 יחידת קלט ומיון,
 קריית שלמה

152 14 10% 1-2 

 תמר, טמרה )גברים(
 

499 19 4% 2-3 

 (2016) 204 מלכישוע )נוער בנים(
213 (2015) 

20 
25 

10% 
12% 

2-3 
3-4 

 (אלה, רטורנו )נוער בנות
 

67 5 8% 1-2 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/amud_esh2012.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/amud_esh2012.pdf
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 האתיופייוצאי הערבי ומהמגזר מגמת עליה במספר הדיירים ל ים מזה מספר שנים*אנו עד

 המטופלים בקהילת אילנות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדיניות:  .א

 התכנית הממשלתית לקידום שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית: 

אושרה החלטת ממשלה בנושא קידום שילובם של יוצאי אתיופיה  2015באוקטובר  29בתאריך 

הישראלית. מתכנית זו נגזרו משימות שגובשו על ידי מטה המשרד בהליך שארך כשנתיים  בחברה

. על אף נתוני הטיפול ביוצאי אתיופיה האתיופיה של יוצאי ונעשה בשיתוף נציגים רבים מהקהיל

המוצגים להלן, לא הוכנסו לתכנית תחום הטיפול בברה"נ בכלל ובהתמכרויות בפרט. בעקבות 

טיפול בהתמכרויות למשנה למנכ"ל, מונתה נציגת המחלקה כחברה בוועדת פניית המחלקה ל

 מעקב אחר החלטת ממשלה, על קידום שילוב יוצאי אתיופיה.

על בסיס ניסיון שנצבר, ניתן בעבר דגש להעסקת כ"א דובר אמהרית במרכזי טיפול תרופתי 

 רכי הקהילה, בעיקראחזקתי ולאלכוהול. היום, הצעירים דוברי עברית, אך ישנה רגישות לצ

 .2018במרכזי טיפול להתמכרות לאלכוהול ועל כן יש מקום לפיתוח תחום זה בשנת 

 הכשרות .ב

נערך קורס לצוותים של בריאות הנפש בנושא כשירות תרבותית, באוניברסיטת ת"א,  2016 -ב

 2נערכו  2017 -במרכז ללימודי המשך. בקורס השתתפו גם מטפלים בתחום ההתמכרויות. ב

תלמויות לצוותי ברה"נ בבי"ח פסיכיאטריים, בהן השתתפו גם עובדי מחלקות לתחלואה הש

כפולה. בימים אלו נבנית הכשרה ייעודית לעובדים בתחום הטיפול בהתמכרויות בשיתוף המנהל 

 לתכנון אסטרטגי.

 הסברה .ג

ת בתחום התנהגות מזיקה והתמכרויות קיימים עמודי מידע מתורגמים, להלן קישורים בערבי

 ובעברית:

 . דף ראשי בנושא התמכרויות 1

www.health.gov.il/Arabic/Subjects/addictions/Pages/default.aspx 

http://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Pages/default.aspx 

 

http://www.health.gov.il/Arabic/Subjects/addictions/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Arabic/Subjects/addictions/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Pages/default.aspx
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 . דף שימוש מזיק והתמכרות2

.aspxwww.health.gov.il/Arabic/Subjects/addictions/Pages/treatment 

https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Pages/treatment.aspx 

 . דף "סמי פיצוציות" וחומרים מסכנים3

https://www.health.gov.il/Arabic/Subjects/PharmAndCosmetics/pharm_crime/Pages/

piz.aspx 

cts/PharmAndCosmetics/pharm_crime/Pages/piz.aspxhttps://www.health.gov.il/Subje 

 

 שירותים מונגשים לשונית ותרבותית בתחום הטיפול בהתמכרויות: .ד

קיימים שירותים ייחודיים למגזר הערבי וכ"א דובר ערבית בכלל השירותים. בבי"ח ממשלתיים 

ה האמהרית. קיימת אפשרות להתקשרות עם מוקד טלפוני של מתורגמנים, הכולל תרגום לשפ

בנוסף, פנינו לרשות למלחמה בסמים ואלכוהול לצורך סיוע תקציבי בהתקשרות אשפוזיות גמילה 

 למוקד התרגום הטלפוני.

 

 להלן פרטי מסגרות ייחודיות לדוברי ערבית של משרד הבריאות:

 אשפוזית לגמילה מסמים

 פקס טלפון מנהל/ת כתובת שם האשפוזית עיר

 04-9944896 04-9947995 וליד דיאב , טמרה   24930, 3ת"ד  ערבימרכז החלמה יהודי  טמרה

 

 מרכזי טיפול תרופתי ממושך

שם המרכז לטיפול  עיר
 תרופתי ממושך

 פקס טלפון מנהל/ת כתובת

-אום אל
 פאחם

, 575ת"ד  שכונת אלבאטן, פאחם-אום אל
 פאחם-אום אל

 04-6310896 04-6310896 עבד עדוי

בו אחמד, בניין סעיד א נצרת נצרת
קומה ג', צומת אלחאנוק, 

 16165, מיקוד 50766ת"ד 

 04-6001985 04-6463972 עבד עדוי

 לילך   45אופיר  חיפה –מ.א.מ.ץ  חיפה
 עבודי  -אמיר

04-8677871 04-8660097 

    

 לסיכום

עבודה מערכתית ושיתופי פעולה תוך משרדיים מחייבת  הנגשה לשונית ותרבותית של שירותים

ם. המחלקה לטיפול בהתמכרויות מעוניינת לשתף בניסיונה בתחום הטיפול ולהרחיב ירדיובינמש

את מעורבותה גם בתחום המניעה וההסברה. כמו כן, קבלת תקציבים ייעודיים יסייעו בפיתוח 

לטיפול וליוצאי אתיופיה, פתרונות מותאמים כגון הכשרת כ"א ע"י מילגות לבני המגזר הערבי 

