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  פתח דבר

 

אני שמחה וגאה להציג בפניכם את סיכום פעילות המחלקה לטיפול בהתמכרויות לשנת 

שונות בתחום הרפואה  תתחום הטיפול בהתמכרויות מתממשק עם דיסציפלינו. 2018

עוסקת גם ר להיותה רגולטור ומתווה מדיניות בתחום הטיפול, מעבהמחלקה ומחוצה לו. 

בהתערבויות בתחום המניעה, העלאת מודעות בקרב צוותים מטפלים, זיהוי ואיתור נפגעי 

 פיתוח שירותים חדשים. , הפעלת שירותים והתמכרויות במסגרות רפואיות

החומרים המציאות החדשה בשנים האחרונות, אשר מזמנת לנו אתגרים הן בסוגי 

החדשים בשימוש, בדגש על סמי פיצוציות והתמכרות לתרופות כאב אופיאטיות והן 

חשיבה  נשי המקצוע בתחוםדורשים מאבהשלכות הנפשיות הנגזרות מנזקי השימוש, 

 .וחדשנית תיצירתי

 ככי כאב בפרט. התפתחות עולמית נוספת הינה שימוש מזיק בתרופות מרשם בכלל ומש

אנו נדרשים גם לפיתוח ינו, דרני, בו המדיה הינה חלק בלתי נפרד מחיבעידן המוכמו כן, 

תחום התמכרויות התנהגותיות, בדגש על התמכרות לטכנולוגיות, הימורים כולל הימורים 

 ברשת, הפר סקסואליות, קניות ועוד. 

נעשו מאמצים אדירים במסגרת ועדת היגוי בין משרדית לפתח ולקדם את  2018בשנת 

 בהימורים.  תחום טיפול

-דיסציפלינארית ובין-על רקע התפתחויות אלה, האתגר הוא רב ונדרשת עבודה מולטי

 ארגונית ההכרחית לצורך איגום משאבים וריבוי שותפים לעשיה. 

 

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

הטיפול המיטבי לאלו הנזקקים  מסירות ותודעת שירות גבוהה, בכדי להבטיח את

 בצורה גרפית הנתונים, עיבוד והכנת לגב' איריס לוי, אשר עמלה רבות על ריכוזלשרותינו. 

, ריכוז נושא פניות ותלונות מטופלים אודותפילוח נתונים לרבות , והצגתם בסיכום זה

נתוני והצגתו בסיכום זה, עריכה ועיבוד  מניעת עישון במרכזים לטיפול בהתמכרויות

, טיפול בתרופת סובקסון במרכזים רפואייםעיבוד נתונים משראל לגבי ביקורים במלר"ד, 

עריכה וארגון הכשרות, ימי עיון והרצאות המחלקה, ועזרה בהכנת תרשימים גרפים 

מול ספקי ופטורים התקשרויות בריכוז לגב' דנה לביא על תרומתה  .בנושא פיקוח ובקרה

בתחום ההתמכרויות. לגב' יונתי ארגמן, על ריכוז תחום  ועבודתה המקצועיתהשירות 

הרישוי ואיסוף הנתונים בתחום לסיכום זה ועבודתה מול ספקי השירות והמפקחים 

אבקש להודות גם למר יובל זיו, מרכז סטטיסטיקה, מחקר ותכנון, באגף במחלקה. 

 לבריאות הנפש, על סיוע בעיבוד נתוני הפונים לאישפוזיות. 

זו אבקש להודות לגב' עופרה אוסטין, אשר שימשה במשך השנתיים האחרונות  בהזדמנות

רכזת בכירה בתחום תחלואה כפולה, ופעלה רבות לקידום תחום חשוב זה כולל ריכוז 

 תחום הנגשה תרבותית בכלל האגף לבריאות הנפש. נאחל לה הצלחה רבה בדרכה החדשה. 
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במשרד, על סיוע בעיבוד הנתונים בתחום לגב' אינה פוגצ'וב, מהמחלקה למיידע והערכה 

 תחלואה כפולה. 

 

לגב' ציונה חקלאי ולגב' נחמה גולדברגר, מאגף המיידע במשרד, על הסיוע בעיבוד נתוני 

 פונים לחדרי מיון ובתי חולים כללים.  

 

 מקווה שתמצאו עניין בסיכום זה והנתונים ישמשו לכם לעזר. 

 

 

 

 

 

 ד"ר פאולה רושקה

 קה לטיפול בהתמכרויות מנהלת המחל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

באתר משרד  2018*ניתן להוריד את דו"ח פעילות המחלקה לטיפול בהתמכרויות לשנת 

 הבריאות בקישור הבא: 

l/UnitsOffice/HD/MHealth/mental/addictions/Pages/dhttps://www.health.gov.i

efault.aspx 

 

 

 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/mental/addictions/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/mental/addictions/Pages/default.aspx
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 שירותים לטיפול בתחום התמכרויות  .1

 

 שירותי גמילה פנימיתיים )אשפוזיות(

תהליך גמילה גופנית )דיטוקס( הינו תהליך המחייב פיקוח רפואי, תוך הסתייעות בטיפול 

מילה ושלב ראשוני שבו עיקר תרופתי קצר מועד להקלת ההתמודדות עם תסמיני הג

המשאבים מופנים להעלאת מוטיבציה להמשך טיפול. הגמילה מתבצעת במסגרות 

 הבאות: הרפואיות

 )אשפוזיות )מסגרת פנימייתית 

 )מרפאות )טיפול אמבולטורי 

פי החוק במדינת ישראל כל מוסד המטפל במכורים לסמים מחויב בהפקת רישיון -על

)יש  א טרם פנייה למוסד כי המוסד הוא בעל רישיון כחוקלהפעלתו, ועל כן חשוב לווד

 לבדוק שהרישיון בתוקף(.

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

מפקחים רפואיים לכל אזור. האשפוזיות הינן מסגרות גמילה מסם או מחומר 

ה. באשפוזית קיים צוות רב פסיכואקטיבי אחר והן התחנה הראשונה בתהליך הגמיל

מקצועי, רפואי, סיעודי, סוציאלי כולל מדריכים חברתיים, המלווה את המטופל במהלך 

שהותו. האשפוזיות הציבוריות הנן באחריותו משרד הבריאות ומחויבות לעמוד 

 בסטנדרטים ונהלים של המחלקה. 

רים, אנו עדים למרות שהיעד הרצוי של עבודת האישפוזית היא גמילה מוחלטת מחומ

לקושי של מטופלים רבים, אשר מחלת ההתמכרות שלהם קשה, וניסו מספר רב של פעמים 

גמל ללא הצלחה, ועל כן לאחרונה פתחנו מסלול נוסף שבו מוצע למטופלים ייצוב ילה

תרופתי ע"י תרופת סובוקסון )עבור מכורים לאופיאטים ומשככי כאבים(, להמשך טיפול 

 מרפאתי בקהילה. 

 גמל בשלב שני, לאחר זמן התייצבות עם התרופה.  יק מהם מצליח להחל

אזוריות, וכל אדם יכול לבחור את המקום  –ל עהאישפוזיות פזורות ברחבי הארץ, והינן 

 ע"פ הזמינות ולא ע"פ אזור מגורים. 

משך האשפוז עבור מבוגרים נמשך שלושה שבועות בעוד שבקרב בני נוער וצעירים הוא 

ושה חודשים. היות ומדובר בצעד ראשון לטיפול, מומלץ לעודד את המטופל נמשך עד של

להמשיך ברצף לקהילה טיפולית סמוכה אשר באחריות משרד הרווחה. קיימות אשפוזיות 

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

במימון משולב )ציבורי ופרטי( אשפוזיות ציבוריות, ואישפוזית אחת  8כיום ישנן 

מיטות בכלל  173המופעלות ע"י ספקים בהתקשרות חוזית עם המשרד. השירות כולל 

 האשפוזיות. 
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הגדלנו את מספר המיטות עבור נוער ותחלואה גופנית משולבת, בשנת  2017לאחר שבשנת 

בזנות הייתה תוספת מיטות עבור אישפוזית גמילה מאלכוהול ומיטות עבור נשים  2018

 וטרנסג'נדריות. 

ארגון אישפוזיות, על מנת להטיב עם הציבור בזמינות  -החל תהליך של רה 2018בשנת 

כגון: נשים,  ספציפיות אוכלוסיותלהשירות, פיזור גאוגרפי נגיש, ומענים ייחודיים 

משתמשים בתרופות מרשם ממכרות, תחלואה נפשית, מגזרים שונים, תחלואה פיזית 

התבררו מס' נקודות שנצטרך לתת להם מענה במכרז זה במסגרת תהליך  .מורכבת,  וכו'

 החדש:

  הפריסה הגיאוגרפית הנוכחית אינה נותנת מענה לכלל האזורים הגיאוגרפים בארץ

ובמיוחד באזור המרכז, בו יש שימוש נרחב בחומרים פסיכו אקטיביים ולכן יש 

 צורך במסגרת המכרז לתת מענה ציבורי לאוכלוסייה זו.

  בלבד, בדומה למודל הפעלת  30ייחודית לנשים בוגרות מעל גיל חוסר באישפוזית

 אישפוזית נערות וצעירות .

  ועוד.מתן מענה ייחודי למתבגרים צעירים מהמגזר הערבי 

אשר שותף בפורום רכש חברתי נבחרנו ע"י המשרד במקביל לתהליך עבודה זה, 

ה" שהינה ספק של משרד רוה"מ כחלק להיות מלווים ע"י חברת "נובבשירות המדינה, 

פיתוח מתהליך התייעלות ושיפור רכש חברתי במשרדי הממשלה. מטרת  הליווי הינה 

בפיקוח ומתן דגש על איכות ויעילות יסייעו למחלקה אשר מדדי תוצאה ותפוקה 

של הראשונה ויימשך עד המחצית  2018. תהליך זה החל בשנת הטיפול הניתן בשירות

 .2019שנת 

 

בחלוקה מגדרית פנו  מטופלים בכלל האשפוזיות הציבוריות,  2896התקבלו  2018בשנת 

  (. 10.4%נשים ) 302לעומת  (89.6%) מטופלים גברים 2241

למרות התערבויות מקדמות טיפול בנשים, עדיין אנו רואים כי אחוזי הגעה לטיפול הינם 

 פריד טיפול מגדרי. נמוכים. על כן בחשיבה מחודשת על שירותי גמילה, יש לה
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סיימו טיפול מטופלים  1878 ך כלל הפונים לטיפול, מתובאשר לאחוזי הצלחה בטיפול, 

נתונים אלו הינם נתונים ראשונים, שכן האישפוזית הינה צעד ראשון . ( 64.8%) בהצלחה

יש צורך בקישור לנתוני  הבליך הטיפולי ועל מנת להעריך נכונה את ההצלחה בטיפול

כדי להטיב את  פועלים לשיתוף נתונים בין משרדי המשך המצויים במסגרות רווחה. אנו

 רצף הטיפול. 

, נתון המתיישב עם העובדה (20.7%) מטופלים הינם מטופלים חוזרים 599 ,מכלל הפונים

וחלק  ת, ולכן מהלך זה הינו צפויות הינה מחלה כרונית, בעלת החמרה חוזרשהתמכר

 מתהליך הטיפול. 

, אנו עדים 2018בהתבוננות על סוגי החומרים בגינם אנשים התאשפזו לגמילה בשנת 

 לשינוי עם עליה חוזרת באופיאטים כחומר מוביל, קאנביס כחומר שני, ואלכוהול. 

נתונים אלו מתכתבים עם המגמה העולמית של התמכרות למשככי כאבים אופיאטים, 

פיאטים. כמו כן, עליה מדאיגה בשימוש בקאנביס, הן בשל הזליגה בנוסף לסמי רחוב או

בעקבות תהליך המדיקליזציה והן תפיסת העדר מסוכנות בשימוש בקאנביס כחלק משיח 

 ציבורי המבקש לקדם לגליזציה. 
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( PTSDבאשר להפרעות נפשיות נלוות, ניתן לראות כי הפרעת דחק פוסט טראומטית )

ה ביותר. היות ומחלת ההתמכרות מגלמת בתוכה טראומות רבות, כולל הינה השכיח

 םאופיינייקוטבית -כי הפרעת דיכאון והפרעה דוטראומות מוקדמות. כמו כן, ניתן לראות 

 . ני דיכאון וחרדה נלווים לא פעם בתהליך הגמילהתסמילשימוש בחומרים ו

אקטיבים, בעיקר קאנביס שימוש יתר בחומרים פסיכותלווה לגם מחלת הסכיזופרניה מ

 על שיפורכאשר המטופלים מדווחים על הפחתת תופעות לוואי של תרופות נויורלפטיות 

תחושת השייכות והשתלבות בחברה וזאת אל אף הפוטנציאל ההתמכרותי והסכנה 

 . הקשורים בשימוש בקנביס בהחרפת המצב הפסיכוטי

 

 להלן נתונים אודות הפרעות פסיכיאטריות נלוות: 
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 :2018נתוני אשפוזיות 

שם  

 המסגרת

אוכלוסיית  מיקום

 ייעד

מס 

 מיטות

מס 

מטופלים 

 לשנה

 'מס נשים גברים

מסיימי 

 טיפול

 אחוזי

מסיימי 

 טיפול

אישפוזית  1

 הדרך

 ליד

 עילבון

מכורים  

לסמים 

ואלכוהול 

 )בוגרים(

25 505 431 74 301 60 

אישפוזית  2

 טמרה

מכורים  טמרה

לסמים 

ואלכוהול 

ים )גבר

בוגרים 

 בלבד(

20 515 515 0 284 57 

אישפוזית  3

 ויקטוריה

ראשון 

 לציון 

מכורים 

לאלכוהול 

וסמים לא 

 אופיאטים  

23 365 291 74 289 79 

מכורים  אשדוד דולפין  4

לסמים 

ואלכוהול 

 )בוגרים(

20 427 357 70 268 63 

קריית  5

 שלמה 

בני 

 ציון 

תחלואה 

כפולה 

 גופנית

18 302 260 42 159 53 
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שם  

 המסגרת

אוכלוסיית  מיקום

 ייעד

מס 

 מיטות

מס 

מטופלים 

 לשנה

 'מס נשים גברים

מסיימי 

 טיפול

 אחוזי

מסיימי 

 טיפול

מכורים  הגילבוע מלכישוע 6

לסמים 

ואלכוהול )בני 

 נוער וצעירים

23 105 105 0 58 55 

גבעת  רטורנו  7

 השמש

בנות וצעירות 

 27עד גיל 

24 154 0 154 64 42 

מרכז  8

לבריאות 

 הנפש ב"ש

תחלואה  באר שבע

כפולה נפשית 

 לצורך גמילה

16 237 195 42 121 51 

אישפוזית  9

 "לצידך"

נשים בזנות  יהוד

 וטרנסג'נדריות 

4 48 0 48 35 73 

 

 

בשנים האחרונות תחום טיפול בהתמכרויות פונה להתאמת טיפול גמילה שהינו הצעד 

ה חשיבות רבה למתן מענים ייחודיים לאוכלוסיות הראשון בתהליך ההחלמה כאשר ישנ

 ומגזרים שונים.

חרדית, -גם האוכלוסייה הדתית ההתמכרות הינה נחלתן של אוכלוסיות רחבות ובניהן

אשר לאחרונה ניכרת עלייה בפניות למסגרות מותאמות לצורך גמילה. כיום, אין מענה 

  חרדי מטעם המשרד.-ציבורי ייחודי למגזר הדתי

הוקמה האשפוזית הראשונה לגברים חרדים "אחרת בדרך" בבית  2018נובמבר בחודש 

שמש, אשר קיבלה רישיון למוסד רפואי מטעם המשרד. אשפוזית זו מספקת מענה 

חשש להימצא במקומות מעורבים ללא מתוך למטופלים ומורידה חסמים להגעה לטיפול, 

בית מדרש והרצאות בנושאי דת. דגש על מענה רוחני דתי הכולל: שמירת שבת, בית כנסת, 

האשפוזית מופעלת בוילה פרטית במבנה חדש, בתנאים פיזיים נאותים, כולל נגישות 

 לנכים.

חשוב לציין כי אשפוז גמילה הינו הצעד הראשון בטיפול במכור, כאשר המשך הטיפול 

ברצף הינו תנאי הכרחי להצלחת תכנית הגמילה. משרד הרווחה אמון על המשך הטיפול 

המיועדת למגזר הדתי חרדי  (ציבורי)מוסד קהילה טיפולית  במסגרתו פועלתבקהילה, 
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בלבד ונמצאת בשכנות לאשפוזית "אחרת בדרך" ועל כן יש כוונה לשיתופי פעולה בין שתי 

 המסגרות.

 

 להלן הצצה לנעשה באישפוזיות: 

 

 קריית שלמה"פלד" אשפוזית 

 

 
 

 

מחומרים קריית שלמה הינו ביה"ח אשר במתחמו פועלת אשפוזית "פלג" לגמילה 

פסיכואקטיבים לאנשים בעלי תחלואה גופנית נלוות להתמכרות וברובם דרי רחוב. 

ולא פעם מאובחנים  מטופלים אלה נזקקים לשירות רפואי נרחב לאור בעיותיהם הגופניות

 . במחלות מדבקות

לצד הטיפול בהתמכרות. על כן מצבם הגופני  בבייצוחשיבות רבה האשפוזית רואה 

, בשת"פ עם Cהפטיטיס בטיפול הסברה והגברת מודעות בנושא  פרויקט ל באישפוזית פוע

 . עמותת "חץ" 

ובנוסף מונה נאמן לנושא, לכלל צוות האשפוזית ות רצאבמסגרת הפרויקט התקיימו ה

לגילוי נוגדנים במסגרת תפקידו מקיים בדיקות עבור המטופלים . אח במקצועושהינו 

 .ת ח"ץמימון של עמותסיוע וב ה להמשך בדיקות וטיפוליפנלמחלה וה

 נושארופא האישפוזית ונאמן הפטיטיס בבנוסף, מתקיימות קבוצות קבועות בהנחיית 

בדגש על הפן  ,על גוף האדם מכריםשל ההתמכרות ושימוש בחומרים מ השפעות והשלכות 

 הרפואי בצורה מונגשת וידידותית למטופלים.

נו חיוני ביותר עבורם וכי הם למדים המון מן יש לציין, כי המטופלים מדווחים כי המידע ה

 .עם הצוות  סקרנות רבה ומתייעצים רבות המונגש, מגלים הידעומההרצאות 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkiryatshlomo%2Fposts&psig=AOvVaw1CpL5pf-1dOgVDoMcD8qGA&ust=1559892355563966
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkiryatshlomo%2Fposts&psig=AOvVaw1CpL5pf-1dOgVDoMcD8qGA&ust=1559892355563966
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 , עלבוןאישפוזית "הדרך"

 

 

 
 

אישפוזית הדרך הינה אישפוזית גמילה מחומרים פסיכואקטיבים, המיועדת לנשים 

 לנשים. 5לגברים ו  20מיטות,  25ת באשפוזיוממוקמת בעלבון שבצפון.  18וגברים מעל גיל 

אישפוזית זו פועלת בסמיכות לקהילה טיפולית בכדי לאפשר רצף טיפול מאשפוז לקהילה. 

 מודל זה מגביר את סיכוי ההצלחה בטיפול.  

מטופלים רבים אשר מגיעים אל האישפוזית חוששים מהמשך טיפול בקהילה שהינו ארוך, 

מקה בעבודה הטיפולית . כדי להפחית את  דורש הקרבה של המרחק ממשפחה, והע

, בשיתוף עם קהילת "הדרך" הסמוכה לאישפוזית , הוקם צוות 2018החששות, בשנת 

 משותף אשר תפקידו להוביל שילוב המטופלים אילו באילו כבר בשלב הטיפול הגמילה. 

צעדים  12מטופלים של האישפוזית בקבוצות  אירחוכחלק מחשיבה של הצוות 

ת בקהילה. כמו כן,  המטופלים מוזמנים לארוחת ערב ביום שישי ומטופלים של המתקיימו

 היום. בשגרתהקהילה מתארחים באישפוזית כדי לעזור 

ברמת הצוותים, התקיימה לראשונה השנה, התדיינות משותפת של צוותי האישפוזית 

 והקהילה בסוגיות טיפוליות מורכבות  על מנת לקדם את הטיפול המיטבי. 

 

 , 2018סף, על מנת לאפשר למטופלים לבחור את המסגרת המתאימה להם, בשנת בנו

, "אילנות"ו "מלכישוע"החלו להתקיים ביקורים קבועים באישפוזית, של נציגי קהילות 

    .סגרת וייחודיותהמכולל הצגת ה ,אחת לשבוע

 תהליך זה נועד לשיפור הרצף הטיפולי ומניעת נשירה וחזרה לשימוש. 
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זמה משותפת של עמותת הדרך ותאטרון בית לסין, התקיים יום עיון "אנשים מקומות ביו

זהו יום עיון ראשון בסדרת ימי עיון אשר  בבית ציוני אמריקה, בתל אביב.  דברים",

"בדידות וקשר תנה הרצאה בנושא יעוסקים בטיפול קבוצתי בהתמכרויות. במהלכו נ

 "אנשים מקומות דברים"להצגה כהקדמה  רידמן,על ידי ד"ר רובי פ  – בקבוצה טיפולית"

 של תיאטרון בית ליסין, בכיכובה של השחקנית מגי אזרזר.

 ההצגה עסקה בטיפול גמילה באישפוזית כשבמרכזה, הטיפול הקבוצתי.

לאחר ההצגה התקיים פאנל בהנחיית מומחים בתחום והשחקנים. האירוע זכה להדים 

 רבים.  

 

 אשפוזית "דולפין" אשדוד

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

 .18הנרחב ביותר מבין כל הערים בארץ. האשפוזית מיועדת לנשים וגברים מעל גיל 

נערכו פעילויות מיוחדת למטופלי   2018במהלך שנת  ,בנוסף לפעילות השגרתית

ת שרה אנג'ל להרצאה ובכך הסופר האשפוזית, למשל: ביום המעשים הטובים הגיעה

 חלום עבור מטופלת שמעריצה אותה. -הגשימה

ציינו את חודש המאבק בסמים, ואת חג החנוכה כאשר   בנוסף במהלך חודש דצמבר

המוקד היה באנלוגיה בין עולם ההתמכרות לחושך וההחלמה המקושרת לאור.  אירוע 

 התמכרות. השיא היה הצגה עם המטופלים בנושא המאבק במחלת ה

, כאשר נעשו "בנושא: "מהירות התגובה בחודש זה אף בוצעה פעילות ע"י מרצה חיצוני 

 .שימוש במגנטים מוארים , חידונים ועוד. בנוסף הוקרן סרט בנושא הסמים וסופם המר
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 אישפוזית "אלה" מבית "רטורנו "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ם", אשר מקיים שגרת לימודים לצד תקופת נפתח מרכז חינוכי "אלה חנ" 2018בשנת  

 הטיפול. המרכז נמצא בפיקוח משרד החינוך, אגף לחינוך מיוחד במחוז ירושלים. 