  .בתחום ההתמכרויות

http://www.health.gov.il/Arabic/Subjects/addictions/Pages/treatment.aspx
http://www.health.gov.il/Arabic/Subjects/addictions/Pages/treatment.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Pages/treatment.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Pages/treatment.aspx
https://www.health.gov.il/Arabic/Subjects/PharmAndCosmetics/pharm_crime/Pages/piz.aspx
https://www.health.gov.il/Arabic/Subjects/PharmAndCosmetics/pharm_crime/Pages/piz.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/pharm_crime/Pages/piz.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/pharm_crime/Pages/piz.aspx
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 הכשרות  .16

 

 הכשרה לפיתוח ורכישת מיומנויות ניהול למנהלי מרפאות אמבולטוריות לטיפול בהתמכרות

הטיפול במרכזים לטיפול תרופתי ממושך באוכלוסיית המכורים מזמן למנהלים ולאנשי הצוות 

אתגרים רבים וזאת בשל היותם אחראים על מערך טיפול שלם הניתן להם בתוך המרכזים הכולל 

טיפול תרופתי לצד טיפול סוציאלי מקיף. על כן מנהלי המרפאות מתמודדים היום עם ניהול גם 

של אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות )רופאים, עובדים סוציאליים, קרימינולוגים, פסיכולוגים 

וכו'( לצד עבודה עם ספקים, רשויות מקומיות, וגורמי טיפול רבים הנוגעים בחייו של המטופל. על 

שעות שהועברה ע"י חברת "מומנטום", וכללה הרצאות,  40בחודש מאי התקיימה הכשרה בת כן 

סימולציות ותרגול רב. בהכשרה נחשפו המשתתפים למודלים ניהוליים שונים וזאת בכדי לאפשר 

להם לפתח את הגישה הניהולית האישית שלהם. כמו כן ניתנו למשתתפים תכנים וכלים בניהול 

 אפקטיבי.

 

 וטיבציונית במרכזים לטיפול תרופתי ממושך גישה מ

( מקובלת כיום כאחת הגישות המובילות Motivational Interviewingהגישה המוטיבציונית )

בתחומי קידום בריאות רבים. הגישה, אשר נולדה מתוך  (evidence-based)הראיות -ומבוססות

ברת דבקות בטיפול תרופתי תחום ההתמכרויות משמשת כיום גם לקידום אורח חיים בריא, הג

ובתכניות טיפול בבריאות הנפש וטיפול בעבריינים. על רקע ממצאים מחקריים רבים המראים 

יעילות הגישה, היא הוספה לרשימת הגישות הטיפוליות מוכחות היעילות של הארגון האמריקאי 

 SAMHSA – Substance Abuse and Mental Healthלטיפול בתלות בחומרים ובריאות הנפש )

Service Administration ,הגישה המוטיבציונית היא גישה אינטראקטיבית, לא מתעמתת .)

המשתמשת בהקשבה מיומנת ומשקפת על מנת ליצור יחסי שיתוף פעולה עם המטופל. הגישה 

מבוססת על ערכים של שיתוף פעולה, כיבוד אוטונומיה והפקת תכנים מהמטופל, ומשלבת 

 פל עם טכניקות מעשיות הניתנות לבדיקה ולמחקר. מטו-עקרונות ממוקדי

זה מספר שנים שהמחלקה קיימה הכשרות לצוותים מטפלים בתחום התמכרויות ותחלואה 

 2017כפולה, אך מבקרות שנערכו במסגרות עלה כי הגישה לא הוטמעה בקרב המטפלים. בשנת 

במרפאת "שוהם"  הוחלט כפיילוט לשנות את פורמט ההכשרה ולכן התקיימו שתי הכשרות

אשדוד, ו"בית אלמוג" בחיפה. ההכשרות הועברו לכלל הצוות במרפאה מתוך הרצון להנחיל 

 לכולם את שפת השינוי בצורה אחידה.  

ההכשרה כללה חמישה מפגשים והועברה ע"י ד"ר איגור גוזלצ'ין בחיפה וגב' אורית קובץ' בחיפה, 

 שהינם מומחים בגישה. 

הרצאות, תרגולים תוך הבאת מקרים מהתמודדות יום יומית של צוות  ההכשרות כללו שילוב של

 המרפאה. פורמט זה נמצא כיעיל יותר והצוותים הביעו שביעות רצון רבה. 
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 קורס טראומות ופגיעות מיניות

התקיימה הכשרה בנושא "טראומות ופגיעות מיניות" עבור צוות "רטורנו",  2017בחודש אפריל  

לת אישפוזית לבנות נוער וצעירות וקבילה טיפולית באותו המתחם כרצף אשר במסגרתו פוע

טיפולי. במסגרות הללו המטפלים מתבקשים כחלק מהטיפול לעסוק בנושא של טראומות ופגיעות 

מיניות והכשרה מסוג זה באה לתת מענה לנושא זה. הכשרה זו נעשתה בשיתוף הרשות הלאומית 

בוססת על המודל התלת שלבי לטיפול התנהגותי למלחמה בסמים ואלכוהול. ההכשרה מ

קוגניטיבי בתופעות פוסט טראומטיות. ההכשרה  כללה חלק תיאורטי של מושגי יסוד בטיפול 

התנהגותי קוגניטיבי, וחלק מעשי בו הלומדים התבקשו להציג מקרים מעבודתם היומיומית עם 

 נפגעי סמים ואלכוהול שעברו טראומה.  

אים במיוחד לטיפול באנשים שהגיעו להתמכרות עקב טראומה מורכבת המודל התלת שלבי מת

כמו: התעללות בילדות, מכיוון שהחשיפה לטראומה נעשית רק אחרי שלב ראשוני של התייצבות. 

מטרת שלב ההתייצבות, לשקם את היכולת לוויסות רגשי. מיומנויות של ויסות רגשי חשובות 

נוהגים להרגיע את עצמם בדרכים הרסניות, כגון שימוש במיוחד לטיפול באוכלוסיות של אנשים ש

בחומרים ממכרים או התמכרויות התנהגותיות שונות.  שלב זה אמור להביא ליציבות הדרושה 

אצל המטופל כדי להגיע לכדי חשיפה ועיבוד התכנים הטראומטיים המתגלים לעיתים קרובות 

ה של סיפור הטראומה ומשמעותו לאחר תהליכי הגמילה. השלב השלישי מתייחס לאינטגרצי

ברצף החיים של המטופל והאינטגרציה של המטופל במשפחה ובקהילה, תוך שימוש בהתערבויות 

שעות אקדמיות והועברה ע"י המכון הישראלי  70מפגשים, סה"כ  11קוגניטיביות. ההכשרה כללה 

 לפסיכו טראומה.  

 

 

 סדנת דה אסקלציה 

רד השתלמו באנגליה בגישה אשר במקור נועדה להפחית נציגים מהאגף לבריאות הנפש במש

 התנהגות אלימה ולמנוע הגבלה מכאנית של חולים בבתי חולים פסיכיאטרים. 

בהשאלה לעולם הטיפול בהתמכרויות, בו אין למטפלים יכולת להגביל את המטופלים שלהם, 

ות של מטופלים הצוותים נתקלים במקרי אלימות רבים של מטופלים בינם לבין עצמם ואלימ

 כלפי אנשי צוות. 

סוציאלית לפיה אנשי צוות שונים -פסיכו -הטיפול במרפאות אלו עובד ע"פ הגישה הביו 

מדיסציפלינות שונות מטפלים בשיתוף פעולה בנושא ההתמכרות. הסדנה כוללת את כל צוות 

ה כי כל המרפאה )מנהלת המרפאה, רופאה, מטפלים, חובשים, מאבטחים, מזכירה( מתוך הבנ

איש צוות במרפאה פוגש את המטופל בחלק כזה או אחר במהלך הטיפול וחשוף לאלימות ועל כן 

ישנה חשיבות לשימוש בשפה אחידה ובכלים זהים להתמודדות עם מצבי אלימות. שיטת דה 

אסקלציה עשויה לסייע למטופל בשלבים הראשונים של המצוקה הנפשית, לפני פרוץ המשבר 

ות שליטה. ההתערבויות צריכות להיות מותאמות לצרכי המטופל תוך כדי שיתוף וזיהוי אסטרטגי

 פעולה הדדי ודיווח. 
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התקיימו שתי סדנאות,  במרפאת צור אביב, ת"א ומרפאת ממי ירושלים. הסדנאות   2017בשנת 

הועברו ע"י ד"ר טל ברגמן, ראשת האגף לבריאות הנפש.  בכדי לסייע לצוות בהטמעת הגישה 

כשו עבורם קופסא סנסורית, מתוך הבנה כי שימוש בעזרים יכול לסייע בהפגת מתחים, אותם נר

ניתן להציע למטופל שנמצא באי שקט, או במצבים שיכולים לעורר עניין, כגון: המתנה לקבלת 

מתקן למשקוף , כפפות ושק איגרוףמסוגים שונים,  תחושה ומעיכה טיפול. הקופסא מכילה כדורי

 ן הרמות גוף ועוד.לביצוע אימו

במהלך השנה נמשיך לתמוך ולהדריך את הצוותים של המרפאות ולהכשיר מרפאות נוספות 

 בגישה. 
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 הרצאות וימי עיון       

  

 4מתוך  1

 מקום שם ההרצאה תאריך

שם 

 אוכלוסיית יעד המרצה

מספר 

 משתתפים

מספר 

 שותפים שעות

17.1.17 

הרצאה 
 לתוכנית

אמריקאית 
 יורק -ניו

אוניברסיטת 
בי"ס  -ת"א 

 -לרפואה 
תכנית 

 אמריקאית

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

סטודנטים 
לרפואה בנושא 

 סמים
40 2 

אוניברסיטת 
 ת"א

26.1.17 

הפרעת קשב 
וריכוז 

ושימוש 
 בחומרים

ביה"ס 
המרכזי 

 -לעו"ס דימול 
קורס 

 התמכרויות

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

עו"סים 
מטפלים 
במסגרות 
 ויותלהתמכר

25 2 
משרד 

 -הרווחה 
 התמכרויות

8.2.17   
אונ' בן גוריון 

 באר שבע
ד"ר 
 חלד

השתלמות 
רופאי כאב 

בטיפול 
 בבופרינורפין

26 8   

28.3.17 
 הרצאה

 
 

     חיפה
  

  

30.03.18 

התמכרות 
לסמים 

 –ואלכוהול 
הסבת 

 אקדמאים 

ביה"ס 
לסיעוד, 

 ביה"ח קפלן

ד"ר 
 חלד

  35 6   

רות התמכ  02.04.17
לסמים 

  -ואלכוהול 
הסבת 

 אקדמאים

ביה"ס 
לסיעוד ביה"ח 

הדסה עין 
 כרם 

ד"ר 
 חלד

  23 4   

מחקרים  24.4.17
בתחום 

התמכרויות 
בפני 

פסיכולוגיה 
התנהגותית 

וצוות 
 חוקרים

אוניברסיטת 
בית  -אריאל 
הספר 

 לפסיכולוגיה

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

חוקרים 
במחלקה 

 לפסיכולוגיה

15 3   

התמכרות   08.05.17
לסמים 

 ואלכוהול 

אוניברסיטה 
העברית, 
 ירושלים

ד"ר 
 חלד

לימודי תואר 
שני בעבודה 
 סוציאלית 

19 2   
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 הרצאות וימי עיון       

  