מתוקף היותו מרכז חינוכי בתוך מרחב מרכז גמילה, מחויב ליישום חוק ילדים חולים 

 ונחשב כבית ספר בתוך מחלקה. המרכז החינוכי עובד בשת"פ מלא עם צוות האשפוזית

ומהווה חלק אינטגראלי ממנה. סדר היום כולל שיעורים פרטניים/קבוצתיים, וטיפולים 

רפואיים פרטניים/קבוצתיים. המרכז פעיל שישה ימים בשבוע ונותן מענה לנערות -פראה

יום ,דבר אשר יוצר  90יום ועד ל 21. המטופלות מגיעות לתקופת שבין 21ועד גיל  14מגיל 

נית לימודים מותאמת. מאחר והבנות מגיעות למסגרת טיפולית תחלופה ודורש הבניית תכ

במצב נפשי רגיש ומורכב גם תכנית הלימודים חייבת להיות גמישה ומותאמת אישית 

 בהתייחס להיסטורית לימודים, בזמן שהיה במסגרת ובמצב האישי.

או  התוכנית נעה בין התמודדות עם מטלות לימודיות תואמות גיל, למשל הכנה לבגרויות

השלמת יידע אקדמי חסר לבין עבודה על פרויקט אישי נבחר, למשל: הכנת ספר שירים 

 אישי, עבודת חקר, על פי מצבה של התלמידה. 

יחידות הלימוד נבנות כיחידות תוכן קטנות ונפרדות, מפאת התחלופה הגבוהה של 

 התלמידות ומשך האישפוז הקצר יחסית. 

וא מכווין אותם להחלמה ולדרכי התמודדות המרכז תורם למהלך הטיפולי בכך שה

נורמטיביות, כפי המותאם לילדות בגילן. הלמידה מעודדת צמיחה רוחנית, מחזירה את 

המכורה להקשיב לרצונותיה, לסקרנות שבה ולתת ביטוי לחלקים הקוגניטיביים 

והיצירתיים שבה.  המכורה לאחר תקופה ארוכה של כליאה במעגל הסמים, עם צמצום רב 

 בחייה, מוצאת בלמידה אתגר ויכולת להתפתח באופן אישי. 

למידה מסוג נוסף היא למידה של המטופלות את מצבן הנפשי, תוך למידה של מושגים 

הקשורים בתופעת ההתמכרות וירכשו מיומנויות בריאות להתמודדות עם רגשות לא 

אפקטיביות בין , סובלנות למצוקה, ויסות רגשות, מיינדפולנס, וDBTנעימים, כגון: 

 אישית. 
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 אישפוזית מלכישוע -"בראשית" 

 זווית טיפול נוספת

הסובלים  25האשפוזית "בראשית" במלכישוע מיועדת לבני נוער וצעירים )בנים( עד גיל 

שנים לצד הקהילה הטיפולית  8מבעיית סמים ואלכוהול. האשפוזית הוקמה לפני 

ה טבעית עם נוף מרהיב בכל עונות מלכישוע, על רכס הר גלבוע, מקום הטובל בצמחי

מה את תפקידה מנכ"לית העמותה, הגב' אתי גונן, אשר הייתה בין יסי 2018השנה. בשנת 

מייסדי הקהילה והיוותה דמות מרכזית במקום. כמו כן,  מנהלת האישפוזית הגב' רונית 

ער אשר ניהל את קהילת הנוקפלן הורוביץ, סיימה את תפקידה והחליף אותה מר אלון 

 שנים רבות. 

האתגר בטיפול בנוער, לצד שימוש בחומרים משתנים, כגון סמי פיצוציות וקאנביס, מביא 

אתו תחלואה נפשית ומצבים נפשיים מורכבים על רקע שימוש בחומרים. באישפוזיות ישנו 

צוות מיומן כולל פסיכולוג קליני, אשר במידת הצורך עורך אבחונים פסיכודיאגנוסטים. 

אור ריבוי מקרי תחלואה נפשית נלוות נוצרו קשרי עבודה הדוקים עם מרפאת כמו כן ל

 ילדים ונוער, תחלואה כפולה בביה"ח לב השרון. 

באישפוזית לצד העבודה הטיפולית מתקיימת סדנת פסיפס. מדי יום למשך שעתיים 

 משתתפים מטופלי האישפוזית בפעילות יצירתית וחווייתית בסדנת פסיפס.

חרים דוגמא, משרטטים ומתכננים את היצירה ולומדים לשבור, להדביק המטופלים בו

 ולהביא עבודת פסיפס אל המוגמר. 

 ומביאים לכדי תמונה חדשה ויפה. –בפסיפס שוברים אבנים ומדביקים 

חיים שנסדקו, נשברו, וכעת אוספים את  –ניתן לראות בכך פרפרזה לחיים של המטופלים 

 בריאים, שלווים ונעימים.השברים ובונים חיים חדשים: 

 התהליך מלווה בהכוונה של מדריכה שהיא חלק מצוות האישפוזית.

העבודה נעשית באווירה חברתית רגועה, מכילה ותומכת, הכפופה לחוקי המקום ולרוח 

 הטיפולית.

היצירה והעשייה החיובית מעצימות את המטופלים, מגלות בהם כוחות וממלאות שמחה 

 ורצון לעשייה.
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 לצידך 

אישפוזית ל"צידך" נפתחה לפני כשנתיים וחצי על ידי עמותת ל"צידך". ופעלה כאישפוזית 

מכסות,   4, אישר משרד הבריאות 2018פרטית ברשיון משרד הבריאות. לפני כשנה במרץ 

 עבור גמילה לנשים מכורות לסמים, שעברו טראומות מורכבות, זנות וטרנסג'נדריות. .

 . 50 – 19טרנסג'נדריות, בגילאים  6נשים, מתוכן  50 -זו טופלו  כ במהלך תקופה 

לילדים, רובן ללא תעסוקה ונתמכות ע"י קצבאות  תאימהוכמחצית מהמטופלות הינן 

 ימים.  45ת הכנסה. משך האישפוז עמד על כ חבטאנכות או 

צוות  הנשים המגיעות לאישפוזית עוברות וועדת קבלה, אינטייק רפואי וסוציאלי ע"י

המסגרת המורכב מנשים בלבד. האישפוזית בהיותה התחנה הראשונה במסע ההחלמה, 

 מעודדת את המטופלות להמשך טיפול כבר בשלבים הראשונים. 

מאחר ומדובר באוכלוסייה מורכבת, אשר לה חומרת התמכרות גבוהה שלא מאפשרת 

ייצוב תרופתי  לרוב גמילה טוטאלית והמשך הינזרות, הוחלט על אפשרות של מסלול

 . וזאת לצד אפשרות גמילה מוחלטת ממושך והפניה מדלת לדלת להמשך טיפול בקהילה

המטופלות מקבלות טיפול פרטני וטיפול קבוצתי רב, כאשר הן לוקחות חלק פעיל בניהול 

 הבית ומטלות היום יום. 

ולות המוטו הטיפולי של המסגרת הינו קבלת המטופלת בהרבה חום ואמפטיה, מאידך גב

ברורים, בנית מרחב טיפולי אמפטי ומקבל, רכישת כלים ומיומנויות להתמודדות עם 

 מחלת ההתמכרות, השתתפות בקבוצת לעזרה עצמית, ורכישת מיומנות שתוף רגשי.

בהליך הטיפולי ישנה התייחסות לטראומות, אך מפאת קוצר הזמן לא נעשה תהליך 

 ומה במסגרות מתמחות.  מעמיק והמטופלות מופנות להמשך טיפול בטרא

מהמטופלות נשרו מהטיפול,  20% -אחוזי ההצלחה בסיום תהליך הגמילה גבוהים, ורק כ

כאשר ההצלחה נקשרת בטיפול המותאם מגדר ובצוות הרב מקצועי והמסור הכולל בתוכו 

 . לחיקוי גם מדריכות מכורות משוקמות אשר מהוות מודל
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 "ויקטוריה"  –ול אישפוזית לגמילה מאלכוה

אשפוזית "ויקטוריה" המופעלת ע"י עמותת "מעל הסם", ממוקמת בראשון לציון ומטרתה 

 . 18גמילה פיזית בסיוע פסיכוסוציאלי מאלכוהול עבור נשים וגברים מעל גיל 

האישפוזית פועלת בשיתוף פעולה עם הקהילות הטיפוליות עבור מכורים, עמותת 

געי התמכרויות ויחידות לטיפול בדרי רחוב במחלקות "אפשר", יחידות לטיפול בנפ

 הרווחה ומסגרות טיפוליות ייחודיות )כגון :"סלעית", הוסטלים לדרי רחוב וכיו"ב(.

סוציאלית והסתייעות בקבוצות לעזרה עצמית )  -הטיפול כולל טיפול רפואי, תמיכה פסיכו

AAיפול במסגרות (. למטופלים שסיימו את הטיפול באשפוזית וממשיכים את הט

שיקומיות פורמאליות או השלימו את טיפולם בקהילות טיפוליות, ניתנת אפשרות 

אקטיביים, -להתנדב במסגרת העמותה, בארגון פעילות למניעת שימוש בחומרים פסיכו

עידוד מטופלים חדשים להמשיך בשיקומם, ליווי מטופלים לבדיקות רפואיות מחוץ 

 לרווחת המטופלים באשפוזית.לאשפוזית וביצוע מטלות טכניות 

( מטופלים סיימו בהצלחה את טיפול 84%) 289, כאשר אנשים 365טופלו  2018בשנת 

מהמטופלים נשרו , דהיינו עזבו את האשפוזית טרם השלמת תוכנית גמילה  16%הגמילה. 

מלאה, עקב חוסר מוטיבציה, מצב בריאותי, נסיבות אישיות, הפרה בוטה של כללי המקום 

 ב.וכיו"

מהמטופלים שסיימו את הטיפול באשפוזית, עברו ישירות מהאשפוזית לקהילות  22.5%

 טיפוליות. 

מהמטופלים שסיימו את הטיפול באשפוזית, החלו  בתהליך המעבר  לקהילות  10%

טיפוליות , אולם לא עברו בפועל מהאשפוזית לקהילות טיפוליות, )עקב חוסר מוטיבציה, 

אמה לקהילה טיפולית, דחיית המעבר למועד מאוחר יותר ע"י נסיבות אישיות, חוסר הת

המטופלים וכיו"ב(. חלקם הופנו למחלקות הרווחה, חלקם הופנו למסגרות שיקומיות 

 אחרות וחלקם בחרו שלא להמשיך את השיקום במסגרות פורמאליות.

מהמטופלים שסיימו את הטיפול באשפוזית, הופנו ליחידות לטיפול במכורים  45%

לקות הרווחה, כאשר צוות האישפוזית פעל רבות לעידוד המטופלים להמשיך את במח

שיקומם במסגרות הרווחה, תיווך בין המטופלים לבין היחידות, צייד את המטופלים 

 במכתבי הפניה, תיאם מועד למפגש עם צוותי היחידות.

ות מהמטופלים שסיימו את הטיפול באשפוזית, הופנו למסגרות שיקומיות שונ 14%

)הוסטלים לדרי רחוב, עמותת "סלעית", ארגון סיוע לנפגעי/נפגעות תקיפה מינית, ארגון 

 סיוע לנפגעי פעולות איבה וכיו"ב(.

מהמטופלים שסיימו את הטיפול באשפוזית, סירבו להמשיך את הטיפול במסגרות  9%

פרטי פורמאליות ו/או ביקשו לשמור על דיסקרטיות והונחו לפנות לטיפול פסיכולוגי 

 . AAוקבוצות 

מהמטופלים קיבלו סיוע במיצוי  25%כחלק משירות הסוציאלי הניתן בתהליך השיקום, 

זכויות, כולל מתן מידע אודות זכויות במסגרות שונות, סיוע בפניה למסגרות שונות, דיווח 
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ללשכות התעסוקה ו/או למחלקות השונות במוסד לביטוח לאומי אודות האשפוז 

הרצף בקבלת קצבאות,  הפניה במידת הצורך לסיוע משפטי ללשכות  באשפוזית לשמירת

 הסיוע של משרד המשפטים ועוד. 

מהמטופלים שסיימו את הטיפול באשפוזית, הופנו למסגרות שיקומיות  82%-כ

 פורמאליות.

בנוסף לפעילות הרפואית קיימת פעילות פנאי למשל: סביב חגי ישראל התקיימו מסיבות 

 ופיקניקים.

 

 י שבוע התקיימו פעילויות חברתיות כגון משחקי חברה, צפייה בסרטים וכיו"ב.בסופ

פעילות זו  נועדה לשפר את רווחת המטופלים ולסייע בהתאקלמות ויצירת קשרים 

 חברתיים בין המטופלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתמונה: צוות האישפוזית 
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 מרכזים לטיפול תרופתי ממושך  .2

 

פיאטים הינה מחלה כרונית של המוח, בעלת התלקחויות חוזרות ועל התמכרות לסמים או

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

מרכזים לטיפול תרופתי ממושך המפוזרים ברחבי הארץ. מרכזים אלה  13בארץ ישנם 

קומי תחת קורת גג אחת. כמו כן, נותנים מענה רפואי, סוציאלי, רווחתי, משפחתי ושי

 מתקיימות בהם התערבויות מקדמות בריאות לרבות טיפול ומניעה של מחלות זיהומיות. 

אנשים בכלל המרכזים. בשנים האחרונות קיימת מגמה עולמית  4024 טופלו 2018בשנת 

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

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

במרכזים נדרש לאתגרים רבים ביניהם ייצוב נרקולוגי של המטופלים לאור השימוש 

 המרובה גם בחומרים אלה. 

על רקע עליה במקרי אלימות במרכזים, כתוצאה מצריכת חומרים ממריצים כגון: רטלין, 

סינטטים וכו' הגורמים לא פעם לשינויי התנהגות של הטופלים, כולל  קטינונים

אסקלציה, להפחתת  -התפרצויות זעם, תקיפות והתנהגות אלימה הוטמעה תוכנית דה

 התנהגות מסכנת. 

הכשרה זו נעשית במודל מקומי, הכולל את כל צוות המרפאה )ראה הרחבה בפרק 

 הכשרות(. 

הצוותים בגישה מוטיבציונית על מנת להניע את במקביל אנו ממשיכים להכשיר את 

מיע טיפול מיטבי בכלים המגייסים את המטופל תוך שימוש של טהמטופלים לשינוי והל

 שפת השינוי.  בכלל הצוות 

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

יניקל" המחליפה את התוכנה הקיימת. מחשובים, באמצעות תוכנת "קל –ניהוליים 

החלה הטמעת התוכנה במרכז "בית אלמוג" בחיפה כפיילוט. בתוכנה זו  2018במהלך שנת 

הושקעו מאמצים רבים ליצירת כלים אבחונים, וניהול אחיד של תיק מטופל לרבות יצירת 

 דוחות סטטיסטים אשר יסייעו למחלקה בתכנון וקביעת מדיניות.   

נמצא מבנה חלופי להעברת מרכז "יסעור" מיפו לרח' המסגר בתל  2018 בנוסף, בשנת

אביב. בוצעו ההתאמות הנדרשות למבנה, לרבות תוספות בניה בעקבות בקשת ערעור 

 .2019שהוגשה לביהמ"ש. המעבר צפוי לקרות בחודש מרץ 

פק , שהינו הס"האגודה לבריאות הציבור"בנוסף, מרכז בחדרה, נדרש להחזיר את המבנה ו

המפעיל מצא מבנה מתאים להעברת המרכז למבנה בעל תנאים פיזיים משופרים, כולל 

 עברו למבנה החדש.  2019נגישות לתחבורה ציבורית ועוד'. בחודש פברואר 

המכרז המרכזי להפעלת מסגרות אלו נמצא עדיין בהכנה סביב דרישות ביהמ"ש להתאמת 

 . 2019התמחור וצפוי להתפרסם במהלך שנת 
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 לן נתונים אודות התפלגות מטופלים לפי מרכז ,מגדר , סוג התרופה ונקיון מסמי רחוב:לה

 

 

שם 

 המרכז

סה"כ 

המטופלים 

נכון ליום 

31/12/18  

)כולל 

טיפול 

 מרפאתי(

 מתדון סובוקסון
נשים 

 באחוזים

גברים 

 באחוזים

נקיים 

מסמי 

רחוב 

נכון 

לדצמבר 

2018 

לא 

נקיים 

מסמי 

רחוב 

נכון 

לדצמבר 

2018 

"כ סה

מטופלי 

תחליף 

סם נכון 

לדצמבר 

2018 

 309 110 199 87 13 265 27 293 ירושלים

שוהם 

 205 71 134 78 22 160 41 206 אשדוד

מ.א.מ.ץ 

 377 97 280 90 10 321 14 389 חיפה

 293 107 186 85 15 269 24 314 יסעור יפו

 240 90 150 92 8 220 20 240 חדרה

מ.א.מ.ץ 

 287 64 223 85 15 259 34 294 טבריה

סלע ב' 

 409 110 299 90 10 374 32 411 ב"ש

 305 114 191 77 23 305 0 313 אידלסון 

אום אל 

 83 3 80 100 0 75 8 84 פחם

 224 33 188 95 5 46 175 244 נצרת

מטרה 

 239 86 153 82 18 155 84 239 ב"ש

צור אביב 

 499 167 332 83 17 343 145 493 ת"א

בית 

אלמוג 

 482 186 296 84 16 417 75 504 יפהח

סה"כ / 

 3209 679 4024 ממוצע 

13.23 

% 

86.77 

% 2711 1238 3952 

 

מתייחס לאנשים  12/17**** השונות בעמודת סך הכל הנובעת מכך שסך הכול לחודש 

מתייחס לאותו היום של החודש ולא  31/12ששהו המהלך החודש ומספר המטופלים נכון ל 

 כולו. לממוצע הימים 
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ל אף עידוד פיתוח מסלולי טיפול ייחודיים לנשים, מספרן נמוך עמהנתונים עולה כי 

 (. 86.77%( ממספר המטופלים הגברים )13.23%משמעותית )

חלק עיקרי מעבודת הצוות הרב מקצועי עוסק בייצוב התרופתי ומניעת שימוש בסמי רחוב 

שם מאחוזי הנזרות מסמי רחוב כדי לייצר אורח חיים נורמטיבי ובריא. ניתן להתר

 . % 70.44הגבוהים העומדים על 

גם השנה הושקעו מאמצים רבים להעדפת מתן טיפול תרופתי באמצעות תרופת סובוקסון, 

אשר הינה יותר בטוחה ומתקדמת בטיפול במכורים. לצורך כך המחלקה הנחתה את 

רים חריגים יש לטפל הרופאים להתחיל טיפול ראשוני בסובוקסון לפונה החדש ורק במק

 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".  

מידי שנה אנו נדרשים לדווח לארגון הבריאות העולמי על מספר מכורים לאופיאטים 

ם השנים יש פחות פניות חדשות עונים לטיפול. נתונים אלו מעידים על כך שחדשים הפ

השינוי בשוק הסמים עם העדפה לקאנביס וסמי  זהלטיפול, כאשר אחת הסיבות לכך 

פיצוציות ולמרות העלייה בשימוש בתרופות מרשם אופיאטיות גם בישראל, אוכלוסייה זו 

 לא פונה מספיק לקבלת טיפול במסגרות אלו. 

 

 אודות מטופלים חדשים:  2017 -2010להלן נתונים משנת 

 

 שנה

סה"כ קבלות חדשות 

 במרכזים

2010 1200 

2011 1298 

2012 1010 

2013 840 

2014 1133 

2015 716 

2016 658 

2017 657 

2018 464 
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 2018מטופלים חדשים בשנת 

       

 שם המרכז

קבלות 

 -חדשות 

 גברים

קבלות 

 - חדשות

 נשים

 סה"כ

סה"כ 

קבלות כולל 

כאלה שהיו 

 -וחזרו 

 גברים

סה"כ קבלות 

כולל כאלה 

 -שהיו וחזרו 

 נשים

סה"כ 

קבלות 

כולל כאלה 

 שהיו וחזרו

 114 11 103 51 7 44 ירושלים

 90 18 72 36 6 30 שוהם אשדוד

 140 23 117 40 9 31 מ.א.מ.ץ חיפה

 88 31 57 36 12 24 יסעור יפו

 71 13 58 28 3 25 חדרה

 105 14 91 45 9 36 מ.א.מ.ץ טבריה

 189 22 167 35 3 32 סלע ב' ב"ש

 68 9 59 36 5 31 אדלסון 

 4 0 4 1 0 1 אום אל פחם

 63 5 58 17 2 15 נצרת

 97 7 90 31 4 27 מטרה ב"ש

 257 33 224 91 12 79 צור אביב ת"א

 214 39 175 68 16 52 בית אלמוג חיפה

 1500 225 1275 464 81 383 סה"כ

       * 

 

 כולל מועברים למרכז ונגמלים 

 מתרופות משככי כאבים
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 חידושים תרופתיים במרכזים

החלה התנסות ראשונית עם תכשיר סובוקסון פילם אשר נמצא  2018בחודש אוקטובר 

 כטכנולוגיה מתקדמת.   זה נמצא זמין בסל הבריאות ונחשב בשלבי רישום בארץ. תכשיר

על מנת להכשיר את הצוותים המטפלים ערכנו יום למידה הכולל: פרוטוקולים טיפוליים, 

יידע על התכשיר, צורת נטילה, תופעות לוואי וכו'. המרכזים שנבחרו לפיילוט התבקשו 

 למלא שאלוני איכות חיים, שביעות רצון מהתכשיר, התאמת מינון ותופעות לווי. 

ולאחריה יוחלט האם להכליל את הטכנולוגיה לשאר  2019ההתנסות תמשך עד לחודש יוני 

המרכזים. מנתונים ראשונים עולה כי קיימת שביעות רצון גבוהה הן של המטופלים והן 

 של הצוות במעבר מכדור לפילם. 

כאשר היתרון שלו נובע מספיגה מהירה, בטיחות שימוש והפחתה בסיכון לשימוש מזיק 

תאונות ילדים.  קיימנו מגעים מול שב"ס להכללת ל הסיכוןבתכשיר. כמו כן מצמצם את 

ה מועדת לשימוש מזיק וסחר בטיפול יטכנולוגיה זו במסגרות כליאה ששם האוכלוסי

תרופתי בכלל, על כן צורת התכשיר אשר נדבק בקלות בחלל הפה ונספג במהירות, מצמצם 

 אפשרויות הברחה או הסתרה של התרופה. 

  

  כזים רפואייםבתרופת סובקסון במר טיפול .א

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

חולים כללים ופסיכיאטרים, הינגשנו את התרופה במרכזים רפואיים שונים. להלן פירוט 

 :  2018המרכזים אשר הזמינו וטיפלו באמצעות תרופה זו בשנת 

 

 בתי חולים כלליים

 בי"ח אסף הרופא

 בי"ח סורוקה

 בי"ח קפלן

 בי"ח בלינסון

 בי"ח וולפסון

 בי"ח שיבא

 בי"ח פוריה

 בי"ח איכילוב

 בי"ח שערי צדק

 אסותא -בי"ח ציבורי אשדוד 

 בי"ח בני ציון

 בי"ח הדסה עין כרם
ביה"ח רמב"ם )חטיבה פסיכיאטרית 

 ומכון כאב(

 בי"ח מאיר

  בי"ח העמק

 בתי חולים פסיכיאטרים

 "ח פסיכיאטרי לב השרוןבי

 בי"ח פסיכיאטרי באר שבע

 בי"ח פסיכיאטרי נס ציונה

 בי"ח פסיכיאטרי אברבנאל

 בי"ח פסיכיאטרי כפר שאול

 בי"ח פסיכיאטרי שער מנשה

 בי"ח פסיכיאטרי טירת הכרמל

 בי"ח גהה

  בי"ח רמב"ם
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והצורך בטיפול, ניתן לראות כי רוב המרכזים הרפואיים הכללים הטמיעו את ההנחיה 

נפעל  2019לעומת בתי חולים פסיכיאטרים בהם רק חלק משתתפים בטיפול זה. לשנת 

 לעידוד שאר המרכזים בבריאות הנפש. 

עשינו צעד נוסף, בכדי לאפשר תחילת טיפול במחלקות לתחלואה כפולה  2018במהלך שנת 

ך בהסדרת רישוי נפשית ומשם ברצף טיפולי יופנו למסגרות המשך בקהילה. הנושא כרו

 כחוק ופיקוח של המחלקה. 

 

 פרויקטים ייחודיים במרכזים לטיפול תרופתי ממושך:  .ב

 לגמילה ממשככי כאבים אופיואידייםשירות  -מרפאת צור אביב, ת"א 

 

השירות  גמילה ממשככי כאבים אופיואידיים.השירות השנה ניתן דגש לקידום ושיפור 

ונים, ניתוחים, אנשים שסבלו מכאבים כתוצאה מוצע לאנשים שעברו תאונות מסוגים ש

ממחלה קשה, ונטלו משככי כאבים אופיואידיים במשך תקופה מתמשכת, ואשר חווים 

 תסמונת גמילה כאשר הם מנסים להפסיק את נטילת התרופות. 

השירות כולל החלפה של משככי הכאבים בתרופת סובוקסון, אשר מונעת את תופעות 

ת בהקלת הכאב , מונעת היווצרות החמרת כאב )היפר אלגזיה( תסמונת הגמילה, מסייע

להבדיל מאופיואידים מוות ממנת יתר. לא גורם ל כמו כן,ולא גורמת לבריחת סידן 

אחרים. לאחר תקופה קצרה של התייצבות מוצע להפחית באופן הדרגתי גם במינון 

רפואי שוטף וקיימת הסובוקסון, עד להפסקה מוחלטת של נטילתו. התהליך מבוצע בליווי 

 .וייעוץ של מומחה כאב אפשרות לליווי תמיכתי על ידי עו"ס, במידת הצורך ורצון המטופל

השירות מתאים בעיקר לאנשים ששלב הכאב הקריטי מאחוריהם, אף כי סובוקסון עשוי 

 ברמות בינוניות ומתונות.כרוני בעצמו לסייע במידה ניכרת לסובלים מכאב 

, ומאפשרות המשך אורך חיים נורמטיבי, ללא הפרעה במקום שעות הטיפול גמישות

 העבודה או סדר יום שגרתי.
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  מרכז "שוהם" אשדוד

המרכז ממשיך בעשייה רב גוונית עבור המטופלים במטרה לקדמם במעגלי החיים השונים. 

 , הדגש היה על "שיקום כוללני" וכהמשך לתפיסת עולם זאת, צוות המרכז2017בשנת 

משלב טיפול רפואי נרחב עם העשרות חוויתיות וטיפוליות על מנת לקדם את המטופל 

ולשנות את דפוסי החשיבה וההתנהגות. לשם כך, מתקיים במרכז מערך הוליסטי, 

שמטרתו להסיר חסמים, לרכך את המפגש עם הקהילה, התמודדות עם מצבי לחץ ויציאה 

 למעגל התעסוקה.

 

 -ודיים במישור הרפואילהלן תמצית מפרויקטים ייח

וי בהליך הטיפול הפניית מטופלים תוך כדי עידוד וליו  - Cטיפול בהיפטטיס . 1

 קט לווה בסיוע כלכלי למטופלים דרך עמותת "חץ" .  בהפטיטיס. הפרוי

פתיחת מסלול ייחודי ונפרד הפונה ומותאם  -טיפול בתלות יתר במשככי כאבים. 2

אטרית יאטרי, ההערכה פסיכיבמרכז כולל מעקב פסיכלאוכלוסייה זו. הטיפול הרפואי 

 נערכת אחת לשנה ותוכנית טיפול ומעקב פסיכיאטרי מותאם  לצורכי המטופל.  

 -פרויקטים ייחודיים במישור הסוציאלי

ירית אשדוד, הפניית המטופלים בתיאום עם מחלקות הרווחה בע  -מיצוי זכויות וסיוע .1

פל אינו מוכר בשירותי הרווחה ונזקק לעזרה, כגון: לקבלת סיוע גם במקרים בהם המטו

סיוע מקרן ידידות לטיפולי שיניים, משקפיי ראיה , ריהוט בסיסי לבית, וכן  סיוע משפטי 

 והוצאה לפועל .

התקיימה במרכז קבוצת ציור שתוצריה באו לידי ביטוי בהפקה והדפסה  -קבוצת ציור.   2

ובמספר תערוכות שנערכו בפני אנשי מקצוע. כל של  לוח שנה המעוטר בציורי המטופלים 

זאת בנוסף למגוון קבוצות טיפוליות והעשרה, המהוות מעטפת לתחום השיקום וחיזוק 

 הדימוי העצמי במטרה לקדם את תהליך השיקום . 

 

יום נשים ממשיך להתקיים במרכז, במהלכו יום בשבוע מתקיימות  -יום הנשים.  3

קבוצות ייחודיות ופעולות העשרה שנועדו לחזק את הדימוי העצמי של הנשים בהתייחס 

 לבעיות הייחודיות להן.



 

27 

 

מתקיימת הדרכת הורים פרטנית, במטרה למנוע העברה רב דורית של  –הדרכה הורית . 4

 את המטופלים שפה והתנהגות חדשה אל מול המשפחה.מחלת ההתמכרות ולנסות ללמד 

נבנית תוכנית שיקום אישית מותאמת למטופל יחד עם העו"ס המטפל  -עובד שיקום .5 

תעסוקתי במקרים מיוחדים  -במרכז. התוכנית כוללת: אינטק תעסוקתי, אבחון מקצועי 

רכז השיקום  בהם יש צורך, השמה או שדרוג מקום עבודה קיים. את כל התהליך מלווה

 ותומך שיקום, שתפקידו לסייע במיצוי זכויות .

נמצאים בתהליך  25%עובדים , ועוד כ 60%מטופלים, מתוכם  200 -המרכז  מונה כ

 השיקום הכוללני. כל היתר אינם כשירים מפאת גיל זקנה ומחלות.

 -תוכניות ייחודיות במישור הקהילתי

בקופות חולים, בית החולים אסותא, העברת סדנאות   -( reaching outיישוג ).1

מחלקות הרווחה , קציני מבחן, על מנת לחשוף את שירותי הטיפול השונים הקיימים 

 במרכז ולהפנות מטופלים חדשים. 

נוצר קשר לשיתוף פעולה עם מחלקת קיימות ואיכות הסביבה על מנת   -. גינון קהילתי2

 להקים גינה קהילתית עבור מטופלי המרכז.

מתקיימות התרמות מעמותות חסד שונות בעיר על מנת לסייע למטופלים  – רמות.  הת3

 בביגוד חם , מזון וציוד.
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 פרויקט "אתך"- טיפול תרופתי ממושך "יסעור" יפומרכז  ל

, המרכז זיהה כי ישנה קבוצה פוטנציאלית שאינה רכזבמסגרת עבודת היישוג הנעשית במ

ן עצמאי. מדובר בגברים מכורים לאופיאטים אשר מוגדרים כקבוצה מגיעה לטיפול באופ

חלשה, בשולי החברה, לרוב סובלים מדרות רחוב ואינם מסוגלים בכוחות עצמם להגיע 

 למרפאה לבקש עזרה לשם קבלת טיפול.

החל פרויקט חדש בשם "איתך", במסגרתו, פעם בשבוע מגיע איש צוות  2018לכן, בדצמבר 

ת הפרויקט, ל"גגון" אליה הם מגיעים בכדי להתקלח, לאכול ולישון. המרפאה המרכז א

שם מציעים להם להצטרף למרפאה במטרה לקבל טיפול אחזקתי באמצעות תרופת 

ר אותם מתשלום תראשונית. השלב הראשון בקליטה פו בוקסון בליווי, בתמיכהוס

לקבלת קצבת  בשלושת החודשים הראשונים וזאת בכדי לאפשר להם השתלבות תוך פניה

 הבטחת הכנסה מביטוח לאומי.

 י רחוב של עיריית תל אביב. יבפרויקט זה שותפים " גגון" בתל אביב ויחידת דר

פרויקט זה מצטרף לפרויקט "סגול" אותו מפעילה המרפאה מזה מספר שנים ובמהלכו 

, 2017נעשית עבודת יישוג לגיוס נשים מכורות לטיפול )ראה סיכום פעילות המחלקה לשנת 

 ( . 30ע"מ 

א לאחר עבודה מאומצת מול הדיור הממשלתי "המרכז הועבר מיפו לת 2019בשנת 

ם יועיריית תל אביב. מרכז זה הינו מרכז דגל של משרד הבריאות והשיפור בתנאים הפיזי

נעשו במטרה לשפר את איכות הטיפול ושביעות רצונם של המטופלים בכדי לעודד הפחתה 

 דמת החלמה. של סטיגמה וסביבה מק
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 רופתי ממושך, "בית אלמוג" חיפהמרכז לטיפול ת

לנשים במרפאה כחלק מעבודת קידום  סייעובמהלכה  2017בשנת  ובהמשך לפעילות שהחל

בריאות ומניעת מחלות מין, מתקיימת פעילות של מרפאת נשים ניידת הכוללת בנוסף 

ן, המשיכו פעילות עבור נשים והתקיימה סדנה לבדיקות גם  הדרכות לאנשי צוות. כמו כ

אחת "למטופלות בנוגע לגילוי מוקדם של סרטן השד ורפואה מונעת ע"י נציגות מעמותת 

 ."מתשע

המרכז ארגן במהלך השנה הרצאות וסדנאות בכדי להעלות את המודעות של המטופלים 

 .   ושל הקהילה, כגון: הרצאה למטופלות בנוגע לקידום אורח חיים בריא

הציג את עשייתם אירחו במרכז שתי משלחות מחו"ל )סין ואיטליה( על מנת ל בנוסף,

 בארץ. המקובלים ודרכי הטיפול  העניפה

אומנות,  כגון: קבוצותהמרכז פיתח את תחום הטיפול הקבוצתי וכלל קבוצות טיפוליות 

בוצת ניהול אוריינטציה וקלט עבור מטופלים חדשים, נשים , פולקלור וסיפורי עמים, ק

 יחסים בין אישיים, סיפורי חיים לדוברי השפה הערבית, מנהיגות חברתית ועוד. 

כחלק משיתוף הקהילה העירונית נעשו פעולות הכוללות יום קהילתי בשיתוף אוניברסיטת 

חיפה לחלוקת ביגוד למטופלים, יום יזום של צוות העו"סיות לחלוקת בגדים למטופלים, 

בחלל" המיועד למטופלים וציור קיר כמחויבות חברתית של בית  סדנת אומנות "כוכבים

 ספר. 

קורסים מקצועיים של ביטוח לאומי בסיוע נציגת   3-בתחום התעסוקה, שולבו מטופלים ב

 הרשות הלאומית למאבק בסמים ואלכוהול, בעיריית חיפה: 

מטופלים  8 -כ -קיבלו תעודת סיום, קורס אפסנאות 10 -מטופלים, כ 13 -קורס מלגזנות

 מטופלות השתתפו וסיימו. 3 -כולם סיימו, מתוכם אחד עובד, קורס קופאיות

מטופלים הושמו במקומות עבודה בסיוע חברות כ"א. לצערנו, עם שינוי פעילותה של  30 -כ

 הרשות הלאומית, הופסק הסיוע בתחום השיקום למטופלי המרכז.
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 פרויקטים  - ץ חיפה"מאממרכז לטיפול תרופתי ממושך 

חולים במחלת  400 -פסיכוסוציאלי לכ -מאמ"ץ חיפה הנו מרכז טיפולי המעניק טיפול ביו

ההתמכרות לחומרים אופיואידיים, תושבי חיפה, הקריות והגליל המערבי. בשנה זו 

פרויקטים מקצועיים חשובים ומוצלחים משנים עברו ופיתח המרכז המשיך להפעיל 

 פרויקטים חדשים: 

 פרויקטים מתמשכים:

תכנית טיפולית שיקומית שעונה על צרכים מגוונים, צרכי  –ץ בקפה "פרויקט מאמ -

 הזנה,  צרכים חברתיים, צרכים שיקומיים ועוד.

ימי הולדת,  הענקת בית חם למטופל, ככל שמתאפשר במרפאה אמבולטורית )ציון -

 ציון חגים ועוד(

הענקת  –שותפות עם הפקולטה לרפואה בטכניון במסגרת קורס חשיפה לקהילה  -

 מסגרת חווייתית ומלמדת לסטודנטים לרפואה.  

 פעילויות המיועדות להעלאת מודעות לטיפול במחלת ההפטיטיס. -

פעילות פרטנית וקהילתית להעלאת מודעות ליתרונות הטיפול התרופתי  -

 וקסון.בסוב

שיתוף פעולה עם גורמים אחרים )עמותת הדרך, שב"ס, יחידות עירוניות לטיפול  -

 בנ"ס( במטרה להקל ולהתאים הטיפול באופן אינדיבידואלי.

מטופלים מועסקים בהפעלת עגלות קפה בחיפה ובאזור  15 -שיקום תעסוקתי -

הצפון. לצערנו, עם שינוי פעילותה של הרשות הלאומית למאבק בסמים 

 אלכוהול, הופסק הסיוע בתחום השיקום למטופלי המרכז.וב

 

 פרויקטים חדשים וייחודיים:

"דף חדש" : פיתוח והפעלת תוכנית טיפולית ייחודית לטיפול בהתמכרות למשככי  -

 כאבים.

פיתוח תוכנית ייעודית להתמודדות עם תופעת ההזדקנות של האוכלוסייה  -

 המטופלת.

תפיסה עצמית ובדיקה אקטיגרפית של דפוסי " –עריכת מחקר בנושא דפוסי שינה  -

 שינה בהשוואה בין מטופלים במתדון לעומת מטופלי סובוקסון".     

 גיבוש מחקר בנושא שכיחות התנהגויות התמכרויות בקרב מכורים לסמים. -
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 טיפול בצריכה מופרזת / שימוש מזיק והתמכרות לאלכוהול:  .3

ת לטיפול גמילה פנימייתי, אישפוזית ועודייי תוהטיפול באלכוהול נעשה במסגרת אישפוזי

 "ויקטוריה" בראשון לציון ואישפוזית "טמרה" בצפון. 

הטיפול האמבולטורי מצוי בידי משרד הרווחה, כאשר משרד הבריאות מממן את פעילות 

 הרופא בחלק מהמסגרות. 

יות העברת האחרהוחלט על משרד הרווחה החליט על שינוי מדיניות לפיו  2018בשנת 

 . 2019לטיפול ע"י הרשות המקומית ועל כן הוחלט על הפסקת התקשרות ביוני 

משרד הבריאות מחשב את צעדיו על מנת לבנות שירות רפואי אינטגרטיבי לגמילה 

אמבולטורית וקידום גישת מיזעור הנזק כולל שימוש בטכנולוגיות תרופתיות חדישות 

כמות השתיה. לפי גישה זו הפחתת  המפחיתות כמיהה ומאפשרות הורדה הדרגתית של

הכמות בלבד הינו ייעד טיפולי מקובל. לפי פרוטוקול זה לצד השימוש התרופתי מופעלת 

 . CBTהתערבות המבוססת על גישת סינקלר המורכבת מעקרונות הטיפול המוטיבציוני ו 

טיפול זה מיועד לאנשים אשר מצבם הגופני והנפשי מאפשר טיפול אמבולטורי ואינם 

 נזקקים לגמילה תוך כדי השגחה בתנאי אישפוז.  

לאחר סיכום תוצאות הפיילוט בטיפול בטכנולוגיה להפחתת השימוש והכמיה,  2018בשנת 

נעשה עבודה להגשת התכשיר לסל התרופות בפעם הרביעית. לצערנו גם הפעם התכשיר לא 

 נכלל בסל. 

לאחר גמילה באישפוזית  המשיך פיילוט נלטרקסון כטיפול מייצב רפואי 2018בשנת 

 "טמרה". 

, הינה אישפוזית לגמילה מחומרים פסיכואקטיבים, כולל אלכוהול. בסוף אשפוזית טמרה

אלכוהול, אשר סיימו תוכנית טיפול מטופלים מכורים להוקם מסלול מיוחד ל 2016שנת 

, והתמודדות עם צורך איזוןטיפול רפואי לזקוקים לעדיין וימים,  21באשפוזית של 

 . הכמיהה לאלכוהול

כחלק מהטיפול הרפואי, נעשה שימוש בתרופת נלטרקסון, שמטרתה להתמודד עם 

 הכמיהה לאלכוהול ולסייע בתהליך הגמילה, תוך מעקב רפואי וסיעודי במשך כל היממה.  

קבלת המטופל להמשך הטיפול מותנית בוועדת קבלה הבודקת את התאמתו מבחינה 

 רפואית ומוטיבציונית.  

תוכנית טיפול אישית המבוססת על טיפול קבוצתי  תד המעקב הרפואי ההדוק, נבנילצ

לצורך חיזוק  םומטפלים פסיכוסוציאלייע"י צוות מדריכים  וטיפול פרטני הניתן

 המוטיבציה. 

המטופלים שיתפו פעולה בקבוצות שהועברו ע"י  המדריכים שהתמקדו בהעלאת המודעות 

ועל הסובבים אותו, עבודה מתמשכת על דפוסים  בקשר למחלה והשלכותיה על חייו

 שניהלו את חייו של המטופל, הגברת המוטיבציה להמשך הטיפול.

, מכל רחבי יםמטופל 63לציין שמאז הקמת הפרויקט עד היום השתלבו במסגרת הפרויקט 

 מדלת אל דלת. בפרויקטהארץ, אשר סיימו את תקופת האשפוזית והשתלבו 
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אשר סיימו את תקופת הטיפול,  יםמטופל 42יע על הצלחה של הצב הפרויקטעד היום, 

 אמבולטורית באחריות משרד הרווחה. ופנו להמשך טיפול ביחידות טיפול וה

הפסקת טיפול על דעת עצמם או  גון: מטופלים לא סיימו את הטיפול מסיבות שונות, כ  16

 .טיפולצוות עקב הפרת תנאי הההרחקה ע"י 

מטופלים לא התאימו לטיפול התרופתי עקב הרקע הגופני  3פלים, מטו 31היו  2018בשנת 

מטופלים נשרו מטיפול  4מטופלים סיימו בהצלחה טיפול,  24ומחלות נלוות להתמכרות, 

 הורחקו עקב הפרת תנאי המסגרת.   3על דעתם, 
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        אלכוהול עוברי                              .4

המחלקה לטיפול בהתמכרויות עמלה רבות להעלות את המודעות של צוותים רפואיים 

רפואיים לנושא קשת ניזקי האלכוהול לעובר. מידי שנה, בשת"פ עם הרשות החדשה  -ופרא

 למלחמה באלימות, סמים ואלכוהול אנו מציינים את יום המודעות הבין לאומי, החל 

 . 09/09ב 

חלקה חברנו למחלקה להתפתחות הילד במשרד הבריאות, בכדי לייצר במסגרת פעילות המ

 שיתופי פעולה בקרב הקהל המקצועי עליו אחראית המחלקה. 

כך מנהלת המחלקה, ד"ר הדר ירדני, נפגשה מספר פעמים עם נציגי עמותת ההורים 

 הפועלים בתחום. כמו כן, ערכה הרצאה בנושא בשלושת ימי העיון לכלל המטפלים בתחום

 הגיל הרך שקיימה המחלקה בבאר שבע, צפת ונהריה. 

 בנוסף העלתה את הנושא בהשתלמויות וימי עיון נוספים.

 

הוכנסו מספר שאלות לתשאול טיפות חלב המתייחסות לשתיית אלכוהול בזמן  2017בשנת 

, תאריך שבו הוכנס התשאול למערכת הממוחשבת,  15.11.2017מעקב הריון.  החל מ 

 נשים, מתוכן: 40,959תושאלו 

 ענו כי אינן שותות. 40,876(, בעוד 0.2026%נשים ענו כי הן שותות אלכוהול ) 83

חברה לצוות המשרד גם ד"ר רחל מאור, פסיכיאטרית ילדים ונוער  2018במהלך שנת 

האמונה על תחום זה באגף לבריאות הנפש, בכדי לקדם את הטיפול הנפשי לילדים 

 הלוקים בתסמונת. 

המקנה לילדים כ"תסמונת התפתחותית סומטית", רה בתסמונת זו לצד ההכ

, כתבנו יחד עם השותפים שהוזכרו 18ולמשפחותיהם מענים ייחודיים ומתוגברים עד גיל 

לעיל, חוזר חטיבת רפואה בנושא זה אשר נמצא בשלבי סיום לקראת פרסום ויסייע לשטח 

 בזיהוי ואבחון מוקדם. 