 4מתוך  2

 מקום שם ההרצאה תאריך

שם 

 אוכלוסיית יעד המרצה

מספר 

 משתתפים

מספר 

 שותפים שעות

מדיניות  11.5.17
טיפול בנפגעי 

 סמים

יטת אוניברס
 חיפה 

קרן 
 גולדמן

סטודנטים 
לתואר שני 

 -בקרימינולוגיה
התמחות 

 בהתמכרויות 

15 1.5   

כמסקס  18.5.17
שימוש 

בחומרים 
בקרב 

הקהילה 
 הלהט"בית

בי"ח תל 
 השומר

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

אנשי צוות 
בריאות הנפש 

רפואת 
להבטבים 
ומחלות 
 זיהומיות

המחלקה  0.5 60
בית  HIVשל

חולים תל 
 השומר

מדיניות  3.7.17
טיפול רפואי 
בהתמכרויות 

 בישראל

קיבוץ רמת 
הרצאה  -רחל 

וסדנה בקורס 
 -משא"ב

 משרד החוץ 

ד"ר 
פאולה   
 רושקה

נציגים בתחום 
ההתמכרויות 

 מהעולם

משרד החוץ  3 20
ורשות 

למלחמה 
בסמים 

 ואלכוהול

פגיעות מיניות  3.7.17
 וחומרים

קיבוץ רמת 
הרצאה  -רחל 

וסדנה בקורס 
 -במשא"

 משרד החוץ 

קרן 
 גולדמן

נציגים בתחום 
ההתמכרויות 

 מהעולם

משרד החוץ  1 20
ורשות 

למלחמה 
בסמים 

 ואלכוהול

התמכרות   04.07.17
לסמים 

 ואלכוהול 

ביה"ס 
לסיעוד, 

ביה"ח אסף 
 הרופא

ד"ר 
 חלד

סטודנטים  
בתוכנית הסבת 

 אקדמאים

ביה"ס   6 23
לסיעוד, 

ביה"ח אסף 
 הרופא

צים סמים נפו 31.7.17
 ודרכי טיפול

לשכת עורכי 
 דין ת"א

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

משטרה חוקרי 
 נוער ת"א

משטרת  2 30
 ישראל

הפרעת קשב  5.9.17
וריכוז 

 במבוגרים 

ביה"ס 
המרכזי 

 לעו"ס דימול

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

קציני מבחן 
 לנוער

 -רווחה 2 30
 קציני מבחן
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 הרצאות וימי עיון      

  

 4מתוך  3

 מקום צאהשם ההר תאריך

שם 

 המרצה

אוכלוסיית 

 יעד

מספר 

 משתתפים

מספר 

 שותפים שעות

חוות דעת  5.9.17
פסיכיאטרית 
בנושא שימוש 

 בחומרים

ביה"ס 
המרכזי 

 לעו"ס דימול

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

קציני מבחן 
 לנוער

 -רווחה 2 30
 קציני מבחן

סיכום קורס  25.9.17
 + הרצאה

ד"ר  קריית אונו
פאולה 
 רושקה

מטפלי 
ם שיקו

  -ברה"ן 
שיקום 
בריאות 
הנפש 

ותחלואה 
 כפולה

30 4   

התמכרות  22.10.17
לסמים 

 –ואלכוהול 
הסבת 

 אקדמאים

ביה"ס 
לסיעוד, 

ביה"ח שערי 
 צדק 

   6 29   ד"ר חלד

מדיניות  8.11.17
הטיפול 

במכורים דרך 
סיכום פעילות 

המחלקה 
 2016לשנת 

אוניברסיטה 
 העברית

קרן 
 גולדמן 

סטודנטים 
 –שני לתואר 
 עו"ס

30 1.5   

פגיעות מיניות  6.11.17
תחת השפעת 

 חומרים

אוניברסיטה 
 עברית

קרן 
 גולדמן

סטודנטים 
 –לתואר שני 

 עו"ס

30 1.5   

התמכרות   27.11.17
לסמים 

ואלכוהול 
ללומדים 

לתואר ראשון 
 בסיעוד

ביה"ס 
לסיעוד, 

 ביה"ח קפלן

   6 26   ד"ר חלד

התמכרות   28.11.17
לסמים 
-הול ואלכו

השלמת תואר 
 לאחיות 

מכון טל, 
 ירושלים

   5 18   ד"ר חלד
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 4מתוך  4     הרצאות וימי עיון      

 מקום שם ההרצאה תאריך

שם 

 המרצה

אוכלוסיית 

 יעד

מספר 

 משתתפים

מספר 

 שותפים שעות

התמכרות  21.12.18
לסמים 

ואלכוהול 
ללומדים 

לתואר ראשון 
 בסיעוד

ביה"ס 
לסיעוד, 
סף ביה"ח א
 הרופא 

   6 35   ד"ר חלד

התמכרות   28.12.17
לחומרים 

 אופיאטיים

אונ' ת"א 
קורס 

התמכרות 
ותחלואה 

כפולה 
 לרופאים

   2 24   ד"ר חלד

 

     כנסים וימי עיון:

לזכרו של  ד"ר  Addiction Academyשל   6 –הכנס ה  בנושא: התמכרות ותחלואה כפולה 

 אנטולי מרגוליס ז"ל 

תקיים באילת הכנס השנתי של רפואת התמכרויות אשר התמקד בנושא תחלואה בחודש מרץ ה

אנשי מקצוע בתחום ההתמכרויות  80 -כפולה וחידושים בתחום ההתמכרויות. בכנס השתתפו כ

 ובריאות הנפש.  