  

של הצוותים המטפלים פעלנו להעלאת חומרים רלוונטיים  בנוסף, לצד העלאת המודעות

 לאתר המשרד בכדי להנגיש את המיידע לציבור הרחב.
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 להלן קישור לחומרים באתר:

il/Subjects/addictions/Alcohol/FETAL_ALCOHOL_Shttps://www.health.gov.

YNDROME/Pages/default.aspx 

ETAL_ALCOHOL_Shttps://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Alcohol/F

YNDROME/Pages/FETAL_ALCOHOL_SYNDROME.aspx 

   

         

 מרפאת מ.ש.ב במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

 הקדמה:

הריון( הוקמה ביוזמתו של ד"ר יהודה סנצקי בתיית אלכוהול שניעת מ)  מרפאת מ.ש.ב

במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, בתמיכה תקציבית של הרשות   2014בשנת 

אישר את הלאומית למאבק באלימות, סמים ולאלכוהול ובשיתוף משרד הבריאות ש

ל"מרפאה לאומית"  2014הכרזתה כמרפאה מתמחה.  בהכרזה זו הפכה המרפאה בשנת 

 בתחום.

 המרפאה פועלת במספר ערוצים:                                    

 אבחון, מעקב והתווית תוכניות  טיפול בקהילה עבור אלה שאובחנו במרפאה.  .1

 רחב ובתוכניות מניעה.הפצת הידע בקרב אנשי מקצוע בישראל והקהל ה .2

כתיבת נייר עמדה של ההסתדרות הרפואית בישראל  בשיתוף איגודי רופאי  .3

 הנשים, ילדים, נוירולוגיה,  והתפתחות הילד ורופאי משפחה. 

כל שנה בכנסים  9.9ציון ימי המודעות הבין לאומי לנזקי האלכוהול לעבר ב .4

 גדולים.

וירולוגיה והתפתחות הילד, אחיות ילדים, נ-השתתפות  בישראל בכנסים של רופאי .5

 בריאות הציבור וטיפת חלב

הרצאות בקורסים לאחיות המלוות הריון , הרצאות בפני המועצות הלאומיות  .6

ניקולוגיה והמועצה לבריאות הילד ולפדיאטריה שה, נשים וגילבריאות הא

 ובכנסים בינלאומיים. 

 הופעה בוועדות הכנסת  .7

עבודות מחקר והדרכת רופאים מחו"ל הדרכת סטודנטים לרפואה בנושא ו .8

 המשתלמים בארץ.

מהם משפחות  2/3ביקורים .  200-שנים ובמהלך שנים אלה היו כ 5המרפאה קיימת 

 ביקורים חוזרים. עם השנים עולה מספר הפונים.  1/3חדשות ו

במרפאה עובדת בשיתוף פעולה עם אם לילד פגוע, הפועלת בהתנדבות ומרצה ברחבי 

 ים שונים מניסיונה ופוגשת משפחות לייעוץ. ישראל בפורומ

 

https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Alcohol/FETAL_ALCOHOL_SYNDROME/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Alcohol/FETAL_ALCOHOL_SYNDROME/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Alcohol/FETAL_ALCOHOL_SYNDROME/Pages/FETAL_ALCOHOL_SYNDROME.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Alcohol/FETAL_ALCOHOL_SYNDROME/Pages/FETAL_ALCOHOL_SYNDROME.aspx
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 תחלואה כפולה .5

 

 מה היא תחלואה כפולה ?

המושג תחלואה כפולה מתאר שימוש בחומרים פסיכואקטיבים לצד הפרעה פסיכיאטרית 

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

 עם הפרעה נפשית.מוכרת גם כשילוב של התמכרות התנהגותית 

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

. נושא זה תחלואה משולבתהתמכרות וגם תחלואה גופנית, ומכאן הרצון להשתמש במונח 

 המקובל עדיין בכל העולם. תחלואה כפולהנמצא בדיון בינלאומי, ולכן נשתמש במונח  

 

 נפגעי תחלואה כפולהאשפוז פסיכיאטרי ל .א

המחלקה לטיפול בהתמכרויות הובלת במחקר אפידמיולוגי, נערך  2018שנת במהלך 

מטופלים עם  אודותביה"ס לבריאות הציבור, ע"י דר' שרון פלורנטין, בשיתוף ו

ובלי שימוש סכיזואפקטיבית( עם או הפרעה  סיכוזה כרונית )סכיזופרניהשל פ האבחנ

 בחומרים.

ות מקרי תחלואה כפולה באשפוזים פסיכיאטריים בין השנים המחקר בדק המצא

בישראל, בקרב אותם מטופלים ונמצא כי שכיחות של אבחנת תחלואה   1963-2016

בהשוואה למטופלים ללא אבחנת תחלואה כפולה. מטופלים  63%כפולה עומדת על 

קצר  אלו היו צעירים באופן משמעותי באשפוז הראשון שלהם, משך זמן האשפוז היה

השנים האחרונות,  25יותר, אך נזקקו ליותר אשפוזים בסה"כ. עולה כי במהלך 

)מצ"ב קישור למאמר:   אנשים אלו היו מאושפזים יותר ימים במצטבר

).1080/15504263.2019.1609149https://www.tandfonline.com/doi/full/10 ) . 

נתונים ארציים אודות אשפוזים פסיכיאטריים בשילוב עם שימוש בחומרים 

מרוכזים במאגר מידע ארצי לאשפוזים פסיכיאטריים של אגף מידע , פסיכואקטיביים

 והערכה.

 

 :2018להלן הנתונים הרלוונטיים לשנת 

 

 אבחנה נפשית ושימוש בחומריםתחלואה כפולה: 

  או דיווח על שימוש בחומרים בטופס קבלה( F1)אבחנות *
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15504263.2019.1609149
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 :2011-2018נתוני אשפוז בין השנים 
 

סה"כ מאושפזים  שנה
 בסוף שנה

 תחלואה כפולה
% 

2011 3860 502 13.0% 

2012 3890 545 14.0% 

2013 3743 505 13.5% 

2014 3886 524 13.5% 

2015 
3771 597 

15.8% 

2016 
3636 654 

18.0% 

2017 3722 748 20.1% 

2018 3745 739 19.7% 
 
 

 אשפוזים חוזרים
 

 שנה

סה"כ 

 מתקבלים

 לאשפוז

סה"כ 

 קבלות

 בחדר מיון

מזה:  סה"כ 

קבלות עם 

תחלואה 

 כפולה

מתקבלים 

עם 

תחלואה 

 כפולה

מהם: אושפזו יותר מפעם אחת עם 

 תחלואה כפולה במהלך השנה

 אחוזים מס' מוחלטים

2011 14,500 21,761 3,637 2,592 665 26% 

2012 15,150 22,602 4,235 3,037 780 26% 

2013 14,973 22,517 4,155 2,961 745 25% 

2014 15,153 23,031 4,840 3,305 915 28% 

2015 15,274 23,336 4,818 3,294 904 27% 

2016 15,469 24,059 5,677 3,808 1,076 28% 

2017 15,794 24,466 6,743 4,347 1,328 31% 

2018 15,578 24,073 6,986 4,568 1,367 30% 
 

 F11*-ו F10*קבלות לאשפוז בגין אבחנות 

 *F11* F10  ו- *F10 שנה
 

F11* 

2011 250 212 42 

2012 232 200 32 

2013 267 237 32 

2014 330 306 25 

2015 340 309 33 

2016 428 377 54 

2017 754 645 112 

2018 820 713 113 
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 מגמות אשפוז תחלואה כפולה לפי שנים .1

 4568עולה כי בפועל התקבלו  2018בשנת 24,073  , לאשפוז מתוך סה"כ קבלות

 מטופלים .

ניתן  ת תחלואה כפולה.נטופלים בעלי אבחהממ 30%כ התקיימו אשפוזים חוזרים ל

חוזר וזאת לראות כי אנשים הסובלים מתחלואה כפולה נוטים להתאשפז באופן 

ם לשימוש בעיקר בשל הקושי שלהם בהענמות לטיפול התרופתי בקהילה וחזרת

 בחומרים, אשר גורם להחמרה חוזרת במצבם הנפשי. 

 

 מספר אנשים עם אבחנת תחלואה כפולה שקיבלו שרותי שיקום במהלך השנים .2

. אם כי משנה לשנה הנכונות לספק שרותי שונים הולכת וגדלהונים עולה כי תמהנ

ם קיימים חסמים, בעיקר בתחום הדיור. ע"מ להתגבר על חסמים אלו נערך פורו

מנהלי דיור מוגן לתחלואה כפולה, במטרה לדון בשירות הקיים והמלצות לכתיבת 

נוהל ייעודי ופיתוח שירותים נוספים לקראת מכרז. בקשה לעדכון תעריף כ"א 

 הועברה לאגף תקציבים במשרד.

 

 שנה
מתקבלים עם תחלואה כפולה 

 שקיבלו שירותי שיקום

2011 334 

2012 414 

2013 421 

2014 516 

2015 476 

2016 663 

2017 731 

2018 800 
 

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

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

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

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

יש לציין כי יש לפתח שירותי אשפוז  באמצעות יחידה לטיפול בתחלואה כפולה.

נפרדים לנשים בעלות תחלואה כפולה, הסובלות בנוסף גם מזנות, מחלות זיהומיות 

 וטראומות מורכבות.

שלוותא השייכים  -וכן בביה"ח גההים קיימים שמונה בי"ח פסיכיאטריים ממשלתי

בהם ניתן לקבל התייחסות טיפולית לנושא ההתמכרות לשירותי בריאות כללית, 

נקי(, העובד כחלק אינטגרלי מהצוות ומפעיל  -באמצעות מדריך חברתי )מדריך מכור
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הצעדים, וכוללות בדיקות שתן לגילוי  12תוכניות לעזרה עצמית המבוססות על שיטת 

 סמים.

נפש הסובלים גם מהתמכרות ומצויים במצב של איזון נפשי,  יירות גמילה לנפגעש

באר שבע. מרכז לבריאות הנפש ייעודית לגמילה וולנטרית, ב ניתן אך ורק במחלקה

מחלקה זו נחשבת כ"אישפוזית" ארצית לתחלואה כפולה, במימון המחלקה לטיפול 

 .מיטות( 20) בהתמכרויות

 :ותי אשפוז פסיכיאטרילהלן פירוט שיר        

מספר מיטות  סוג המחלקה מנהל/ת שם המרכז כתובת היישוב 

 לתחלואה כפולה

באר  1

 שבע

הצדיק מירושלים 

 , באר שבע2

המרכז לבריאות 

 הנפש באר שבע

ד"ר אלכס 

 קפצן

אשפוזית 

לגמילה 

לתחלואה 

 כפולה

20 

, נס 9תרמ"ג  נס ציונה 2

 ציונה

מרכז ברה"נ באר 

 הנס ציונ –יעקב 

 פרופ' פנחס דנון
 כרונית, גברים

לרגל זמנית סגר ית

 שיפוצים

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

ד"ר סרגיי 

 רסקין

 10במחלקה +  7 סגורה, גברים

במחלקות נוספות 

כיחידה על 

 מחלקתית

ד.נ. צפון יהודה  ירושלים 5

 90972ירושלים 

בית חולים 

 איתנים

ד"ר אחיקם 

 אולמר

 בשלבי הקמה סגורה, גברים

בית החולים לב  4600ת"ד  פרדסיה 6

השרון, מח' 

 פתוחה

ד"ר ארתורו 

 פתוחה, מעורב       לרנר

פעילות מצומצמת 

 לרגל שיפוצים

בית החולים שער  38814ד.נ. חפר  חדרה 7

 מנשה

מרינה  ד"ר

 ארביטמן

 14 כרונית

, ד"נ 2דוכיפת  עכו 8

 25201אשרת, עכו 

בית החולים מזרע 

 )מזור(

ד"ר וורוניקה 

 מרונוב

יחידה על 

 מחלקתית
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 ? מהו הרצף הטיפולי המומלץ לנפגעי תחלואה כפולה  

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

ים בהם לאחר האשפוז נדרשת גמילה נוספת הכוללת התייחסות לאספקטים ישנם מקר

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

 גמילה של ממש.

חלק מהמטופלים המשתחררים מאשפוז לאחר שהפסיקו את השימוש יכולים להמשיך את 

וב עם דיור מוגן, דרך סל שיקום, או באחת הטיפול במרכז יום לתחלואה כפולה בשיל

ית שלמה, או בקהילת יכפולה: קהילת "תכנים" בבי"ח קר תחלואההקהילות הטיפוליות ל

 "שילוב" במתחם אילנות.

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

משרד הרווחה, לפי המודל ההתמכרותי ביחידה עירונית לטיפול בהתמכרויות שבאחריות 

 לטיפול מקביל מותאם. במקרה זה, על הגורמים המטפלים לשתף פעולה.

  האם כדאי להקים יחידה ארצית באחד מביה"ח, כמו יחידת הביטחון המרבי בבי"ח שער

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

 משאר המטופלים שאינם מכורים ?

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

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

להקים יחידה אשר תכלול את כולם. לאור השכיחות הגבוהה, חיוני  כי כל המטפלים 

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

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

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

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

בי"ח פסיכיאטריים. בנוסף, נערכה הכשרה  10 -ואה כפולה לצוות רב מקצועי בתחל

לטיפול בתחלואה כפולה לצוותי מרפאות בריאות הנפש, כולל קופ"ח והכשרות לצוותי 

 ( 56סיעוד פסיכיאטרי ולצוותי שיקום בקהילה. )ראה פירוט בפרק הכשרות, עמ' 

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

 כפולה מכלל המיטות?

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

הציגה המחלקה לטיפול  2018 -בואינו נותן מענה הולם לצרכים הקיימים כיום. 

קשות בהתמכרויות את הצרכים הקיימים בפני חטיבת ביה"ח הממשלתיים, והגישה ב

  לפתיחת מחלקה נוספת לגמילה עבור נפגעי תחלואה כפולה בבי"ח במרכז הארץ.
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 ?האם יש מיטות לתחלואה כפולה לנוער? היכן 

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

שירות מרפאתי נערך יום חשיפה בבי"ח לב השרון בפרדסיה ליחידת יום ו 2018 -בהשנים. 

 אינטגרטיבי לטיפול בנוער הסובל מתחלואה כפולה.

מתוכננת הכשרה ייחודית לצוותי טיפול בנוער בנושא תחלואה כפולה, לאחר  2019במהלך 

 קבלת תקציב ייעודי מהרשות הלאומית למלחמה בסמים, אלכוהול ואלימות.

  ?מה לגבי טיפול ייעודי לנשים 

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

 מחלקת נשים, בסיוע צוות מרפאת תחלואה כפולה מבוגרים בביה"ח.

 

 מרפאות אמבולטוריות לנפגעי תחלואה כפולה .ב

מסגרות טיפול רפואי ופסיכוסוציאלי בקהילה, המיועדות לאוכלוסייה מגוונת לפי אזור 

 מסונפות בד"כ למרכזי בריאות הנפש.מגורים והתמחות לפי צרכים מקומיים, ו

 מרכז יום ומרפאה לתחלואה כפולה יפו:. 1

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

 מרכז יום אמבולטורי "מאור", אשדוד:. 2

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

 מי לטיפול בהתמכרויות ותחלואה כפולה, ירושלים:המכון הירושל. 3

 איתנים, בניהולו של –מסונף למרכז הירושלמי לבריאות הנפש, כפר שאול      

 ד"ר לאוניד קרגיצ'ב.     

 מרפאת מבוגרים לתחלואה כפולה, קמפוס נס ציונה:. 4

   ה ציונה, בניהולה של ד"ר אביב-יעקב נס-המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר    

 וולף.     

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

 מסונף למרכז הרפואי לב השרון ולאוניברסיטת ת"א, בניהולו של  ד"ר שאולי     

 רן.-לב    

 , בניהולה של ד"ר דורית יחידת ילדים ונוער לתחלואה כפולה, בי"ח לב השרון. 6

 פורת.    

 לואה כפולה והתמכרות לתרופות מרשם, רמב"ם.מרפאה לתח. 7

 פרוכטר. החטיבה הפסיכיאטרית, בית חולים רמב"ם חיפה,  בניהולו של  פרופ' אייל 

 

, על רקע אי הכללת תחום ההתמכרויות במסגרת תחום מתפתחנושא תחלואה כפולה הוא 

ייעת שירותים הניתנים בקופות בעקבות הרפורמה. המחלקה לטיפול בהתמכרויות מס

לטיפול ואבחון בריה"נ בקהילה. במקרים שאינם מקבלים מענה, נערך  17בקבלת טופס 

 איסוף נתונים במטרה להסדיר את השירותים כמדיניות המשרד.
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המחלקה מעודדת התקשרות עם שירותים לתחלואה כפולה כספק מטעם קופ"ח, כפי 

 שנעשה במרפאה הממוקמת במרכז "מאור" באשדוד. 

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

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

 (.32כאבים )עמ' 

 

 קהילות טיפוליות לנפגעי תחלואה כפולה  .ג

לות טיפול, תיות, ארוכות טווח )חצי שנה עד שנה וחצי(, הכוליקהילות הן מסגרות פנימי

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

ים, לאחר יאקטיב-לאנשים המתמודדים עם הפרעה נפשית והתמכרות לחומרים פסיכו

 MCT  -MODIFIED COMMUNITYשלב הגמילה הפיזית, לפי עקרונות טיפוליים של 

THERAPYצועי עם מומחים בהתמכרויות, בבריאות הנפש . הטיפול ניתן ע"י צוות רב מק

וברווחה. הטיפול בקהילה לתחלואה כפולה הינו במימון ובפיקוח משולב של משרדי 

המחלקה לטיפול בהתמכרויות והמחלקה לשיקום  -הרווחה והבריאות. אגף בריאות הנפש

י השירות נערכה פגישה של פורום משרדי הרווחה, הבריאות ונותנ 2018 -בבבריאות הנפש. 

משרדי בתחום. הודגש הקושי -ןבקהילה הטיפולית, במטרה לקדם את שיתוף הפעולה הבי

אינם מאוזנים דיים, מצב המקשה על השתלבותם והמגיעים מבי"ח בקליטת מטופלים 

הוחלט כי נציגי השרות להתמכרויות ממשרד הרווחה ונציגי הקהילות, יוזמנו במסגרת. 

 ואה כפולה.למפגש עם פורום רופאים לתחל

 

 מכסות 50הכוללת  –יחידת "שילוב" בית אור אביבה ", אילנותקהילת " . 1

 ב הפוניםו. ר, כמו בשנים קודמותמועמדים 300להתקבל ליחידה  על מנתפנו  2018 מהלךב

 מאשפוזית ( בעיקר17.3%גמילה )ת ו( הופנו מבי"ח פסיכיאטריים ומאשפוזי46.1%)

 רווחה, שירות ר שבע. היתר הופנו מיחידות ולשכותכפולה במרכז ברה"נ בא לתחלואה

  מבחן, גורמים אחרים או בפניה עצמית.

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

 לראיונות קבלה. מועמדים למסגרת המשך, וחלקם אף מלווים בפועל את המועמדים

 בעלי אפקטיבית, והיתר-זופרניה/ הפרעה סכיזומהדיירים בעלי אבחנת סכי 54.8%

 אבחנת הפרעה אפקטיבית דו קוטבית ואבחנות אחרות.
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 בין דיירי קהילה טיפולית אילנות ויחידת שילוב לתחלואה כפולה 2018שוואת נתוני ה

מס. מסיימי  מס. מטופלים מסגרת
 טיפול

אחוז 
 נושרים

 סם מועדף

 133 קהילת אילנות
 רים חדשיםדיי 86מתוכם 

מסך  28.6% 38
 השוהים

 אופיאטים
41.5% 

יחידת שילוב בית אור 
 אביבה לתחלואה כפולה

1104 
 דיירים חדשים 66מתוכם 

23 
 

מסך  24%
 השוהים

סמי  51.9%קנביס 
 18.3%פיצוציות 

 

מי טיפול בתחום תחלואה כפולה ימהטבלה ומהנתונים בעבר, נראה כי ישנה עליה במסי

 הם לבין מכורים. ים בינוכי הצטמצמו הפערי

קיים הבדל בין החומרים המועדפים בקרב הסובלים מהפרעת שימוש בחומרים כמו כן, 

בלבד, לעומת אלו הסובלים מתחלואה כפולה נפשית והתמכרויות. אצל האחרונים, הסם 

בנוסף, קיימת  המועדף הוא קנביס וסמי פיצוציות, בהלימה לנתונים שהתפרסמו בעולם.

וירידה בשימוש בסמי  2018,-ב 51.9% -ל 2017 -ב 34% -מש בקנביס עליה בשימו

 פיצוציות.

פותחו שני פרויקטים במטרה לתת מענה תעסוקתי לנשים, כחלק מגישת , 2018במהלך 

, בסיוע מימון של קרן שיקום הוקמו מאפייה וחממת פרפרים. ההפרדה בטיפול בין המינים

  נכים בביטוח לאומי.

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

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

 והשתלבו בשירותים השונים של מערך השיקום בברה"נ בקהילה. ,וועדת סל שיקום

 בהוסטלים. 6-במסגרות של דיור מוגן ו 11מתוכם 

עם תחלואה  קרב הדייריםנושא מיניות ואינטימיות בת רבות הושקעו בקידום תשומו

ע"מ לעודד שיח פתוח על הקשיים ביצירת קשרים אינטימיים, התקיימה סדנה . נפשית

לצוות בהנחיית מטפלת מינית מוסמכת. בהמשך, מתוכננת סדנה לדיירים בשלבים 

 .2019מתקדמים במהלך 

 

  מכסות. 20הכוללת  - יה"ח קריית שלמהקהילת "תכנים", במתחם ב . 2

יה של השנה הושקעה ינערכו שינויים פרסונליים רבים ביחידה, ובמחצית השנ 2018בשנת 

 10%מטופלים. מתוכם,  63נקלטו ליחידה מחשבה רבה לייצוב הצוות והכשרתו. בשנה זו 

ל דיור דרך סל שיקום, לרב מסגרות ש סיימו את התהליך בהצלחה ועברו למסגרת המשך

מהסיבות הבאות:  61% מוגן והוסטלים לתחלואה כפולה. אחוז נשירה גבוה מהטיפול בסך

 –חוסר רצון של המטופל להמשיך בתהליך , נייה למסגרות אחרות בשל אי התאמהפה

הפרה של כללי המסגרת )התנהגות אלימה, התנהגות מינית , שחרור על פי בקשת המטופל

 .2019חתת הנשירה הוגדר כיעד מרכזי לתכנית העבודה של הפ חריגה, שימוש פעיל וכו'(.

                                                 
 2018 -מכסות ב 15נו תוצאה של הוספת , הגידול הי2017 -דיירים בתחלואה כפולה ב 90לעומת  1
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שימוש בחומרים

15, 24%

17, 26%
10, 16%

8, 13%

13, 21%

 מי  י ו יו 

 ו י  ים

חשיש

   ו ו 

 חר

 

מגמת השימוש  -ניתן לראות שלא קיימת נטייה לשימוש עיקרי בחומר אחד תרשיםעל פי ה

יתה הטרוגנית ומגוונת והתרכזה בעיקר באופיאטים, יה 2018של מטופלי תכנים בשנת 

 הול.סמי פיצוציות, חשיש ואלכו

כפי שהיה בשנה שעברה, האבחנה הנפוצה יותר בקרב מטופלי היחידה היא סכיזופרניה 

בעבר נקלטו רק  -(. הנתונים משקפים את מגמת השינוי בפרופיל המטופלים64%)

, וכיום הטיפול בקהילה, בהתאם למכרז, מוצע הן 1מטופלים עם אבחנה על ציר 

( ולמטופלים עם הפרעות 14%ים מרובים )למטופלים ללא אבחנה עם אשפוזים פסיכיאטרי

 (.8%אישיות )

כדי לאפשר למידה  המסגרתנעשית עבודה שוטפת עם צוות היחידה בשיתוף עם פסיכיאטר 

והכרות עם תסמיני האבחנות השונות, השפעותיהן והשילוב המתמיד והמורכב עם 

 התנהגות הקשורה לשימוש לרעה בחומרים ממכרים משני תודעה ומצב רוח.

 

 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, ע"פ תכנית שיקום אישית. מודל דיור מוגן לתחלואה כפולה הינו תהליך תחום

בזמן, כאשר ההנחה עליה מתבסס המודל היא, כי מסגרת הדיור הינה מסגרת על רצף 

 השיקום, ובמשך הזמן ימשיך המשתקם למסגרת אחרת. 

בפריסה ארצית קיימות מסגרות דיור שיקומי של שרותי סל שיקום בבריאות הנפש, 

ים, דירות דיור ספקים עיקריים בשירותי דיור מוגן הכוללים:   הוסטל 6 -כע"י  ביישובים

  מוגן לבודדים ודירות דיור מוגן קבוצתי.
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 : 2011-2018להלן ריכוז נתונים אודות צריכת שירותי דיור בין השנים 

 

בוצת ק

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 שירות שירות

 דיור

הוסטל כוללני 

 109 102 126 93 104 83 67 56 )בית לחיים(

 9 5 9 9 5 7 5 6 ןדיור מוגן לוי דיור

 3 6 14 9 15 12 16 7 הוסטל לצעירים דיור

 דיור

דיור מוגן לווין 

 98 72 48 45 27 30 34 15 לבודדים

 דיור

דיור מוגן מתוגבר 

 127 85 81 55 55 47 51 34 לבודדים

 163 143 101 76 73 48 43 40 דיור מוגן לבודדים דיור

 דיור

הוסטל לאנשים 

 68 43 16 3 2 6 3 1 עם בעיות גופניות

 דיור

הוסטל כוללני 

 1 1 0 1 0 0 0 0 הפרעות אכילה

 דיור

חיים עצמאיים 

 0 0 1 1 1 3 0 0 נועם-לנכים 

 23 28 26 18 21 20 16 17 דיור מוגן דיור

 13 22 24 23 35 30 36 26 הוסטל מתוגבר דיור

 86 75 74 54 55 42 49 41 דיור מוגן מתוגבר דיור

 0 0 2 0 0 4 2 0 תבגריםקהילת מ דיור

 568 481 433 302 332 270 268 203 סה"כ  דיור
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 : 2011-2018להלן ריכוז נתונים אודות צריכת שירותי תעסוקה בין השנים 

 

בוצת ק

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 שירות שירות

 תעסוקה

 -מועדון תעסוקתי 

 16 20 22 17 18 16 19 11 מבנה שכור

 ISO 17 17 23 22 18 18 16 18 -מפעל מוגן  תעסוקה

 215 224 202 154 157 128 103 78 תעסוקה נתמכת תעסוקה

 3 2 2 0 0 0 0 0 תורמים במדים תעסוקה

 28 11 12 12 25 17 32 21 מועדון תעסוקתי תעסוקה

 252 191 213 132 152 119 142 102 מפעל מוגן תעסוקה

 4 4 2 5 4 2 7 2 ברמפעל מוגן מתוג תעסוקה

 482 431 432 311 337 268 276 204 סה"כ  תעסוקה

 

המחלקה לטיפול בהתמכרויות עוסקת בקביעת סטנדרטים ונהלים בתחום תחלואה 

 כפולה, בנושאים הבאים, בשיתוף הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות: 

 נוהל מרפאה לתחלואה כפולה 

 נוהל מחלקה לתחלואה כפולה 

 ר מוגן והוסטל לתחלואה כפולה, אשר נכתב עם שרותי השיקום נוהל דיו

 באגף ברה"נ, הנמצא בתהליך אישור תקציבי. הפסיכיאטרי

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

בהתמכרויות במשרד הרווחה ופיקוח המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד 

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

 ההתמכרויות באופן כללי וחלקם בדגש על תחלואה כפולה:

 צפון, חיפה, ירושלים -פורום אנשי מקצוע אזורי 

 פורום מנהלי דיור מוגן לתחלואה כפולה 

 חברה ישראלית לרפואת  פורום רופאים לתחלואה כפולה ביוזמת אילסם(

 מכרויות(הת

 בהקמה -פורום ריפוי בעיסוק בהתמכרויות 

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

 )ראו הרחבה( באגף ברה"נ.

 מפגשים עם ארגוני משפחות לתחלואה כפולה 

 שיתוף פעולה עם משרד הרווחה ואגף הבטחת הכנסה במוסד לביטוח לאומי. 

 

 אתגרים לעתיד

רת אחריות על מדריכים חברתיים מהרשות למלחמה בסמים ואלכוהול העב •

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

 המועסקים בביה"ח.

מפגשים עם נציגי הקופות לקידום הרצף הטיפולי, ע"י איתור זיהוי והפניית  •

 כפולה בקופות.המטופלים למסגרות המתאימות באמצעות רפרנט תחלואה 
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 פגעי התמכרויות נשיקום  .6

שיקום נפגעי התמכרויות במדינת ישראל הינו באחריות משרד הרווחה, אשר מתוקצב 

  בהתאם.

השיקום אמור להתייחס לכלל אוכלוסיית נפגעי ההתמכרויות, כולל מכורים לאופיאטיים 

טופלי תחלואה כפולה שנכותם כרוניים, המטופלים במרכזים לטיפול תרופתי ממושך, ומ

 על רקע נפשי אינה מוכרת לצורך זכאות לסל שיקום.

למרות זאת, במשך שנים נמנע שילובם של מטופלי מתדון וסובקסון בשרותי השיקום של 

מטרתנו היא טיפול משרד הרווחה, על אף פרסום הנחיות תע"ס בנושא לפני מספר שנים. 

ירותים ועלויות מיותרות, בגישת טיפול מדלת במטופלים כרוניים, אשר ימנע מכפל ש

  לדלת, ובשילוב כוחות וחשיבה משותפת על מודלים חדשניים, המקובלים בעולם.

 

 ם הנוטלים טיפול תרופתי ממושך באמצעותפיילוט שיקום תעסוקתי למטופלי .א

 או סובוקסון מתדוןתרופת 

הליך עבודה ברמת החלה המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות, בת 2017 -ב

בקרב ם אלו וכלוסיית מטופלימטה מול מטה המכוון לצמצם את ההתנגדויות לשיקום א

שלא בהתאם לגישה הרווחת של רותים במשרד הרווחה.  מטופלים אלו נתפסים ינותני הש

כבעלי התמכרות פעילה, או נדרשים לניקיון מוחלט משימוש בסמי רחוב מזעור הנזק, 

 בשרותי הרווחה.כתנאי קבלה לטיפול 

אף נערכו סיורים משותפים של נציגי  2018 -תהליך העבודה כלל פגישות עבודה, וב

 המשרדים במסגרות שיקום של משרד הבריאות ומסגרות לטיפול בהתמכרויות. 

לוט שיקום תעסוקתי למטופלי טיפול תרופתי ממושך בירושלים, אך עקב יסוכם על פי

משרד הרווחה, ניתן לבסוף אישור לקליטת ביות קשיים של השרות לטיפול בהתמכרו

המטופלים במרכזי שיקום תעסוקתי "מרכזי הזדמנות" של מנהלת התעסוקה במשרד 

שאינם ייעודיים לאוכלוסיית המכורים, אך בעלי ניסיון ונכונות מרכזי שיקום הרווחה, 

 לשיתוף פעולה.

מרכזי השיקום התעסוקתי, תכנית הפיילוט למטופלי טיפול תרופתי ממושך עם לסיכום : 

יצאה לדרך בירושלים ובבאר שבע, מחייבת הערכה תפקודית והכנה של המטופלים 

לתהליך שיקומי וליציאה לעבודה. גיוס מרפאה בעיסוק למרפאות לטיפול תרופתי ממושך, 

 יאפשר מימוש של תהליכים אלו והדרכה לכלל הצוות בנושא הפניה לשיקום תעסוקתי.

 

 לכלל נפגעי ההתמכרויותפיילוט שיקום  .ב

בבניית שירותים חדשים המשלבים את שני המשרדים אך מתוקצבים ע"י הרווחה, יש 

בהמשך ליוזמת חוק משותפת בנושא צורך בשיתוף בחשיבה, בארגון ובתכנון השירותים. 

סמים אלימות, שיקום נפגעי התמכרויות עם משרד הרווחה והרשות הלאומית למלחמה ב

, והעדר מענים לנפגעי התמכרויות בעלי נכות עד כה  אשר לא צלחה ואלכוהול, יוזמה



 

49 

 

שנים כדי  3 -נפשית שאינם זכאים לסל שיקום, הוחלט לתכנן תכנית פיילוט ראשוני ל

בשיתוף עם הרשות הלאומית למלחמה  ,ים חסרים בשיקום נפגעי התמכרויותלקדם שירות

ית הוצגה בפני חברות הכנסת בסמים ואלכוהול, כגורם מתכלל, ומשרד הרווחה. התכנ

תמר זנדברג ומירב בן ארי, ורפרנט תקציבים של משרד הרווחה ממשרד האוצר. הכוונה 

תוצאותיו לנסות ולקדם חקיקה לשיקום נפגעי ל בהתאםהייתה, לקיים פיילוט ו

 התמכרויות, בדומה לחוק שיקום נפגעי נפש.

והעדר  טחון פנים כאגףיד לבתכנית הפיילוט על רקע מעבר הרשות למשרכרגע מתעכבת 

 . תקצוב

 

  הכשרת מרפאים בעיסוק לטיפול בהתמכרויות .ג

מתוך הבנה כי ההתמכרות היא מחלה כרונית ממקור נוירולוגי, יש צורך בטיפול שיקומי 

של אנשי מקצוע הרואים בתפקוד תוצר של מכלול מרכיבים, כגון קוגניציה, מוטוריקה, 

במרכיבים אלו לא ניתן יהיה לבצע משימות בתפקוד  תקשורת, רגש ותחושה. ללא טיפול

מתקדם יותר, כגון יציאה לעבודה או קיום קשרים אינטימיים. לשם כך נערכו סדרה של 

ריפוי במשרד הבריאות, ועם מנהלות  לריפוי בעיסוקפגישות עבודה עם השרות הארצי 

 לריפוי בעיסוקהחוג  בבי"ח כלליים ופסיכיאטריים. בנוסף, נוצר שיתוף פעולה עם בעיסוק

רחיב אשר יקורס טיפול בהתמכרויות ברפוי בעיסוק באוניברסיטת ת"א, במטרה לפתוח 

 בקרב מטפלים ממגוון סקטורים מקצועיים. ההתמכרויות את הידע בתחום 

נפתחה ההכשרה הייעודית הראשונה למרפאים בעיסוק מוסמכים בנושא  2018בינואר 

 ק. טיפול בהתמכרויות ברפוי בעיסו

עם תחום ההתמכרויות וכלים לטיפול למטפלים אלו הכשרה זו נועדה להקנות הכרות 

בנפגעי התמכרויות,  לאור עליה משמעותית בשימוש בחומרים פסיכואקטיביים בדגש על 

 בני נוער וצעירים.

את הקורס ריכזו ד"ר פאולה רושקה, מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד 

אוסטין, רכזת בכירה לשיקום ותחלואה כפולה מהמחלקה לטיפול הבריאות, גב' עפרה 

בהתמכרויות ודר' תמי בר שליטא מהחוג לרפוי בעיסוק בביה"ס למקצועות בריאות, 

 בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת ת"א.

( מהחוג 2018ההכשרה התקיימה בחופשת הסמסטר הראשון של שנת הלימודים תשע"ח )

ועות בריאות, בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת ת"א, לרפוי בעיסוק בביה"ס למקצ

במסגרת לימודי תואר שני. בקורס נתנו הרצאות של מומחים בתחום ההתמכרויות 

מרפאות בעיסוק העובדות במערכות בריאות  21ובתחום הרפוי בעיסוק והשתתפו בה 

שות הנפש באשפוז ובקהילה, בשיקום פיזיקלי ובהתפתחות הילד. בסיוע מימון של הר

 הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.
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 פורום סיעוד בטיפול בהתמכרויות .7

גב' הוקם פורום אחים ואחיות העובדים בתחום ההתמכרויות, בריכוזן של  2018בינואר 

ול עפרה אוסטין, רכזת בכירה טיפגב' ואירית יאסקי, ממונת סטנדרטים ארצית בברה"ן, 

 בהתמכרויות. 

 מטרות הפורום 

על הרצף מסגרות הטיפול בקידום למידה הדדית וסינרגיה מקצועית, פיתוח מקצועי 

הסיעוד,  הגדרת סמכויות ,תוך שיפור איכות ובטיחות הטיפולשבין אשפוז לקהילה, 

 בתחום ועדכון נהלים. קידום המומחיות

 

 מתכונת הפורום

: , כל אחד במרכז אחרות של אחת לחודש וחציבתדיר מפגשים חמישה נערכו 2018-ב

תחלואה מחלקה ל, בבי"ח נס ציונה במחלקה לתחלואה כפולה בבי"ח אברבנאל, ב

ומרפאה לטיפול  "רטורנו", ,  אשפוזית  נערות ונשים  צעירות בבאר שבע בבי"ח  כפולה

 , חיפה."אלמוג"תרופתי ממושך 

כפולה מחלקות אשפוז לתחלואה   :עובדי סיעוד ממגוון מסגרות  בפורום משתתפים

)הדרך,  (, אשפוזיות לגמילה, נס ציונה, ב"ש)מזור, אברבנאל, לב השרון, כפר שאול

ואחות  מורה בבית ספר לסיעוד וולפסון, לטיפול תרופתי ממושךמלכישוע(, מרפאות 

במהלך הפורום עלו לדיון מספר רב של  ראשית בתחום פסיכיאטריה בקופ"ח מאוחדת.

ביניהם: מודלים טיפולים חדשנים, תפקידה של האחות במערך תחלואה כפולה נושאים 

 וטיפול בהתמכרויות, כאשר ישנה מצוקה בשטח של צוות סיעודי מוסמך במסגרות הללו.  

 

 הכשרות .1

 בלבד ללמידת נושא התמכרויות  שעות 8 ותבלימודי הסיעוד הגנריים מוקדש  .א

התנסויות קליניות של   שעות. 12ובקורסים העל בסיסיים  ,ותחלואה הכפולה

 רק במסגרת מחלקות לתחלואה משולבת ולא בקהילה. ןסטודנטים ה

  עבודה משולבת עם מנהל הסיעוד לצורך בחינת תכניות הלימוד   יזמנו

תכנים בתחום  2018כבר במהלך שנת  להתנסויות.נוספים ופתיחת שדות 

 של בתי ספר לסיעוד.התמכרויות ותחלואה כפולה נכללו בתוכניות לימודים 

  בנושאים:עלה הצורך בהדרכה שוטפת בתחום והכשרה מעמיקה יותר    .ב

   ת וכד'.המוטיבציוני שיטההצעדים, ה 12  

 

   חיסוני עובדים .2

לפי נהלי המשרד , על כל מוסד רפואי לוודא כי עובדיו מחוסנים עם תחילת העסקתם 

ע"י מפעילי מסגרות פרטיות   רשהדבר אינו נד ולוודא חיסוני שיגרה בשוטף. בפועל,

 ויזמים.



 

52 

 

חובת חיסון העובדים.  בנושא למסגרות השונות  ריענון יצא מסמךי 2018במהלך שנת 

כמו כן,  נושא חיסוני הצוות הוכנס כסעיף בבקרה הממוחשבת בתוכנת הג'נריקה, 

 דבר שייבדק ע"י צוות הפיקוח. 

 

                                                                                                                                                אבטחה      .3

הסטנדרטים הקיימים לא נדרשים מאבטחים במסגרות האשפוזיות.  הדבר  יעפ"

עלול לסכן את השוהים במקום, את הצוות והן את המטופלים ומחייב את הצוות 

 בדיקת מבקרים ומטופלים. הטיפולי לבצע

בעבר הייתה דרישה למאבטחים  בבדיקה שנערכה מול גיא בסיל התברר כי

אך מכיוון שמדובר במסגרות  שמופעלות במיקור חוץ, הוחלט לבטל את  .פוזיותבאיש

הדרישה. נכון להיום, התחיל מהלך של בדיקה מחודשת בנוגע לצרכי האבטחה 

 דרישה למאבטחים.לאישפוזיות, לשם הכנסה חזרה של ה

 

     תפקיד אחות   .4

הסטנדרטים הקיימים אינם משקפים את השונות בין המסגרות השונות בטיפול 

 בהתמכרות.

 יבנה סטנדרט לתפקידי האחיות במסגרות. על כן

 

                                                                                                                                                             כוח אדם .5

קיים קושי בגיוס צוותי סיעוד למסגרות העוסקות בתחום ההתמכרויות. ישנן 

, שבשל מחסור באחיות קיבלו אישור  לטיפול תרופתי ממושךמסגרות ,כמו מרפאות 

אשר להם אין העסקה של חובשים  ובמסגרות אחרות  מועסקים סטודנטים לרפואה 

 סמכויות מתאימות לצרכים  . 

תתקיים עבודה משותפת עם מינהל הסיעוד במטרה להעלות את  המודעות לעבודה 

לימודים גנריים  וקורסים על בסיסיים בבתי ספר לסיעוד, כנסים מקצועיים -בתחום 

 ועוד.

 

 בדיקה גופנית ובדיקת חפצי מטופלים להעדר חומרים ממכרים   .6

 חוסר אחידות בנושא  בין המסגרות  בשל העדר הנחיות ברורות  נמצא כי קיימת

יחד עם קב"ט המשרד. בנוסף, הנושא יעלה כחלק   כתיבת נוהלעל כן מתוכנן 

מהנושאים שבהם נעסוק במסגרת הפיילוט להתמודדות עם הכנסת סמים לבתי 

 חולים פסיכיאטריים.
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 שימוש מזיק / התמכרות לתרופות מרשם .8

ל בהתמכרויות ממשיכה בפעילותה לקידום העלאת המודעות לסיכונים המחלקה לטיפו

הכרוכים בטיפול כרוני ובלתי מבוקר בתרופות מרשם אופיאטיות לשיכוך כאבים. עבודה 

 זו נעשתה בשני מישורים:

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

 ון רבים )להרחבה ראה פרק הכשרות(. הכשרות והרצאות בימי עי

במקביל, בשת"פ עם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול פתחנו מענים במסגרת הקהילה. 

כמו כן, קיימנו פגישות עם נציגי קופות החולים במטרה לפתח שירות בקופה עצמה 

 כדוגמת מרפאה לטיפול בקופ"ח מכבי, סניף רמת השרון. 

 

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

סוציאליים,  -ושיקום כאב, שימוש בתרופות כחלק נלווה לטיפולים פיזיולוגים ופסיכו

ורופאי משפחה לזהות סימנים ראשונים  אורתופדיםבמטרה להכשיר גם רופאי כאב, 

 להתמכרות ולטפל בה באמצעות מעבר זמני לתכשיר סובוקסון. 

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

 גמילה ממשכי כאבים. ומתנהלים מגעים להכרת מרכזים רפואיים נוספים.   

 

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

 פים לאריזת התכשיר ונמצאיםלטיפול ולינק למידע מורחב אודות התכשירים אשר מצור

 במאגר התרופות בקישור הבא:

https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/index.asp 

 

 

 

 כאבטיפול בהתמכרות לתרופות מרשם במסגרות של רפואה כללית או רפואת 

 התוכנית טלפון מנהל שם המרכז 

 בי"ח רמב"ם חיפה  1
 מכון כאב

ד"ר 
 וולפסון

קיים מענה רפואי שיקומי  04-7772234
 ופסיכולוגי מכוון ניהול כאב

  קופ"ח מכבי רמת השרון 2
מרפאת התמכרות למשככי 

כאבים ע"ש ד"ר מרגוליס 
 ז"ל 

ד"ר 
 שפאק

054-

5713416 

 נטלי  

רית ומעבר ייעוץ גמילה אמבולטו
לתרופת סובוקסון למבוטחי מכבי 

 בלבד

 

 

 

 

https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/index.asp
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  : להלן מסלולי הטיפול הייחודיים

 

 טיפול בהתמכרות לתרופות מרשם במרכזים לטיפול תרופתי ממושך

 בתאום מראש –ימי הגעה  טלפון שם המרכז 

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

 08-6652667/654 ב"ש –סלע ב'  2

08-6283027 

 שעות אחה"צ, לפי קביעת תור מראש

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

 שעות אחה"צ  04-6463972 נצרת  4

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

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

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

-04 חיפה  )ד"ר סטייסי( 

8644059/8677871 

 בתאום מראש

 

 

 

 טיפול בהתמכרות לתרופות מרשם, כולל משככי כאבים, במסגרת מרפאות לבריאות הנפש

 הערות התוכנית טלפון מנהל שם המרכז 

המכון הירושלמי  1
לטיפול בבעיות סמים 

 -ותחלואה כפולה
 רושלים י

ד"ר 

 קרגיצ'ב

02-6714895 

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 
אפשרות לפניה 

ייעוץ או למסלול ל
 טיפולי

מרפאה לתחלואה  3
כפולה מרכז קהילתי 

 יפו

ד"ר 

 פליישמן

מותאמת אישית  03-5151111
 עפ"י קביעת תור

קיים מענה כוללני 
אפשרות לפניה 

לייעוץ או למסלול 
 טיפולי

מרפאה לתחלואה  4
 כפולה בי"ח נס ציונה

 08-9258484 ד"ר וולף

08-9284164 

מותאמת אישית 
 עת תורעפ"י קבי

קיים מענה כוללני 
אפשרות לפניה 

לייעוץ או למסלול 
 טיפולי
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 מקרי מוות ממנת יתר/ הרעלה מאופיואידיםנתוני  .9

 

ונה, תאאו ידים, איוהרעלת אופיסודית מ( 1 נרשם להם סיבת מוות:מספר פטירות ש

  : ICD-10 ים)קוד 2009-2016סיבות מרובות, מוות מ (2 התאבדות או ללא כוונה ברורה. 