 

 כנסים וימי עיון

שם 

 מקום ההשתלמות

סוג 

 ההשתלמות

שם 

 המרצה

האחראי 

 מהמחלקה

אוכלוסיית 

 יעד

מספר 

 יםמשתתפ

מספר 

 שותפים שעות

ארגון 
שירותי 
תחלואה 
כפולה 
נפשית 
המודל 
 האנגלי

 אילת
כנס שנתי 

לרפואת 
 התמכרויות 

קרן 
 גולדמן 

ד"ר 
רושקה 
וקרן 

 גולדמן 

מומחים 
מתחום 

ההתמכרויות 
ותחלואה 

 כפולה 

80 1 
סם,  -אל

חברת 
 אינדיויאור

מדיניות 
המחלקה 
לטיפול 

 בהתמכרויות

 "רטורנו"

יום למידה 
ותף מש

רווחה 
 בריאות 

קרן 
 גולדמן

קרן 
 גולדמן 

מנהלי 
קהילות 

 טיפוליות 
20 5 

משרד 
 הרווחה
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 2017ואתגרים לשנת  2016סיכום פעילות המחלקה לשנת 

יום העיון התקיים בחודש יוני בקהילת "רטורנו". ביום העיון התקיים סיכום של עבודת 

ם שהמשרד מפעיל והצצה לפרויקטים המחלקה, תוך חשיפה של העשייה בסוגי השירותים השוני

 מובילים בתחום. ביום העיון השתתפו כמאה אנשי מקצוע. 

 חידושים בטיפול במחלות כבד זיהומיות והתמכרויות   –"מהקל אל הכבד" 

ארגון הבריאות  -בחודש נובמבר התקיים בתל השומר יום עיון אשר נעשה בשת"פ עם עמותת ח"ץ

איגוד רפואת כבד והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול. ביום זה הישראלי לטיפול במחלות כבד, 

נחשפו המשתתפים לשיטות טיפול חדישות בתחום לרבות תרופות חדשות לטיפול במחלות כבד 

זיהומיות, בדגש על זיהוי, איתור ואבחון לטיפול במחלות זיהומיות בקרב מטופלים במסגרות 

 לטיפול בהתמכרויות. 

 קהילות טיפוליות -שרד הבריאות ומטה משרד הרווחהיום למידה משותף למטה מ

בחודש נובמבר התקיים יום למידה משותף למשרד הרווחה ומשרד הבריאות בקבילת "רטורנו" 

בבית שמש. משרד הרווחה ומשרד הבריאות הינם שני המשרדים המרכזים המטפלים במכורים 

דים. משרד הרווחה הזמין את וישנם מסגרות משותפות הנעשה בהם פיקוח משותף של שני המשר

מנהלי הקהילות הטיפוליות, והנהלת השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות בכדי לחשוף 

 אותם על הנעשה במחלקה.  

 

 הכשרות וימי עיון בתחום תחלואה כפולה: 

 (17/05קרית אונו ) - קורס תחלואה כפולה לעובדי שיקום ברה"ן

כשרה לאנשי שיקום וטיפול בתחום הטיפול במתמודדים עם התקיים קורס ה 2017בחודש מאי 

תחלואה כפולה במערך השיקום.  מטרת הקורס הייתה הרחבת הידע והכלים של מטפלים בתחום 

התחלואה הכפולה  במערך השיקום, באופן שיאפשר להם הטמעה  בעשייה השיקומית תוך יצירת 

מפגשים, המורכבים  10הקורס כלל  שיתופי פעולה עם מערכות מטפלות ושיקומיות נוספות.

בהשתתפות  ,לומדים 30מהרצאות פרונטליות וסדנת הדרכה בכל מפגש. בהכשרה השתתפו כ 

 .   אחראית תחלואה כפולה מטעם המחלקה לטיפול בהתמכרויות

 "הגיעה עת שיקום..."

מים בחודש אפריל התקיים בנתניה כנס בן יומיים, אשר אורגן בשת"פ עם הרשות למלחמה בס

סם בנושא שיקום. קידום תחום שיקום בקרב מכורים תופס תאוצה  -ואלכוהול וארגון אל

בעבודת המשרדים, כאשר ישנה הבנה כי ללא הקצאת משאבים ופיתוח שירותים לתחום זה, 

המטופלים לא יוכלו לתפקד באופן מיטבי. בכנס נכחו מיטב המרצים מתחום ההתמכרויות 

לייצר הדדיות בלמידת שני התחומים וללמוד מניסיונם של מערכות ושיקום בריאות הנפש בכדי 

שונות המשקמות אוכלוסיות, כדוגמת משרד הביטחון, שיקום מערך בריאות הנפש, ביטוח לאומי 

 אנשי מקצוע.   350 -וכו'. בכנס השתתפו כ
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  ובקרה פיקוח .17

בים )סוציאלי ורפואי המחלקה לטיפול בהתמכרויות אחראית לפיקוח על מוסדות רפואיים ומשול

מפקחים  6יחד( לטיפול במשתמשים בסמים כולל במסגרות שב"ס עפ"י דין. הפיקוח מתבצע ע"י 

ועד למשרה שלמה( הכפופים למחלקה. מערך  0.5בהקיף משרות שונות )בין  )רופאים( אזוריים

ם מפקחי הפיקוח עבר התייעלות ושדרוג ופועל למען סגירת מוסדות פיראטיים בשיתוף פעולה ע

 משרד הרווחה במוסדות משולבים )רפואיים וסוציאליים(.

הושלמה עבודת אפיון להחלפת התוכנה  2017הנתונים נאספים במערכת ממוחשבת ובשנת 

. כמו כן, המפקחים מזינים באופן ישיר ובזמן 2017לתוכנת "ג'נריקה" אשר עלתה לאור בסוף שנת 

 אמת נתוני ביקורי פיקוח למערכת.

הכוללים בקרה ללא הודעה מראש )פתע( בשעות  ביקורי פיקוח 1268המפקחים בצעו  2017  בשנת

 הערב והלילה.

 

 :  2017להלן פירוט הבקרות שנערכו על ידם  במהלך שנת 

בקרות במוסדות לטיפול  סוג ביקור

 2017בהתמכרויות בשנת 

 32 חידוש רישיון 

 6 צו סגירה ותלונה במשטרה

 2 צו סגירה 

 35 לפני סגירההתראה 

 3 מוסדות חדשים שנפתחו/רישיון חדש

 728 מספר ביקורים תקופתיים 

 266 מספר בקרות יזומות/פתע

 196 מס' הביקורים שנערכו בסטטוס "מאושר"

 1268 סה"כ

 

ביקורים במסגרות בהן הם מקיימים  1425בנוסף לכך במסגרת עבודה שוטפת מפקחים ביצעו 

 הבאות: פיקוח וזאת לפי המשימות

 

מפגשים עם מטופלים וצוות המטפלים במהלך בירור תלונות, ישיבות עם הצוותים המטפלים, 

 ישיבות במחלקה לטיפול בהתמכרויות, ימי עיון, השתתפות בוועדות הכנסת וכו'.
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 2693סה"כ בקרות / ביקורים שבוצעו ע"י המפקחים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקרת איכות 

לפתח את תחום בקרת  2015לטיפול בהתמכרויות המחלקה החלה בשנת לצד פיקוח על המוסדות 

איכות בשירותי הטיפול הניתנים. שאלונים אלו הוכנסו בצורה ממוחשבת לתוך מערך הפיקוח. 

הבקרה כוללת צוות רב מקצועי מטעם המחלקה ובסופו מופק דו"ח לגוף המבוקר ולפיו המוסד 

ה נערכת אחת לשנה והמפקח האזורי אחראי למעקב נדרש לתקן את הליקויים כולל ציון. הבקר

 אחר תיקון הליקויים. 

 התקיימו בקרות לכלל האשפוזיות וציונם אף פורסם בדו"ח הקודם.  2016בשנת 

השקענו חשיבה בפיתוח שאלוני בקרת איכות למרכזים לטיפול תרופתי ממושך. כמו  2017בשנת 

וסבו הבקרות הקודמות ושויכו לתיקים כן שודרגה מערכת המחשוב לתוכנת ג'נריקה בה ה

 הממוחשבים של המוסדות באחריותנו. 

מתוכננת בקרה חוזרת באישפוזיות ותחילת בקרת איכות במרכזים לטיפול תרופתי  2018בשנת 

 ממושך. 

 

 שיתוף פעולה בבקרות עם הפסיכיאטר המחוזי במסגרות לטיפול בתחלואה כפולה

מחלקה עם צוותי הבקרה של הפסיכיאטר המחוזי,  נערכו בקרות משותפות של ה 2017עד 

באישפוזית כפר איזון בלבד.  בעקבות הנחייתה של ד"ר טל ברגמן, מנהלת אגף ברה"נ, החלו 

מתוכננים גם ביקורים של  2018 -בקרות משותפות במחלקות ובמרפאות לתחלואה כפולה. ב

צורך הכרות עם רצף השירותים הפסיכיאטרים המחוזיים במרפאות מתדון ובאישפוזיות גמילה, ל

  לטיפול בהתמכרויות.
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 התקשרויות וחוזים .18

המחלקה לטיפול בהתמכרויות אחראית על הכנת מכרזים ובקשות לפטורים ממכרז למרכזים 

נותני שירות בתחום הטיפול בהתמכרויות. המחלקה הינה גורם רגולטורי ורוב השירותים 

ת שירותים. לצורך כך ישנו תהליך של הכנת מכרז הניתנים בתחום ההתמכרויות נרכשים בקניי

יחד עם גורמים נוספים במשרד, פרסום המכרז ועד להליך בחירת הספק להפעלת השירות. 

המחלקה עובדת בקשר שוטף ובתיאום עם הלשכה המשפטית ומחלקת נכסים במשרד. על נותני 

לזכות במכרז ולספק  השירותים לעמוד בתנאי המכרז בסטנדרטים ובהנחיות המחלקה על מנת

שירותים לאנשים הסובלים ממחלת ההתמכרות בין אם באשפוזית או באמצעות טיפול אחזקתי 

 תרופתי.

 3 -על רקע עליה בביקוש לטיפול, קיבלה המחלקה להתמכרויות אישור להרחבת מיטות ל

 :2017-אשפוזיות ב

 מיטות 23-מיטות ל 18-מ –אשפוזית מלכישוע  .1

 מיטות 24-מיטות ל  18 -רטורנו( מת אלה נשים )ויוזאשפ .2

 מיטות 18-מיטות ל 10מ  –אשפוזית קריית שלמה  .3

מיטות באשפוזית נשים "לצידך", עבור נשים העוסקות בזנות  4 -כמו כן, אושר מימון ל

 וטרנסנג'דריות.

האשפוזית נותנת מענה לאוכלוסיית קצה של נשים העוסקות בזנות, טרנסנג'נדריות ונשים אשר 

ומה מיניות מורכבות. מלבד אשפוזית "לצידך" אין עוד אשפוזית בארץ הקולטת חוו טרא

אוכלוסייה ייחודית זו הזקוקה לטיפול אינטנסיבי תוך הפעלת גישה טיפולית ממוקדת בטראומה 

 ומתמקדת בנוהל יציאה ממעגל הזנות ועל כן היא ספק יחיד.

ציבם וחברי ועדת מכרזים הוחלט השנה, אחרי דיונים שקיימנו במשרד עם נציגי החשבות, תק

לקיים רה ארגון במתן שירותי אשפוז לצורך גמילה ולכן הוחלט לצאת למכרז אחיד עבור כלל 

ויאפשר פריסה מחודשת של אשפוזיות בדגש על שוויוניות  2019האשפוזיות שיתפרסם בשנת  

קביעת סטנדרטים ונגישות שירותי גמילה במסגרות ציבוריות. תעריף אחיד לכלל האשפוזיות, ו

 מותאמים ואחידים לכלל מסגרות הגמילה בארץ.