X62, X42,Y12,T40 ) 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 15 15 10 20 19 20 34 52 סיבה יסודית

בין סיבות 
 מרובות אבל לא
 סיבה יסודית

  

4 2 5 0 5 1 4 0 

 15 19 11 25 19 25 36 56 סה"כ

 

 

 ICD-10קוד קרים של התאבדות דרך אופיואידים )מ 2נרשמו  2016בשנת לראשונה, 

X62) . מידע זה מבוסס על קובץ סיבות מוות, המתעדכן בלמ"ס ועיבוד הנתונים נעשה

 .וניתוח הנתונים נעשה באגף המידע באגף המידע במשרד הבריאות. עיבוד

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

עה כסם. אנו סבורים כי ככל שתעלה בקרב הסובלים מכאב ואלו העושים שימוש לר

המודעות בקרב אנשי המקצוע והציבור הרחב לנושא, הדיווח ישקף נכונה את היקף 

 השימוש. 
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 קנביס  .10

 

נעשתה עבודה של משרד לביטחון פנים בשותפות עם כלל המשרדים  2018בשנת 

לעולם הטיפול היות  הרלוונטיים לקראת פרסום חוק אי הפללה. לחוק זה יש משמעויות

 ולצד הענישה הכספית ניתנת הזדמנות להפניה לטיפול. 

חידוש החוק משליך בעיקר על מבוגרים מאחר וכבר הייתה קיימת מדיניות של אי פתיחת 

 תיק עבור הקטינים. 

 

נעשית עבודה על חומרי הסברה לקראת פרסום החוק, על  2019תחילת  2018בסוף שנת 

רור מהות החוק, השלכותיו יחד עם הנזקים הנקשרים בשימוש קבוע מנת שלציבור יהיה  ב

 בסם הקאנביס.  

 

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

אלו המגיעים במצב הרעלת קנביס בקרב מכורים )תלות בקנאביס( לעומת אלו העושים 

 ינו מצב חריף, הדורש השגחה והתערבות רפואית. שימוש מזיק. יש לציין כי מצב זה ה

 מהנתונים עולה כי המספרים אינם גבוהים, אך עולים עם השנים.
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 ביקורים במלר"ד בגין הרעלת קנביס )על רקע שימוש מזיק/ תלות(

 

  כל סוגי המבקרים

קוד 

 אבחנה

 2017 2016 2015 2014 גיל אבחנות

2018 

בקאנביסתלות  304.3  24 20 14 7 9 סה"כ 

    15-24 1 3 6 6 1 

    25-34 3 2 2 5 8 

    35-44 1 2 3 4 0 

    45-54 4   3 4 5 

    55-64       1 8 

 94 64 38 31 18 סה"כ שימוש מזיק 305.2

    0     3 

  1-4       1 0 

    5-14       1 0 

    15-24 5 10 16 27  37 

    25-34 10 9 10 15  19 

    35-44 2 4 3 14 14 

    45-54 1 6 4 4 9 

    55-64   2 4   4 

    65-74     1 2 6 

  75-84     2 

        

 סוג מבקר חייל/בטחון

קוד 
 אבחנה

 2017 2016 2015 2014 גיל אבחנות

304.3 Cannabis dependence 15--
24 

      1 

305.2 Nondependent cannabis 
abuse 

15--
24 

  1 1 5 

 

( דבר המתיישב עם כך שהצעירים 15-44מהנתונים עולה כי לרוב מדובר בגילאים צעירים )

יצוג הבולט של קבוצת גיל זה אינו ינוטים לעשות שימוש מזיק בחומרים השונים ועל כן ה

 מפתיע. 

 



 

58 

 

רב חיילים/ אך הנתון אודות צעירים אשר תלויים/ מכורים לחומר הינו מדאיג. גם בק

 2017בשנת  שימוש מזיק, 5, מתוכם מקרים 6כוחות הביטחון שביקרו במלר"ד, ישנם 

  לעומת מקרה אחד בארבעת השנים האחרונות.

אנו מזהים כי שתי קבוצות גיל עיקריות פנו למלר"ד על רקע תלות בקאנביס:  2018בשנת 

ונים אלו לא נעשתה הפרדה . חשוב לציין כי בנת55-64, וקבוצת גיל מבוגרת יותר, 25-34

 בין קאנביס לשימוש שלא לצורך רפואי לעומת קאנביס רפואי. 

פעוטות מתחת לגיל שנה עם הרעלת קאנביס ומנגד  3הגיעו  2018לגבי שימוש מזיק, בשנת 

 שני מקרים.    75-84נוספה קבוצת גיל מבוגרת של בני 

 

פסיכיאטרים בגין שימוש  להלן הנתונים המעודכנים אודות מאושפזים בבתי חולים

 בקנביס: 

 

 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*,F127וזים עם אבחנות *בחישוב נכללו כל האשפ

לא כוללים את נתוני מחלקה ג'  2017נתוני טרם סוכמו. כמו כן,  2018נתונים על שנת ** 

 . 12/2017 - 08/2017 ביה"ח תל השומר עבור חודשים

 

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

. המקרים יותר נפוצים 25-35בגין קנביס, בעיקר בקרב גברים הגילאים  המתאשפזים

 ישנה מטופלת אחת.   14-18בקרב גברים, אך ניתן לראות כי גם בקבוצת גיל 
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 נתונים ארציים אודות פניות למלר"ד )מחלקות לרפואה דחופה  ( בגין שימוש  .11

 באלכוהול, סמים וטבק

 

יקורים במיון מבוססים על מאגר הביקורים במלר"ד , המציגים מידע על ב38-42)בעמודים 

המנוהל באגף המידע במשרד ועיבוד הנתונים נעשה באגף המידע ומבוסס על רישום 

 האבחנות במלר"ד בבתי החולים הכלליים(.

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

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

המצבים הבאים: הפרעות פסיכיאטריות כתוצאה משימוש באלכוהול, שימוש מזיק ותלות 

באלכוהול, והרעלת אלכוהול. בנוגע לסמים, נכללים בקטגוריה זו מצבים של הפרעות 

ק בחומרים שונים כגון נפשיות כתוצאה מצריכת סמים, התמכרות לסמים, שימוש מזי

קנאביס, סמים הזיווניים, תרופות הרגעה ושינה, שימוש באופיאוידים, סמים מעוררים 

כגון קוקאין )כולל ריטאלין(, שימוש מזיק בתרופות אנטי דיכאוניות ושימוש מזיק בסמים 

 מסוגים שונים בו זמנית.

 

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

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

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

 

בתרשימים ובטבלאות הבאות, מוצגים נתונים אודות פניות למיון על רקע שימוש 

 עפ"י מגדר. בחומרים,

 

עולה כי קיימת  2014-2017בין השנים   בניםיות לחדרי מיון של מעיון בנתונים אודות פנ

אקטיביים בקרב בנים -מגמת ירידה בפניות לחדרי מיון בגין שימוש בחומרים פסיכו

. מספר הפניות בגין 2017ועד שנת  2014בסה"כ פניות משנת  14%כאשר ישנה ירידה של כ 

 .צריכת אלכוהול הן עדיין הבולטות ביותר

עולה כי קיים פער  2014-2017בין השנים  בנותונים אודות פניות לחדרי מיון של בעיון בנת

גדול בין אלכוהול וסמים וחלה ירידה משמעותית של   פניות בגין סמים. כמו כן עדיין 

סה"כ מספר הפניות בגין שימוש בחומרים הוא גבוה יותר בקרב בנים לעומת בנות, כאשר 

לכוהול קטן יותר מאשר בסמים וטבק, והדבר מצריך ההבדל בין בנים לבנות בנושא א

התמקדות בקבוצת הבנות, על מנת להפחית את צריכת אלכוהול אשר היא מסוכנת יותר 

 לבריאות בקרב בנות לעומת בנים.
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 בתרשימים ובטבלאות הבאות, מוצגים נתונים אודות פניות למלר"ד לפי קבוצות גיל
 2014-2017  

 
 

 

 2017-2018עם אבחנה של אלכוהול או סמים, לפי גיל ומגדר ביקורים במלר"ד 
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 2014-2018פניות למלר"ד בגין שימוש באלכוהול סמים וטבק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במהלך השנים הפניות למלר"ד בגין שימוש באלכוהול סמים וטבק, ניתן להתרשם כי 

אלכוהול הינו החומר שבגינו פונים בעיקר למלר"ד. קיימת עלייה מתמידה בפניות כאשר 

ואל אף התוכנית הלאומית למזעור שימוש באלכוהול, עדיין הבעיה קיימת ויש צורך 

 בהמשך פעילות מניעה למזעור הבעיה. 
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 פניות למלר"ד בגין שימוש באלכוהול: 

  בין השניםה מגדרית:  להלן נתונים בגין פניות למלר"ד בגין אלכוהול לפי חלוק

2014-2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהתרשים עולה כי עדיין הפניות למלר"ד בגין שימוש באלכוהול, כולל הרעלות הינו גבוה 

 . עליה זו ניכרת גם בקרב בנות.  2018יותר בקרב בנים לעומת בנות וכי קיימת עליה בשנת 

 

 להלן נתונים אודות פונים למלר"ד לפי קבוצות גיל: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

הינה קבוצת סיכון מוגבר וזוהי גם  18-21גם בקרב בנים וגם בקרב בנות, קבוצת הגיל 
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קבוצת הגיל של שירות הצבאי. ניתן להתרשם כי בשני המינים  קיימת עלייה בפניות בגין 

 בקבוצת גיל זו, דבר הדורש הגברת  פעילויות מניעתית .  אלכוהול

 

  פניות למלר"ד בגין שימוש בסמים:

   להלן ריכוז נתוני הפונים למלר"ד בגין שימוש בסמים ע"פ חלוקה למגדר וחלוקה 

 לקבוצות גיל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, בעיקר ניתן לראות כי גם בנוגע לפניות בגין שימוש בסמים קיימת עליה לאורך השנים

 בקרב בנים, אם כי בשנה האחרונה קיימת עליה גם בקרב הבנות.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעיון בנתונים עולה כי קיים הבדל מאוד משמעותי בפניות בגין סמים בין בנים לבנות 

. הבדל זה קיים  גם בקבוצות הגיל  האחרות, אך הוא קטן יותר. 25בקבוצת הגיל מעל 

לעומת  רידה בפניות בגין שימוש בסמים במהלך השניםבאופן כללי קיימת מגמת י

 .אלכוהול 
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  :פניות למלר"ד בגין אופיואידים

 

 

 

 

בשל העלייה בשימוש בחומרים אופיואידים עניין אותנו לבדוק האם ישנה מגמת עלייה 

בפניות למלר"ד בגין שימוש בחומרים אופיואידים, כולל תרופות מרשם . מהנתונים עולה 

 פניות למלר"ד בגין שימוש זה וכי מספר המקרים  ,ר מקרים מועטים בלבדכי היו מספ

 ירדו עם השנים.

 :ניות על רקע צריכת טבקפ

מגדריות מראות כי ישנה עלייה ניכרת בקרב בנים. וכי ביחס לבנות, הנתונים אודות פניות 

 . 2018הפערים  גדולים וישנה מגמת עליה בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פניות למלר"ד בגין שימוש באופיואידים לפי שנים

2014201520162017

2613128



 

65 

 

עליה, כאשר קבוצת הגיל העיקרית הינה מעל כי קיימת מגמת  נראה טבקל שימוש בבגי

 . 25עד גיל  22והשימוש מתחיל מגיל  25גיל 

 

 2017-2018פניות למלר"ד עקב צריכת אלכוהול וסמים בקרב חיילים ושוטרים, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גרים, ונתונים מאחר וגיל תחילת שירות צבאי הינו קריטי בתהליך החיים הבו

אלו לא זמינים לציבור הרחב מאחר והטיפול בחיילים מצוי באחריות מערכת 

הביטחון, מצאנו לנכון לרכז גם נתונים אודות פניות של חיילים ואנשי כוחות 

 הביטחון בגין שימוש בחומרים. 

. מהנתונים ניתן לראות כי גם כמו באזרחות, השימוש באלכוהול הינו הדומיננטי

ישנה ירידה ניכרת בשימוש בסמים לעומת אלכוהול. כאשר  2018, בשנת כמו כן

במהלך השנתיים בודקים את נתוני השימוש באלכוהול, אנו רואים כי 

האחרונות, עיקר הפניות היו בגין שימוש מזיק באלכוהול, ותלות, כאשר מיעוט 

ן הפערים המגדרים כמעט ולא קיימים באבחנות ביהפניות היה בגין הרעלה. 

ודגש על עבודת מניעה בקרב חיילות  תהפונים, דבר אשר מצריך פעילויות ייחודיו

באשר לטבק, גם כאן הנתונים מעידים לנשים .  םועל הנזקים העתידים הייחודיי

 על עישון רב יותר בקרב גברים מאשר נשים .

 

2017

סה"כ זכר נקבה

כל הגילאים 18-21 22-25 > 25 כל הגילאים 18-21 22-25 > 25 כל הגילאים 18-21 22-25 > 25

291 Alcohol-induced mental disorders 8 8 8 8

303 Alcohol dependence syndrome 84 76 7 1 53 46 6 1 31 30 1

305.0 Nondependent alcohol abuse 180 162 11 7 113 99 9 5 67 63 2 2

980 Toxic effect of alcohol 17 14 1 2 9 8 1 8 6 1 1

E860 Accidental poisoning by alcohol not elsewhere classified 4 3 1 2 1 1 2 2

Total alcohol 293 263 20 10 185 162 16 7 108 101 4 3

292 Drug-induced mental disorders 8 7 1 5 4 1 3 3

304 Drug dependence 3 3 2 2 1 1

305.1 Tobacco use disorder 41 32 4 5 28 20 3 5 13 12 1

305.2 Nondependent cannabis abuse 5 3 2 5 3 2

305.4 Nondependent sedative, hypnotic or anxiolytic abuse 2 1 1 2 1 1

305.5 Nondependent opioid abuse 1 1 1 1

305.6 Nondependent cocaine abuse

305.9 Nondependent other mixed or unspecified drug abuse 33 28 2 3 25 21 1 3 8 7 1

Total drugs 93 74 8 11 68 51 6 11 25 23 2

2018

סה"כ זכר נקבה

כל הגילאים 18-21 22-25 > 25 כל הגילאים 18-21 22-25 > 25 כל הגילאים 18-21 22-25 > 25

291 Alcohol-induced mental disorders 5 5 2 2 3 3

303 Alcohol dependence syndrome 94 83 9 2 60 51 7 2 34 32 2

305.0 Nondependent alcohol abuse 196 179 11 5 113 99 9 4 83 80 2 1

980 Toxic effect of alcohol 16 13 2 1 9 6 2 1 7 7

E860 Accidental poisoning by alcohol not elsewhere classified 5 5 3 3 2 2

Total alcohol 316 285 22 8 187 161 18 7 129 124 4 1

292 Drug-induced mental disorders 8 8 5 5 3 3

304 Drug dependence 1 1 1 1

305.1 Tobacco use disorder 39 27 4 8 25 16 4 5 14 11 3

305.2 Nondependent cannabis abuse 5 3 2 5 3 2

305.4 Nondependent sedative, hypnotic or anxiolytic abuse

305.5 Nondependent opioid abuse

305.6 Nondependent cocaine abuse 1 1 1 1

305.9 Nondependent other mixed or unspecified drug abuse 31 29 2 18 16 2 13 13

Total drugs 85 69 8 8 54 41 8 5 31 28 3
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 דיווח הודעת מטפל במרכזים לטיפול בהתמכרויות: .12

 ( 1949לחוק כלי ירייה התש"ט  11)עפ"י סעיף            

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

ו/או סביבתו בעת נשיאת כלי נשק בהווה או בעתיד. החוק מחמיר ומשלב אלמנטים 

בשל הסיכון המידי לפגיעה עצמית או לאדם אחר ועל כן דורש דיווח על סיכון  עתידים

 עתידי פוטנציאלי. 

לפני מספר שנים רענן משרד הבריאות את ההנחיה לפיה על המרכזים לטיפול 

בהתמכרויות לדווח על מטופלים חדשים במרכזים כהודעה גורפת אשר נדרשת בגינה 

 בחינה של כשירות כלי ירי. 

 

 

 :2013-2018ן טבלה המרכזת את כלל הודעות המטפל בין השנים להל

 

 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 

2018 2399 615 15 

 

 

ר מיעוט הדיווחים בשנים האחרונות, המחלקה שמה לה למטרה לפעול , לאו2018בשנת 

מול המסגרות להגברת הדיווח ועל כן ניכרת עליה במספר הדיווחים. כמו כן, זיהינו כי 

העדר הדיווח חל בעיקר בקרב מסגרות אישפוזיות ועל כן בפורום מנהלי אישפוזיות חידדנו 

 את ההנחיה ואת חשיבות הדיווח.  
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 יחסי מין תחת השפעת חומרים -קסכמס .13

 

תופעת השימוש באלכוהול וסמי מסיבות בקרב קהילת הלהט"ב ידועה כבר יותר מעשור 

ובשנים האחרונות הלכה והתעצמה גם בארץ, וסמים מסוכנים יותר התווספו כגון 

קריסטל מט. התופעה תוארה לראשונה באנגליה והתפשטה במהירות בקהילה הגאה. 

בחומרים נובע מהקושי ביצירת קשר אינטימי או ברצון למין פרוע,  לעיתים השימוש

להרפתקאות מין עם ריבוי פרטנרים, לשעות ארוכות או מסיבות מין שלא היו מתרחשות 

ללא שימוש בחומרים. התופעה קיבלה תאוצה רבה גם אודות השימוש באפליקציות 

ות להזדמנויות לקיום יחסי למכשירים ניידים בהם מפורסם מידע אודות מסיבות ואפשרוי

מין מזדמנים. החומרים הנפוצים הינם אלכוהול, חומרים מעוררים, כגון: אקסטזי) 

MDMA ,קתמין,)GHB,. GBL 

המשותף לחומרים אלו הינה השפעת המעוררת מצב רוח, גורמת לעוררות מינית מוגברת, 

חום הבריאות הן כולל זקפה ממושכת ותשוקה. לתופעה זו יש השלכות שליליות רבות לת

בפן ההתנהגותי והן בפן הקרימינלי. בתחום הבריאות הסיכון הבולט הינו מין לא מוגן עם 

סיכוי מוגבר להדבקות במחלות מין ומחלות זיהומיות שונות והפצתן, ובתחום בריאות 

 הנפש עם עלייה בתוקפנות, אלימות ומצבי דיכאון ואובדנות.

נים ייחודיים, הצריך הקמת ועדת היגוי המורכבת תחום זה שהינו חדש ודורש פיתוח מע

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

 ונציגים ממרפאת גן מאיר. 

סיימנו את תרגום האתר תכנים לעזרה עצמית לפי גישה מוטיבציונית מאתר  2018בשנת 

 גיש את המיידע באתר משרד הבריאות.  אינטרנט של מומחה בתחום מלונדון, בכדי להנ

כמו כן הועלו תכנים נוספים הקשורים לחומרים נפוצים בשימוש של אוכלוסיה זו כגון: 

 מת(.  –סם "טינה" )קריסטל 

בנוסף, עיריית ת"א הביעה נכונות לקדם את הטיפול באוכלוסיה זו בשיתוף עם מרפאת גן 

ועד למלחמה באיידס וארגונים נוספים מאיר, משרד הרווחה, איגוד רפואת הלהט"ב הו

 מהתחום.  

בכדי להעלות את המודעות בקרב צוותים מטפלים שילבנו את הנושא בהרצאות במסגרות 

הכשרה רבות. נוצר קשר עם ארגון "מעברים" לקידום טיפול בטרנסיות, כאשר נעשתה 

נטוריות למידה הדדית, בכדי להנגיש מיידע טיפולי לאוכלוסייה )הרצאה בתוכנית מ

באוניברסיטת ת"א(. כמו כן, נציגה מטעמם הרצתה בקורס רפואת התמכרויות, בכדי 

 לחשוף את המטפלים לצרכים ייחודיים אלו. 

טרנסג'נדריות באשפוזית "לצידך" עבור אוכלוסייה זו. זוהי  6עברו טיפול  2018גם בשנת 

 אי גמילה.   המסגרת היחידה בארץ בה ניתן טיפול ייחודי לאוכלוסייה זו בתנ
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 קידום תחום התמכרויות התנהגותיות  .14

 

לאור הצורך העולה מהשטח הוקמה וועדת היגוי בין משרדית הכוללת נציגי  2016בשנת 

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

אם היא  במטרה לקדם את התחום. הוסכם כי התופעה של התנהגויות ממכרות, בין

עומדת בפני עצמה או נלוות להתמכרות לחומרים, תופסת תאוצה וכי הוועדה החליטה 

 לעסוק בתחומים הבאים:

 הימורים )כולל רשת( .א

 התמכרות למין והיפרסקסואליות .ב

 התמכרות לטכנולוגיה  .ג

 

 להלן הפירוט של הנעשה בתחומים אלו: 

 

 :טיפול בהימורים .א

יפור ובניית מערך הטיפול במכורים להימורים משרדית לש-הוועדה בין 2018בסוף שנת 

ידי מנכ"ל משרד האוצר, שותפות עם משרד המשפטים, משרד הבריאות, -אשר זומנה על

משרד הרווחה, מומחים בתחום ונציגים מהשטח, כולל נציג מהשדולה לטיפול במכורים 

 להימורים, אשר תרמו רבות לדיוני הוועדה מניסיונם וידיעותיהם.

נה את תופעת ההתמכרות להימורים בישראל, ואת מערך הטיפול והשירותים הוועדה בח

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

הניתנים בישראל למכורים לחומרים לעומת מודלים מתקדמים לטיפול במקומות שונים 

 בעולם. 

 ם מרכזיים: הוועדה המליצה למשרדים לפעול בשלושה היבטי

( הגברת המודעות להתמכרות להימורים ואיתור מכורים להימורים, כולל קמפיין 1)

 לציבור הרחב להעלאת מודעות לתופעה וגיוס לטיפול בה.  