 

 :מרכזים לטיפול תרופתי ממושך

ספקים שונים  3מרכזים לטיפול תרופתי ממושך המופעלים על ידי  11ישנם  2017נכון לשנת 

 2-)האגודה לבריאות הציבור, קרן מחקרים רפואיים בי"ח איכילוב ו"חמד נרקולוגיה"( בנוסף ל

 שבע(-באחריות ישירה של המדינה )מרכז "יסעור" יפו ומרכז "מטרה" בארמרכזים 

המחלקה לטיפול בהתמכרויות עושה מאמצים רבים כדי לייעל את תהליכי הרכש לתיקון ופרסום 

מכרז מחודש על מנת לאפשר לפונים לקבלת שירותים בתחום ההתמכרויות בשירות איכותי 

 בסטנדרט גבוה ובלתי מתפשר.
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 מטופלים תלונות ופניות  .19

 מעקב אחר פניות הציבור ותלונות מטופלים 

המחלקה לטיפול בהתמכרויות שמה דגש על מתן שיפור השירות ועידוד פניות למחלקה במקרים 

שבהם הטיפול שניתן לא לשביעות רצונם. בכלל המרכזים לטיפול בהתמכרויות מופיעים פרטי 

 המחלקה ע"פ חלוקה לאזורים.   ההתקשרות עם מוקד משרד הבריאות והמפקחים של

 

 :פניות ותלונות מתקבלות במחלקה בשני אופנים

 פניות דרך מוקד "קול הבריאות", אשר מטופלות באופן מידי בערוצים המקובלים .1

 פניות המגיעות ישירות למחלקה )דואר, פקס, מייל וכו'( ומתועדות במערכת   .2

ול עד לסגירת הפניה. פניות אלו ממוחשבת המרכזת את המידע  ומתעדת את שלבי הטיפ 

 נבדקות ע"י המפקחים הרפואיים האזורים בשטח.

 

 

 : פניות והתלונות מתחלקות לפי

 סוג המוסד אליו מתייחסת התלונה .1

 גורם פונה / מלין  ללא התייחסות למסגרת טיפולית ספציפית .2

 

 :פניות,  מתוכם 229התקבלו  2017סה"כ בשנת 

 תלונות  9

 בקשות סיוע 215

 (בקשות מידע מגורמים שונים )ראה פירוט בטבלה 5

 

 

 : חלוקת הפניות / תלונות לפי נושאים

   OMTתלונות על מרכז * 104

 בקשת טיפול מתדון/סובוקסון  22

 בקשות בנוגע למסגרת גמילה  60

 פניה משפטית   3

 אספקת טיפול במרכז רפואי  4

 גמילה מתרופות כאב 14

 גמילה מכדורי שינה והרגעה  4

 הודעות פטירה 18

Opiod maintenance treatment – OMT * - טיפול תרופתי ממושך ע"י מתדון / סובוקסון 
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 2017 –בקשות סיוע / תלונות לתקופה לפי סוג מוסד 

בקשות  תלונות סוג מוסד
 מידע

בקשות 
 סיוע

 סה"כ

 26 22 2 2 * פניות ממסגרות שאינן מסגרות לטיפול בהתמכרויות

 36 34 0 2 י רפואיפנימית

 30 27 0 3 פנימיתי משולב

 3 3 0 0 אמבולטורי משולב

 92 89 1 2 מתדון -אמבולטורי רפואי 

 5 5 0 0 מרכז יום -אמבולטורי רפואי 

 37 35 2 0 מרפאה -אמבולטורי רפואי 

 

9 5 215 229 

 

 , פניה עצמיתגורם: פרטי, ממשלתי, בריה"נ, משפטי, אנונימי, משפחתי, חו"ל, רווחה  *

 2017 – מפנה גורם לפי פניות התפלגות

 סה"כ בקשות תלונות מפנה גורם

 7 6 1 גורם פרטי

 3 3 0 גורם ממשלתי

 0 0 0 גורם ברה"ן

 2 2 0 גורם משפטי

 0 0 0 גורם אנונימי

 8 7 1 גורם משפחתי

 3 3 0 גורם חו"ל

 3 3 0 גורם רווחה

 0 0 0 פניה עצמית

 26   סה"כ
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 2017 בהתמכרויות לטיפול ממסגרות ניותפ

 סה"כ בקשות תלונות  סוג מוסד

 36 34 2 פנימיתי רפואי

 30 27 3 פנימיתי משולב

 3 3 0 אמבולטורי משולב

 92 90 2 מתדון -אמבולטורי רפואי 

 5 5 0 מרכז יום -אמבולטורי רפואי 

 37 37 0 מרפאה -אמבולטורי רפואי 

 203 220 9 סה"כ

 כלליסה"כ 

  

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017התפלגות תלונות / בקשות עפ"י סוג השירות  
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 2017התפלגות תלונות/ בקשות  ממסגרות שאינן מסגרות לטיפול בהתמכרויות  

 2017פניות ממסגרות שאינן מסגרות לטיפול בהתמכרויות   התפלגות
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 2017 התפלגות פניות עפ"י סוג השירות 

 2017 פניות / תלונות לפי נושאים

* Opiod maintenance treatment - OMT - טיפול תרופתי ממושך ע"י מתדון / סובוקסון 
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  הסברה/ עשייה במדיה הדיגיטלית בתחום  .20

 התמכרויות:         

 

תחום התמכרויות מסוקר באופן קבוע בתקשורת והן הציבור הרחב והן אנשי המקצוע צורכים 

וחלט במשרד לפעול עם יחידת הדוברות של משרד הבריאות, האגף לפשע מיידע מהמדיה. על כן ה

פרמצויטי בכדי לשתף את הקהל הרחב במיידע רפואי ולהעלות את המודעות לסיכונים הכרוכים 

 בשימוש בחומרים פסיכואקטיבים.