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

 לפונים.  

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

. הקמת  ICD11 בכפוף לשינויים המחויבים שיתפרסמו ב ICD10-ו DSM5החדשים 

המרכזים העתידיים נשענים על מודל טיפולי אינטגרטיבי המרכז שירותים במקום אחד 

בהיבטי רווחה, בריאות וסיוע לשיקום כלכלי, לרווחת המטופל תוך התחשבות בצרכיו 

 ודים.  הייח

המלצות אלו כוללת גם מחקר מלווה להערכת היקף התופעה גם בקרב המבוגרים וגם 

 בקרב צעירים, כולל הימורים ברשת שנתונים אודות תחום זה לא קיימים כלל. 
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קידום תחום חשוב זה ישפר את הפניה לטיפול, שכיום נמצאת רק בידי משרד הרווחה 

כוהול,  תוך הנגשת טיפול ייחודי הוליסטי במרכזי טיפול מעורבים עם התמכרות לאל

משפטי ומסייע למטופלים לשפר את תפקודם והתמודדותם  -שיקומי -הנותן מענה רפואי

 עם הפרעת ההימורים.  

 

 התמכרות למין והיפר סקסואליות:  .ב

התקדמנו במחקר עם ד"ר יניב אפרתי, מומחה בתחום, הבודק אירועי חיים  2018בשנת 

, מאפייני דרכי התמודדות, התנהגות מינית מסוכנת והתנהגות היפר וטראומות מוקדמות

מינית בקרב נשים מכורות לסמים ואלכוהול במסגרות אשפוז לצורך גמילה. מחקר זה 

 מתמשך זה זמן היות ויש קושי בגיוס מטופלות לנושא רגיש זה. 

 

 :2018להלן הצצה על הנעשה בשנת 

 

 מבית "רטורנו" -מפגשים

ממוקמת  ה יחידה אמבולטורית המשויכת לעמותת "רטורנו". היחידה "מפגשים" הינ

בעיר בית שמש ונותנת מענה טיפולי הוליסטי למכורים הסובלים מהתמכרויות שונות, 

 ובעיקר להיפר סקסואליות והתמכרות למין. 

רפואית, אשר הוכרה ברישוי של משרד הבריאות ומפוקחת  –מפגשים הינה מסגרת פרטית 

 ק ע"י המחלקה. באופן הדו

הטיפול מותאם אישית וכולל הערכה פסיכיאטרית ומעקב במקרה הצורך, טיפולים 

 פרטניים, קבוצתיים, כולל  התערבויות משפחתיות, ע"י צוות רב מקצועי.

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

 ייחודי. 

רים רבים לצורך ייעוץ והכוונה, מתוכם המשיכו פנו למרכז מק 2018במהלך שנת 

מטופלים טופלןו בשל התמכרות למין והשאר  30מטופלים, מתוכם  90-לאינטייק כ

 התמכרויות שונות.  

בנוסף "מפגשים" הפעילה  נציין כי רוב הפניות נעשו באמצעות או ביוזמת בני המשפחה. 

 12אמצעות קורס המתפרס על מערך השתלמויות לאנשי מקצוע מהמגזר הדתי וחרדי ב

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

כמו כן, מפגשים הפיקה בשיתוף עם מוסדות הטיפול המובילים במגזר החרדי בתחומי 

הטיפול, סדרת כנסים ייחודית עבור בני המגזר. הכנסים עוסקים במגוון נושאים 

ואינם מדוברים דיים ולעיתים אף מהווים 'טאבו' מתוך מטרה  הרלוונטים לציבור החרדי

 להגביר מודעות , חשיפה וטיפול.
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 התמכרות לטכנולוגיה .ג

נמצאת  DSM5 -התמכרות לרשת טרם נכללה בסיווג האבחנתי הפסיכיאטרי, אם כי ב

בפרק האחרון אשר מרכז המלצות להכלת אבחנות לעדכון. אבחנה אשר עדיין מחייבת 

הפרעת משחק ברשת(. שימוש יתר ברשת (  Gaming Disorder -אבחנת ה מחקר היא

נחשב להתנהגות סיכונית במיוחד, בקרב בני נוער ונמצא כקשור לדיכאון, אובדנות, 

שביעות רצון נמוכה מהחיים, הפרעות קשב וריכוז, אובססיביות וחרדה. אבחנה זו תיכלל 

- ICD ת של ארגון הבריאות העולמיבגרסה המעודכנת של סיווג האבחנות הפסיכיאטריו

.להתמכרות זו ישנן השלכות שליליות על המצב הפיזיולוגי והקוגניטיבי, בעיקר בקרב  11

צעירים הנמצאים בשלבי התפתחות. השפעות על ראיה, מצב אורתופדי, השמנת יתר, עליה 

למכשיר בלחץ דם, דיכאון,  הפרעות קשב וריכוז ועוד. חשוב לציין כי ההתמכרות אינה 

צורך כלשהו. יישום כגון:  עצמו )מחשב או טלפון נייד( אלא ליישום ספציפי אשר משרת

רשתות חברתיות, פורנוגרפיה, רכישות, הימורים או צריכת מידע. בספרות המחקרית, 

 שימוש יתר בקרב ילדים ומתבגרים כוללת את הקריטריונים הבאים:

 

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

 בסיסיות וחיוניות אחרות.

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

 וחרדה, בדומה לתסמיני גמילה מחומרים.

העדפה של שימוש במסכים על פני התנהגויות שגרתיות כגון: ביצוע שעורי בית  .ג

ל המסך במקום לבצע פעילויות מהנות ומפגשים חברתיים. העדפה להישאר מו

 מקבילות.

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

 בהתרחקות מדאיגה של הנער.

 

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

סייה הצעירה. בארץ, העדר מהאוכלו 8%היא הקשה ביותר בעולם, ויכולה להגיע עד 

הגדרה אחידה מקשה על איסוף נתונים והערכת היקף התופעה, בנוסף לכך ששימוש 

במסכים הפך לחלק אינטגרלי בחיי ילדים ונוער, במסגרת מדיניות התקשוב של משרד 

 החינוך, ותרבות הצריכה המקובלת. 
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 הנושא קיבל התייחסות ממספר גורמים:

  סקת במניעת התמכרויות ובטיפול, החלה במערך שלם של עמותת "אפשר", העו

 הכשרות לנוער ולהורים בתאום עם ביה"ס תיכוניים. 

  ועדת היגוי של נציגי קידום נוער במחוז ירושלים אשר התכנסה במטרה להוציא

 הנחיות בנושא השפעות המדיה על ילדים ונוער. 

 שרד הבריאות פרסמו ארגון רופאי הילדים ומנהלת המחלקה להתפתחות הילד במ

 ניירות עמדה בנושא השפעות חשיפת יתר למסכים על ילדים ונוער. 

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

 בהתמכרויות, המחלקה לקידום בריאות והמחלקה להתפתחות הילד ושיקומו.

  שא באמצעות על כוונתו לקדם את הטיפול בנו 2017 -במנכ"ל המשרד הצהיר

 .טרם הוקמההוועדה , אך משרדית-הקמת וועדה בין
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 קידום בריאות  .15

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

לטיפול בהתמכרויות ישנה התייחסות לקידום בריאות ולעידוד אורח חיים בריא בכדי 

 ו של המטופל. לשפר את איכות חי

 : 2018להלן מספר נושאים אותם הדגישה המחלקה במהלך שנת 

 

 מניעת מחלות זיהומיות  .א

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

המחלקה אוספת  90 -אקטיביים בעיקר דרך הזרקה. מאז סוף שנות ה-בחומרים פסיכו

בקרב מכורים  HIV, HBV, HCV)ת מחלות זיהומיות )באופן שיטתי נתונים אודו

 כרוניים לחומרים אופיאטים הנמצאים בטיפול במרכזים לטיפול תרופתי ממושך. 

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

נפוץ הינו ה C. נגיף ההפטיטיס HCVנשאי  56% -, וHBVנשאי  HIV ,18%נשאים של 

 ביותר בקרב אוכלוסייה זו ועל כן התמקדנו במספר צעדים לפעולה:

 

מתן הרצאות לצוותים המטפלים ולמטופלים עצמם, ע"י עמותת ח"ץ להעלאת  .1

 מודעות וגיוס לטיפול. 

 יצירת רפרנט לנושא בכל אחד מהמרכזים  .2

חיבור לרופא הפתולוג במרכזים רפואיים המתמחים אשר ירכז את הטיפול  .3

 סייה זו. באוכלו

 על מנת למנוע סיכון לזיהום משולב.  Bגיוס המטופלים לחיסון הפטיטיס  .4

גיוס אנשי הצוות המטפל לחיסונים קיימים בתחום מחלות זיהומיות על מנת  .5

 למנוע הדבקות. 

 עבודה בגישה מוטיבציונית בכדי לשכנע מטופלים לקבלת טיפול.  .6

  DAAS)ופלים טופלו בתרופות החדשות )מט 290 -יש לציין כי בעקבות פעילות ענפה זו כ

 הנמצאות בסל התרופות והחלימו.

הוכרזה תוכנית לאומית למיגור המחלה, ויש להתכוון להכחדה של המחלה עד  2013משנת 

. לצורך כך, משרד הבריאות יחד עם איגודים מקצועיים ומומחים בתחום, כי 2030לשנת 

 :Cבסיכון מוגבר לחלות בהפטיטיס קבוצות אוכלוסייה הנמצאים  4לבצע איתור ב 

 .92אנשים אשר קיבלו מנות דם לפני שנת  .1

 יוצאי חבר העמים לשעבר .2

 מכורים לסמים, ביחוד מזריקים .3

 אסירים במתקני כליאה .4
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המאוחרות מבצעת איתור בקרב   90המחלקה לטיפול בהתמכרויות החל משנות ה 

שך בשל הסיכון לחלות המכורים לאופיאטים הנמצאים במרכזים לטיפול תרופתי ממו

במחלה ולהפיץ אותה. השנה הוחלט להרחיב את האיתור גם לאוכלוסיית המכורים 

שבועות. יחד עם עמותת חץ, בכדי  4המגיעים למרכזי גמילה מאחר והם שוהים במסגרת כ 

להקל על המסגרות לאיתור הוחלט להשתמש בבדיקות מהירות שיעשו במסגרות עצמן 

 וזאת לאיתור ראשוני. 

מהחולים, דורש  98%המצליחות להביא להחלמה של  DAAS מאחר והטיפול בתרופות 

חודשים של נטילה יומיומית של התרופה, השנה הוחלט להרחיב את  3ברוב המקרים 

 הפרויקט גם לקהילות טיפוליות בשת"פ עם משרד הרווחה. 

ים, הפנייתם ישנו צפי כי כלל האישפוזיות יוכלו לזהות את המטופל 2019במהלך שנת 

 לטיפול וגיוס לטיפול.   

הנושא עלה גם בדיונים בוועדת הכנסת לנגע הסמים והתברר שעדיין קיים מחסום של 

 זיהוי ואיתור בקרב אסירים והנושא קיבל תנופה גם בשב"ס.  

 

 להלן דוגמא לפעילות ממרכז לטיפול תרופתי ממושך "סלע ב" :

כנית הטיפולית גם את הטיפול במחלות במרכז סלע ב' בבאר שבע הוחלט לשלב בתו

זיהומיות. כל זאת במטרה לפיתוח דימוי עצמי חיובי ואמונה של המטופל כי הוא בכוחות 

עצמו יכול ע"י מעורבות אישית שלו בתכנית, לקיחת אחריות והיותו שותף אקטיבי לפעול 

 בהצלחה למען בריאותו. 

רם תומך, מקדם, אקטיבי מול כמו כן, הוחלט על שילובה של המשפחה בתהליך כגו

שירותי הבריאות. בנוסף, שילוב הקהילה עצמה בתהליך, קרי אחיות, רופאים וצוותים 

רפואיים, המגויסים למען המטופלים, נותנים שירות הן במרפאות הכבד והן במרכז עצמו 

באמצעות הרצאות, שיחות פרטניות או כול מגע מקדם עם המטופל למען גיוסו לתהליך 

 שת הטיפול במחלת הכבד. והנג

כמו כן, המרכז יצר קשר עם עמותת "חברים לרפואה", המממנת את עלות הטיפול 

ונמצאת בקשר ישיר עם קופות החולים ובתי המרקחת, למען מתן הטיפול התרופתי 

 למטופל באופן מידי.

 case-בנוסף לצוות הרפואי במרכז הכולל רופאים וחובשים, מונתה עובדת לתפקיד ה

manager  לקידום הטיפול, שהחלה בגיוס, נתנה מקום הן למטופלים והן לבני המשפחה

לקחת חלק פעיל בתהליך, דבר שסייע למטופל, משפחתו ולקהילה ליצור אמון וקשר בריא  

ביניהם. למעשה העובדת היוותה עבור מטופלים רבים דמות משפחתית עליה ניתן להישען 

ך. העובדת נתנה המון מקום לחוויות הצלחה ועודדה ועמה ניתן לחלוק לאורך כול התהלי

המטופלים להמשיך ולקדם עצמם, דבר אשר נתן להם משמעות וכוח רבים, והיווה קרקע 

 פורייה לתהליכים שיקומיים נוספים.
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 נתונים : הלהלן 

מכלל  64.4%, אשר מהווים HCV-מטופלים שלהם בדיקה חיובית ל 265סה"כ נמצאו  

 ז.האוכלוסייה במרכ

 . נמצא כי:HCVמטופלים לקידום טיפול במחלת  91בשנתיים האחרונות הופנו 

 9 ( מתוכם שלילייםPCR .)שלילי 

 2 .מתוכם לא מתאימים לטיפול 

 55 .מתוכם קיבלו מרשמים לתרופות וקיבלו החזרים כספיים 

 24 .מתוכם נמצאים בתהליך של בדיקות להתאמה 

 2 .מתוכם החלו הטיפול והפסיקו 

 

 ישון במרכזים לטיפול בהתמכרויות מניעת ע .ב

 

הוחלט עם חטיבת בתי חולים וקידום בריאות על יישום תוכנית מניעת  2017בתחילת שנת 

צפויות  2019במהלך שנת עישון במרכזים פסיכיאטרים ומרכזי טיפול בהתמכרויות. 

 הכשרות לצוותים במסגרות אלו, בכדי ליישם את התוכנית. 

רופות לשנה זו אושרו טיפול בתחליפי ניקוטין כגון צ'מפיקס ללא בדיוני סל הת 2018בשנת 

 צורך בליווי סדנה, דבר אשר ינגיש את הטיפול לאוכלוסייה רחבה יותר.  

נושא זה נבדק גם בבקרת איכות של המחלקה וכיום נבדקת אפשרות להכליל תחליפי 

 ניקוטין במהלך טיפול במסגרות גמילה מחומרים פסיכואקטיבים. 

פרות עולה כי בניגוד לדעה הרווחת על גמילה בו זמנית מחומרים ומסיגריות, ישנו מהס

 שיפור בתוצאות הגמילה כאשר מפסיקים גמילה מסיגריות.    

 לרגל יום ללא עישון, התקיימו במרכזי טיפול בהתמכרויות פעילויות בנושא. , 31/05/18 -ב

יא מיוחד שמטרתו העלאת מודעות במרכז לטיפול תרופתי "מאמץ" חיפה, קיימו אירוע ש

 לנזקי עישון ועידוד החולים להיגמל מההרגל המזיק.

לאורך השבוע נתלו כרזות בעברית ובערבית שהיוו יריית פתיחה להעלאת המודעות לנושא 

 של נזקי עישון . ביום האמור, התקיים הפנינג ענק אשר במסגרתו הופעלו מספר תחנות:

ות מידע בנושא נזקי עישון בכלל ועישון נרגילה בפרט. כן . תחנת מידע בה חולקו חובר1

 הועבר מידע לגבי אפשרויות גמילה מעישון.

 ערכות לגמילה עצמית מעישון -. משחק בינגו נושא פרסים 2

 בתחנה זו הוקרנו לאורך כל היום סרטונים בנושא -. תחנת סרט 3

 . הרצאות קצרות לקבוצות4

 ת החולים עצמם.כל הפעילות נעשתה בשיתוף ובעזר
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 בתמונות: פעילות שנעשתה במרכז לטיפול תרופתי מאמ"ץ חיפה  

 

 מוות ממנת יתר  .ג

 .זמן לפעול זמן לזכור.

 

 

 

 

 

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

31.8. 

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

 .אלכוהול
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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

 

 2018פעילויות לציון יום בינלאומי למוות ממנת יתר לשנת 

די שנה הנחנו את הצוותים המטפלים שלנו להעלות את המודעות לסכנות של שימוש כמי

 בחומרים פסיכואקטיבים היכולים להגיע למצבים מסכני חיים עד לכדי מוות ממנת יתר. 

 להלן תמצית הפעילות שהתקיימו במרכזים שונים כדוגמא לפעילויות: 

 מרכז לטיפול תרופתי ממושך "סלע ב'": 

 להתייחס לציון יום זה מהיבט של לקיחת אחריות ודאגה של המטופלהשנה הוחלט 

 לאיכות חיים ולצמצום נזקים אפשריים בשל ההתמכרות:

הגב' שולי מוניטין, אחות אחראית במכון גסטרו ביה"ח סורוקה ,הרצתה על טיפול 

 .Cבהיפטיטיס 

מנהלת המרכז הרצתה בנושא חיים בריאים.  -הגב' אפרת אטיאס, מומחית לתזונה בריאה 

 קיימה שיח פתוח עם המטופלים בנושא השלכות השימוש בחומרים וערבוב חומרים.

כמו כן, התקיימה עמדת החייאה כולל הסבר למטופלים ע"י חובשי המרכז שהם גם 

 חובשים בכירים במד"א. האירוע כלל גם כיבוד בריא ובזאר בגדים ונעלים.

 

 :מרכז לטיפול תרופתי ממושך "שוהם" אשדוד

את  במהלך שבוע זה ציינו במרכז שוהם את יום המודעות הבין לאומי למוות ממנת יתר. 

וזאת כדי לעורר  שנועד להעצים ולזעזע , היום בחרו לציין בעזרת מיצג חזותי מוגדל

 מנטילת סמים.    לתוצאות העלולות להיגרם  מחשבה ואמביוולנטיות

 ר וניתן למניעה!המסר המרכזי הוא כי מוות ממנת יתר הוא מיות

מיצג זה נבנה והוכן על ידי צוות המרכז, וכלל  דפי מידע ,סימני זיהוי, ודרכי טיפול במקרה 

 של מנת יתר.

אודות  אנשי הצוות את המיצג בהסברה ובגירוי לשיח פתוח  ליוובמהלך ימים אלה 

 השימוש בסמים והסכנות הכרוכות בכך.
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 מרכז לטיפול תרופתי ממושך "מאמ"ץ טבריה" 

ציינו במרכז מאמ"צ גליל טבריה את שבוע  26/8/18-3-30/8/18בשבוע שבין 

 המודעות למוות ממנת יתר.

נערכה  נתלו על הקירות בחדר המתנה כרזות לציון מוות ממנת יתר עם הסברים.

ה נפתח הוסטל לדרי רחוב בשנה האחרונ ,כמו כן במרכז הרצאה למטופלים בנושא.

ועל כן צוות המרכז החליט  בעיר טבריה אשר איתם המרכז עובד בשיתוף פעולה

שחשוב יהיה להגיע להוסטל ולהרצות בפני המטופלים והצוות בנושא מוות ממנת 

חלקם מטופלי המרכז וחלקם לא. ההרצאה נערכה  ,דיירים 12יתר. בהרצאה נכחו 

 ע"י צוות המרכז. 

  ל תרופתי ממ"י ירושליםמרכז לטיפו

כלל המטופלים במרכז הוזמנו באמצעות שלטים בלוח המודעות וכן חלוקת מודעות 

.פעילות זו  לקחת חלק בפעילות אישיות )פליירים( שפורסמו בעמדות החלוקה

מטופלים בקבוצת  25-נערכה במועדון המטופלים בכניסה למרכז, ובה השתתפו כ

 חלקם נשארו לאורך כל הפעילות.ותחלפו, רכבת, כלומר מטופלים הגיעו וה

(, NAהפעילות החלה בסבב הרגשה, לפי השיטה הנהוגה בקבוצות לעזרה עצמית )

עו"סיות, חובשת, מתנדב מאגף הסיוע  2תוך היכרות עם חברי הצוות החדשים )

 המשפטי ומנהלת תחום הטיפול במרכז(. 

יתן להגיע למנת יתר, חברי בהמשך נערך דיון פתוח בנושא מנת יתר, הדרכים בהן נ

המטופלים שמתו ממצב זה, הטראומה בחוויה של מנת יתר או של אדם קרוב החווה 

מנת יתר. הדיון הונחה ע"י העובדים הסוציאליים, המטופלים שיתפו באופן פתוח 

 ועמוק על חוויותיהם. 

לבסוף נערכה הדרכה בנושא עזרה ראשונה, אותה העבירה חובשת חדשה במרכז, 

גימה באמצעות בובת החייאה כיצד לבצע עזרה ראשונה, מטופלים רבים ביקשו הד

 לנסות ולהדגים את הטכניקות שנלמדו.
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 ת"א -מרכז לטיפול תרופתי ממושך  "צור אביב"

במרכז צור אביב ניתן מידע מסודר למטופלים על סוגי סמים והסכנות הנובעות, תוך 

 כדי מפגש קבוצתי ופרטני. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 במרכז לטיפול תרופתי "בית אלמוג"

את יום מודעות למוות ממנת יתר בחסות עירית חיפה  27/08/18ציינו בתאריך 

והשתתפות של הרשות למלחמה בסמים בנוכחות של סגנית ראש העיר חיפה, גברת 

שטרום, ומנהל אזור צפון לרשות למלחמה באלכוהול וסמים מר יצחק יפתח. 

כללו שלטים, שיחות אשר ללה די.ג'י, כיבוד ותהליכי הסברה נעשתה פעילות שכ

בנושא מניעת מוות ממנת יתר וחלוקת דפי הסברה למטופלים. הייתה פעילות ענפה 

 מטופלים שהגיעו למרכז.  300  -השתתפו בה צוות המרפאה וכו

 באישפוזית "פלג"

ם המודעות , לציין את יו30.8ית שלמה, בחרו בתאריך יהנמצאת בבית החולים קר

 שפוזית. ת קבוצה בהנחיית הרופא ומנהלת האבאמצעו

צעד אחד יותר מידי". כמו  -בקבוצה הוקרן סרטון בנושא מנת יתר הנקרא "מנת יתר

, מטופל אשר שהה ברחוב נפטר לצערנו ממנת יתרבאותו הזמן, כן, בדיוק 

רים באשפוזית, המשיך לקהילה טיפולית ושם הורחק על רקע שימוש אסור בחומ

 במסגרת. 