יצאנו בקמפיין ייחודי לצעירים ובני נוער כאזהרה משימוש בסמי פיצוציות: המסר  2017בקיץ 

צינו להעביר הוא שסמי הפיצוציות, בהשפעתם על הגוף והנפש, הם סמים של ממש ולא שר

"מוצרים טבעיים " כפי שנהוג בטעות לחשוב. הם נמכרים בד"כ בפיצוציות )חנויות הפתוחות 

, המוכרות מלבד מוצרים גלויים כמו חטיפים, פיצוחים, שתייה,  גם חומרים סינטטיים 24/7(

קיים. החומרים הללו מופצים בצורת כדורים, שקיות של עלים מיובשים פסיכואקטיביים לא חו

הדומים לחליטות תה, מסטיקים, בקבוקונים ועוד. בדומה לכל מוצר אחר הנמכר לציבור, גם 

מוצרים אלה עטופים בעטיפה צבעונית, מפתה, מגניבה, מעניינת ומשווקים בשמות אטרקטיביים 

פרוטי" אבל האמת היא -"חלום מתוק", "סבבה", "תותיומושכים כמו "נייס גיא", "הרצל", 

שמאחורי העטיפה מסתתרים חומרים מסוכנים, בעלי תרכובות רעילות אשר להם נזקים בלתי 

 הפיכים הן פיזית והן נפשית.  

צעירים בשנה  75צעירים בשנה מגיעים לחדרי מיון לאחר שימוש בסמי פיצוציות וכ  6500עולה כי 

 יכיאטרי . מגיעים לאשפוז פס

סרטונים קצרים המותאמים למדיה  2על כן, יצרנו באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית 

החברתית והפצנו אותם באמצעות כוכבי רשת אינסטגרם שלהם הרבה עוקבים )כמו טל דיין, 

 אביב ראובן, שלומי אביגזר ועוד...(

 יפות לסרטונים . חש 204,286הקמפיין זכה להצלחה רבה ולאחוזי צפייה רבים, לפיהם  

 

 להלן הקישור לסרטונים: 

https://www.youtube.com/watch?v=QyBo44JtJnY  

https://www.youtube.com/watch?v=NIo3QReEb_Q  

DVJ_CQ-https://www.youtube.com/watch?v=jaua 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QyBo44JtJnY
https://www.youtube.com/watch?v=QyBo44JtJnY
https://www.youtube.com/watch?v=NIo3QReEb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=NIo3QReEb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=jaua-DVJ_CQ
https://www.youtube.com/watch?v=jaua-DVJ_CQ
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 ועדות כנסת  .21

המחלקה לקחה חלק פעיל בוועדות נגע הסמים והאלכוהול בכנסת בנושאים  2017גם בשנת 

י כאבים, הנגשת השירות שונים, ביניהם: תחלואה כפולה, טיפול בסובלים מהתמכרות למשככ

 לטיפול בהתמכרויות למגזרים שונים, מניעה וצמצום עישון, טיפול מותאם מגדרית ועוד. 

itteeMaterial.aspxhttp://m.knesset.gov.il/Activity/Committees/Drugs/Pages/Comm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.knesset.gov.il/Activity/Committees/Drugs/Pages/CommitteeMaterial.aspx
http://m.knesset.gov.il/Activity/Committees/Drugs/Pages/CommitteeMaterial.aspx
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 קשרים בינלאומיים  .22

 taiexמנהלת המחלקה השתתפה בסיור משותף של משרד הרווחה במסגרת פרויקט  2017בשנת 

בברלין וסביבתה. בסיור נחשפנו למדיניות טיפול בסמים ואלכוהול בגרמניה ועלה כי הטיפול הוא 

ביטוח הלאומי הגרמני, כאשר משרד הרווחה חלק ממנו. הגישה היא באחריות משרד הבריאות וה

 םנורמטיביישיקומית, מתחילת הטיפול בכוונה להחזיר את המכור מהר ככל הניתן לחיים 

ומתפקדים. סיירנו במסגרות שונות כגון: החלפת מזרקים, מסגרת בה בנוסף למרכז עצמו קיימות 

המפוזרים ברחבי העיר וזאת למזער נזקים. כמו  יםסטרילימכונות לחלוקת קונדומים ומזרקים 

כן, קיים חדר הזרקה , המלווה בצוות רב מקצועי כולל צוות סיעוד אשר מלמד הזרקה בטוחה, 

ומציע גם מזון ומנוחה קלה למען מכורים מזריקים. בנוסף המקום פועל בשת"פ עם עיריית ברלין 

 והמשטרה בכדי לאפשר להם להגיע ללא ענישה. 

רנו במסגרות טיפול המשך, אשר הינן קצרות תווך ומשתמשות בגישות טיפול מוטיבציוני, ביק

טיפול בטראומה תוך עבודה בשיטות מעולם הריפוי ועיסוק ובשילוב ספורט כחלק מתהליך 

 ההחלמה. 

בקרנו בפרויקט שיקום נשים מכורות בו הנשים מתגוררות עם ילדיהם תוך כדי קבלת תמיכה, 

 וסיוע כלכלי לתקופה של עד שנתיים עם תוצאות מרשימות ביותר. הדרכה הורית 

כמו כן השתתפנו בכנס בנושא טיפול באלכוהול המאורגן ע"י ארגון הבריאות הלאומי של מדינות 

מזרח אירופה אליהם אנו שייכים. הכנס שילב יידע והתערבויות בנושא טיפול ומניעה של  -דרום

 ל הממשלה עם ארגונים ללא מטרת רווח. אלכוהול בדגש על שיתופי פעולה ש

כחלק מהשתייכות לדיווח על מסד הנתונים המנוהל ע"י ארגון הבריאות העולמי, דיווחנו על 

הטיפול באלכוהול והנתונים הקיימים בשנתיים האחרונות, כחלק ממאגר עולמי ושיתוף  מדיניות

 יידע בין מדינות. 
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