על כן, נלקח כהצגת מקרה ובוצע שיח משותף עם כלל מטופלי האשפוזית בנושא, 

 שימוש בסמים, מנת יתר והשפעותיה ההרסניות.
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 הנגשה תרבותית של שירותים לטיפול בהתמכרויות  .16

 מבוא:

נושא הנגישות הלשונית והתרבותית הוא נושא חשוב אשר ניתן לו דגש במערכת הבריאות. 

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

 http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/amud_esh2012.pdfהמשרד. 

ועל המשרד בכל תחומי אחריותו. בעמוד מדובר במטרות על, קווים מנחים אשר לאורם פ

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

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

תכנית העבודה השנתית בהשראת עמודי האש. סטנדרטים בנושא הנגשה שפתית בשרותי 

, הכוללים פרסום של השרות הניתן בשפות שונות, העסקת כ"א דובר שפות הבריאות

בהתאם לאוכלוסייה, שימוש במוקד טלפוני לתרגום רפואי סימולטני של המשרד ועוד, 

מהווים בסיס לעבודת הרגולציה של המשרד. בעקבות הסטנדרטים שפורסמו, ניתן למצוא 

בדוחות צוותי הבקרה והפיקוח, אשר התייחסות לנושא ההנגשה השפתית והתרבותית, גם 

בודקים את ההנגשה התרבותית והשפתית בכל שרותי הבריאות הניתנים, כולל בתחום 

 הטיפול בהתמכרויות.

 הנגשה תרבותית ליוצאי אתיופיה .א

נתוני משרד הבריאות והרשות הלאומית למלחמה באלימות, סמים ואלכוהול, מצביעים 

פסיכואקטיביים בקרב יוצאי אתיופיה, ביחס  על אחוז ניכר של משתמשים בחומרים

בפני וועדת הכנסת  2017לאחוזם הכללי בציבור הישראלי. לדוגמה, נתון שהוצג במאי 

בממוצע מהמטופלים באישפוזיות לגמילה  8%למאבק בנגע הסמים והאלכוהול, הינו 

 ת.יה הכלליישהם יחסם באוכלוס 1.7%מסמים ואלכוהול מתוך כלל המטופלים, לעומת 

טחון ישיתוף הפעולה בין הרשות הלאומית החדשה למלחמה בסמים ואלכוהול )במשרד לב

פנים( למשרד הבריאות, מתבטא בהשתתפות נציגת המחלקה לטיפול בהתמכרויות בוועדת 

, בהרצאות של מנהלת תכנית "הדרך 2היגוי של הרשות החדשה לתכנית מאתרים בקהילה

רד הבריאות )פירוט בהמשך( והשתתפותה בוועדת החדשה" בימי העיון שאורגנו ע"י מש

 היגוי להכשרת מטפלים בנושא כשירות תרבותית.

 היו:, הנגשת שרותים ליוצאי אתיופיהצעדים נוספים שננקטו לצורך 

בבריאות הנפש שירות מגשרים עבור  -הגשת בקשת פטור ממכרז לספק יחיד* 

 ובהתמכרויות  

, ופיתוח ההכשרה עם בנושא כשירות תרבותיתלהכשרת מטפלים  חורמהצעת תפרסום * 

 תל השומר. מרכז מסר 

 בבריאות הנפש. עריכת טיוטת הצעת שירות מגשרים * 

 ריכוז ימי עיון פנים וחוץ משרדיים בנושא כשירות תרבותית למטפלים* 

                                                 
איתור צעירים בקהילת יוצאי אתיופיה המשתמשים בחומרים פסיכואקטיביים והפנייתם לשרותי תמיכה וטיפול.  2

 .2017יישובים אשר בתכנית העבודה של הרשות מאז  19מאתרים בלבד מתוך  2כיום מועסקים 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/amud_esh2012.pdf
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 ובהתמכרויותבבריאות הנפש טיפול בפניות הציבור בנושא מיצוי זכויות * 

 תפלגות מטופלים צעירים וצעירות אשר פנו לאשפוזיות ייעודיולהלן נתונים אודות הת

 לבני נוער, בכדי להמחיש את מספרם בקרב הפונים בכלל. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יש לציין כי נתוני ילידות הארץ כוללים גם יוצאות אתיופיה דור ב'
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 הארץ כוללים גם יוצאי אתיופיה דור ב' יש לציין כי נתוני ילידי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 יש לציין כי נתוני ילידי הארץ כוללם גם יוצאי אתיופיה דור ב'.*
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הנגשה תרבותית ליוצאי אתיופיה בתחום ברה"ן לנושא  – 2018תקציב סך כל 

 :והתמכרויות

  -תקציב לשילוב יוצאי אתיופיה
 יותברה"ן + התמכרו

 הכשרת מטפלים בכשירות תרבותית₪    50,000
 מגשרים תרבותיים )התקציב באגף בריאות הציבור(₪  400,000

 תקציב משותף לכל אגף ברה"ן₪  450,000 סה"כ

     

מתוכנות הכשרות לצוותי בריאות הנפש והתמכרויות בנושא כשירות תרבותית  2019לשנת 

פיילוט תכנית המגשרים התרבותיים של משרד  שיועברו ע"י מרכז מסר. כמו כן הפעלת

הבריאות, אשר פעלו במסגרת בריאות הציבור, גם לתחום התמכרויות ובריאות הנפש גם 

 במרכזים.   במידה ויינתן תקציב היעילות תלווה במחקר הערכה. 

 

 בתחום הטיפול בהתמכרויותהנגשה תרבותית למגזר החרדי  .ב

חרדית לגמילה מסמים, הוקמה   יהיחודי לאוכלוסיעקב הצורך במתן מענה י 2018בשנת 

 אשפוזית פרטית בבית שמש. 

 האשפוזית בעלת רישיון ממשרד הבריאות, אך כרגע המימון הינו פרטי. 

 בתחום הטיפול בהתמכרויות למגזר הערבילשונית הנגשה תרבותית ו .ג

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

ממשלתיים קיימת אפשרות להתקשרות עם מוקד טלפוני של מתורגמנים, הכולל תרגום 

האמהרית. בנוסף, פנינו לרשות למלחמה בסמים ואלכוהול האנגלית, הערבית, לשפה 

 לצורך סיוע תקציבי בהתקשרות אשפוזיות גמילה למוקד התרגום הטלפוני.

 משרד הבריאות:להלן פרטי מסגרות ייחודיות לדוברי ערבית של 

 אשפוזית לגמילה מסמים

 פקס טלפון מנהל/ת כתובת שם האשפוזית עיר

מרכז החלמה יהודי  טמרה
 ערבי

-04 וליד דיאב , טמרה   24930, 3ת"ד 

9947995 

-04

9944896 
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 טיפול תרופתי ממושך םמרכזי

שם המרכז לטיפול  עיר
 תרופתי ממושך

 פקס טלפון מנהל/ת כתובת

אום 
-אל

 פאחם

ת"ד  שכונת אלבאטן, פאחם-אום אל
 פאחם-, אום אל575

6310896-04 04-6310896 חאלד וליד  

בניין סעיד אבו אחמד,  נצרת נצרת
קומה ג', צומת 
, 50766אלחאנוק, ת"ד 

 16165מיקוד 

6001985-04 04-6463972 וליד חאלד  

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

04-8677871 8660097-40  

    

 לסיכום

הנגשה לשונית ותרבותית של שירותים מחייבת עבודה מערכתית ושיתופי פעולה תוך 

משרדיים ובינמשרדיים. המחלקה לטיפול בהתמכרויות מעוניינת לשתף בניסיונה בתחום 

הטיפול ולהרחיב את מעורבותה גם בתחום המניעה וההסברה. כמו כן, קבלת תקציבים 

ו בפיתוח פתרונות מותאמים כגון הכשרת כ"א ע"י מילגות לבני המגזר ייעודיים יסייע

  הערבי וליוצאי אתיופיה, לטיפול בתחום ההתמכרויות.
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 הכשרות   .17

  :קורס הסמכה לטיפול בבופרנורפין עבור רופאי כאב

תחום רפואת כאב ורפואת התמכרויות משיקים זה לזה ולעיתים ישנם לא מעט מטופלים 

אשר עושים שימוש יתר במשככי כאב בכדי להתמודד עם הכאב ממנו הם הסובלים מכאב 

סובלים. אך לעיתים תדירות השימוש במשככי כאבים עולה וישנה פגיעה בתפקוד היום 

יומי. על מנת להכשיר את רופאי הכאב הוחלט על פתיחת הכשרה בת יומיים שבה ילמדו 

ן. בתום ההכשרה העומדים הרופאים על תחום ההתמכרות והטיפול בתכשיר סובוקסו

 בדרישות מקבלים אישור לטיפול בתכשיר. 

 התקיימו מספר קורסים:  2018בשנת 

במרפאת  22/01/18 -קורס עבור רופאי כאב משירותי בריאות כללית, אשר התקיים  ב

 רופאים.   20 -שירותי בריאות כללית בנס ציונה ובו השתלמו כ

 -ובו הוסמכו כ 16/10/18 -אשר התקיים בביה"ח בקורס עבור רופאי כאב בביה"ח רמב"ם, 

רופאים. בקורס זה השתתפו גם אנשי צוות טיפולי ממרפאת הכאב ברמב"ם על מנת  15

 להעמיק את הידע בתחום כאב והתמכרויות. 

קורס עבור רופאים מסקטורים שונים )משפחה, אורתופדיה, כאב, פסיכיאטריה, 

 20במשרד הבריאות, במהלכו הוכשרו  23/04/18 -ים בנוירולוגיה ואונקולוגיה(, אשר התקי

 רופאים.  

 הכשרה לטיפול בתכשיר סובוקסון פילם: 

כחלק מהרצון להנגיש את הטכנולוגיה החדישה ביותר, הוחלט על פיילוט לטיפול 

 בסובקסון פילם בשבעה מרכזים לטיפול תרופתי ממושך. התכשיר 

 לטיפול תרופתי ממושך: הכשרה בגישה המוטיבציונית עבור מרכזים 

הגישה המוטיבציונית אשר מטרתה להניע אדם לעבר שינוי, הינה גישה טיפולית רווחת 

בתחום התמכרויות בארץ ובעולם. על מנת להנגיש את הידע ולייצר שפת שינוי הוחלט כי 

ההכשרה תתקיים במודל מקומי בכל אחת מהמרפאות לטיפול תרופתי ממושך ותכלול את 

 במרפאה.  כלל הצוות

 ההכשרה מועברת ע"י ד"ר איגור גורזצלן פסיכיאטר ומומחה בגישה. 

 הוכשרו הצוותים של המרפאות הבאות:  2018בשנת 

 ממ"י ירושלים וסלע ב'

מרפאות אלו מצטרפות לשלושת המרפאות שכבר עברו את ההכשרה במהלך השנתיים 

 (ב"ש  -אשדוד, מטרה –חיפה , שוהם  –האחרונות )בית אלמוג 
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 הכשרה לאנשי טיפול בתחום ההתמכרויות בנושא: טיפול באנשים בזנות :

הכשרה בנושא:  2018המחלקה לטיפול בהתמכרויות וצוות מרפאת לוינסקי קיימו ביולי 

טיפול באנשים בזנות וזאת במטרה להנגיש את הידע והעשייה של מרפאת לוינסקי 

 . לעוסקים בתחום ההתמכרויות שבו תופעת הזנות רווחת

בהכשרה השתתפו כמאה אנשי מקצוע והתכנים הועברו ע"י נשות צוות מרפאת לוינסקי 

אשר פרשו בפני המשתתפים והמשתתפות את פעילות המרפאה כולל המרפאה הניידת דרך 

 מודל ארבעת הממדים לטיפול באוכלוסיות מובסות, אנשים בזנות ומיעוטים מיניים.

  

  סדנת דה אסקלציה בתחום התמכרויות:

נציגים מהאגף לבריאות הנפש במשרד השתלמו באנגליה בגישה אשר במקור נועדה 

 להפחית התנהגות אלימה ולמנוע הגבלה מכאנית של חולים בבתי חולים פסיכיאטרים. 

בהשאלה לעולם הטיפול בהתמכרויות, בו אין למטפלים יכולת להגביל את המטופלים 

של מטופלים בינם לבין עצמם ואלימות שלהם, הצוותים נתקלים במקרי אלימות רבים 

 של מטופלים 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 

בשים, מאבטחים, מזכירה( מתוך צוות המרפאה )מנהלת המרפאה, רופאה, מטפלים, חו

הבנה כי כל 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 

לפני פרוץ המשבר וזיהוי אסטרטגיות שליטה. ההתערבויות צריכות להיות  הנפשית,

 מותאמות לצרכי המטופל תוך כדי שיתוף פעולה הדדי ודיווח. 

התקיימו שתי סדנאות, במרפאת צור אביב, ת"א ומרפאת ממי ירושלים.  2017בשנת 

ייע לצוות הסדנאות  הועברו ע"י ד"ר טל ברגמן, ראשת האגף לבריאות הנפש. בכדי לס

בהטמעת הגישה נרכשו עבורם קופסא סנסורית, מתוך הבנה כי שימוש בעזרים יכול לסייע 

בהפגת מתחים, אותם ניתן להציע למטופל שנמצא באי שקט, או במצבים שיכולים לעורר 

עניין, כגון: המתנה לקבלת טיפול. הקופסא מכילה דפי צביעה של מנדלות, צבעים, כדורים 

 פלסטלינה, נגן מוזיקה ועוד. מסוגים שונים, 

הועברה סדנה זו לרופאים המפקחים של המחלקה לטיפול בהתמכרויות  2018במהלך 

כמו כן הועברה סדנה לצוות בכדי שיוכלו לסייע לצוותים המטפלים שעברו את ההכשרה. 

נמשיך לתמוך ולהדריך את הצוותים של המרפאות  2019בשנת מרפאת ממ"י בירושלים. 

 רפאות נוספות בגישה. ולהכשיר מ
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 בתמונה: צוות מרפאת "שוהם", אשדוד.

 

 הכשרות וימי עיון בתחום תחלואה כפולה:  

 קרית אונו -לעובדי שיקום ברה"ן קורס תחלואה כפולה 

במקביל לקורסים למטפלים שמובילה המחלקה לטיפול בהתמכרויות, בנושא תחלואה 

הכשרה לאנשי שיקום במערך  יקורס 2018ל ודצמבר ים אפריבחודשכפולה, נפתחו 

הרחבת הידע והכלים של  היא ים.  מטרת הקורסהפסיכיאטרי, בעיקר עו"ס השיקום

מטפלים בתחום התחלואה הכפולה במערך השיקום, באופן שיאפשר להם הטמעה  

בעשייה השיקומית תוך יצירת שיתופי פעולה עם מערכות מטפלות ושיקומיות נוספות. 

מפגשים, המורכבים מהרצאות פרונטליות וסדנת הדרכה בכל מפגש.  12 יםללוכ יםורסהק

 המחלקה לטיפול בהתמכרויותמנהלת לומדים, בהשתתפות  26-השתתפו כ ותבהכשר

    .במשרד הבריאות וסגנית מנהל השירות להתמכרויות במשרד הרווחה
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 2018קורסים והכשרות 
 

 לוסיית יעדאוכ מקום שם ההרצאה תאריך
מספר 

 משתתפים
מספר 
 שעות

01/01/2018 
קורס ריפוי בעיסוק 

 והתמכרות
אוניברסיטת תל 

 מרפאות בעיסוק אביב
 23 -כ

 ימים 6 משתתפים

03/01/2018 
סדנת דה 
 ממ"י ירושלים אסקלציה

צוות המרפאה לטיפול 
תרופתי ממושך ממ"י 

 ירושלים
 20 -כ 

 יום 1 משתתפים

22/01/2018 
ול הכשרה לטיפ
 נס ציונה בבופרנורפין

רופאי כאב בשירותי 
 בריאות כללית

 20 -כ 
 ימים 3 רופאים

26/02/2018 
הכשרה בגישה 
 ירושלים המוטיבציונית

צוות מרפאת ממ"י 
 ירושלים

 20 -כ 
 ימים 5 משתתפים

23/04/2018 
הכשרה לטיפול 

 בבופרנורפין 
משרד הבריאות 

 ירושלים 
רופאים מדיסציפלינות 

 שונות
 25  -כ 

 ימים 3 רופאים 

17/06/2018 

הכשרה לטיפול  
 -בסובוקסון פילם

 מודיעין פיילוט
מרפאות לטיפול תרופתי 

 ממושך
 40 -כ 

 יום 1 משתתפים

09/07/2018 
הכשרה לטיפול 

 באנשים בזנות
משרד הבריאות 

 ירושלים
הכשרה לאנשי טיפול 
 בתחום ההתמכרויות

 100 -כ 
 יום 1 משתתפים

01/10/2018 
ס רפואת קור

 התמכרויות
אוניברסיטת תל 

 אביב

רופאים ואחיות בתחום 
התמכרות ותחלואה 

 כפולה
 20 -כ 

 משתתפים

פעם 
בשבוע 

-דו
 שנתי

01/10/2018 
מודלים טיפוליים 

 ותחלואה כפולה 
אוניברסיטה 

 עברית 
 -סטודנטים תואר שני 

 עו"ס 
35 

 משתתפים
1 

 סמסטר

01/10/2018 

מדיניות סמים 
ואלכוהול 

אומית בינל
 וישראלית 

אוניברסיטה 
 עברית 

 -סטודנטים תואר שני 
 עו"ס 

36 
 משתתפים

1 
 סמסטר

01/10/2018 

קורס בחירה 
מולטי דיסיפלינרי 
בתחום התמכרות 

 לחומרים 

הפקולטה לרפואה 
האוניברסיטה 

 העברית 

סטודנטים לרפואה, 
בריאות הציבור 

 ודוקטורנטים
 19 -כ 

 משתתפים
1 

 סמסטר

14/10/2018 

דנת דה ס
אסקלציה 

 בהתמכרויות
משרד הבריאות 

 ירושלים
מפקחי המחלקה לטיפול 

 בהתמכרויות
משתתפים  
 יום 1 7

16/10/2018 
הכשרה לטיפול 

 בבופרנורפין 
ביה"ח רמב"ם, 

 חיפה
רופאי כאב בביה"ח 

 רמב"ם, חיפה
 20 -כ 

 ימים 3 משתתפים

24/10/2018 
הכשרה בגישה 
 וות מרפאת סלע ב' ב"שצ מרכז סלע ב' ב"ש המוטיבציונית

 20 -כ
 ימים 5 משתתפים

23/12/2018 
קורס טיפול 

 בתחלואה כפולה
הקריה האקדמית 

 עובדי מערכות שיקום אונו
 26 -כ 

   משתתפים
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     :2018 כנסים וימי עיון

  לזכרו של   Addiction Academyשל   6 –בנושא: התמכרות ותחלואה כפולה הכנס ה  

  .וליס ז"לד"ר אנטולי מרג 

בחודש מרץ התקיים באילת הכנס השנתי של רפואת התמכרויות אשר התמקד בנושא 

אנשי מקצוע בתחום  80 -תחלואה כפולה וחידושים בתחום ההתמכרויות. בכנס השתתפו כ

 ההתמכרויות ובריאות הנפש.

 

 2018 כנסים וימי עיון

 

 מקום שם ההרצאה תאריך  
שם 

 המרצה
אוכלוסיית 

 יעד
מספר 

 שתתפיםמ
מספר 
 שעות

30/04/2018 
יום עיון מאבחון 

 לטיפול
אשפוזית הדרך, 

 עילבון
עפרה 

 אוסטין

מטפלים 
בתחום 

 התמכרויות
 70  -כ 

 יום 1 משתתפים

24/05/2018 

מחלות  
זיהומיות בקרב 

מכורים טיפול 
OMT 

  EUROPADכנס 
התמכרויות 
 קרקוב פולין

ד"ר 
פאולה 
 כנס בינלאומי רושקה

250 
 משתתפים

1/2 
 שעה

18/07/2018 

הנגשה תרבותית 
בברה"ן 

 משרד הבריאות ובהתמכרויות
עפרה 

 אוסטין
למנהלים 
 ולבכירים

 80 -כ 
 יום 1 משתתפים

01/09/2018 

הצגת פוסטרים        
Culture 

Sensitivity in 
Dual 

Diagnosis 
Services in 

Israel 

כנס בינלאומי 
 -לתחלואה כפולה 

 איטליה -פירנצה 

ד"ר 
ולה פא

רושקה, 
עפרה 

אוסטין 
וקרן 

 גולדמן

אנשי מקצוע 
בתחום 

בריאות הנפש 
 והתמכרות

 300 -כ 
 ימים 3 משתתפים

 הנגשה תרבותית 29/11/2018

אשפוזית  -יום עיון 
ויקטוריה ראשון 

 לציון
עפרה 

 אוסטין

צוות 
מתאמות 

  HIVטיפול 
 40 -כ  

 יום 1 משתתפים

20/12/2018 

מפגש התנעת 
הכשרת כשירות 

 משרד הבריאות רבותיתת
עופרה 

 אוסטין

למטפלים 
בברה"ן 

 ובהתמכרויות
 8-כ

 שעות 2 משתתפים

15-18/3/18 

Addiction 
Academy  כנס

 -התמכרויות 
 אילת  אילת

ד" פאולה 
רושקה  

וקרן 
גולדמן 

בשת"פ עם 
 אילסם

רופאים 
ומטפלים 

בתחום 
התמכרות 
ותחלואה 

 ימים 3 150 כפולה
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 מקום שם ההרצאה תאריך
שם 

 המרצה
אוכלוסיית 

 יעד
מספר 

 משתתפים
מספר 
 שעות

07/01/2018 

זיהוי ואיתור 
מוקדם של סמים 

ואלכוהול 
כפולה ותחלואה  

בי"ס לאחיות 
קורס מוסמכות 

בי"ס לאחיות 
 הדסה

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

סטודנטיות 
 לסיעוד

 30כ 
שעות 4 משתתפים  

09/01/2018 

טיפול 
בהתמכרויות 

והיבטים 
 משרד הבריאות משפטיים

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

הרצאה 
ליועצים 

 משפטיים 
 15 -כ 

 משתתפים
1/2 
 שעה

21/1/2018 

התמכרות 
-לחומרים פסיכו

קטיבייםא  אוניברסיטת ת"א 

ד"ר 
לודמילה 

 חלד
קורס ריפוי 

ש"א 2  23 בעסוק   

22/01/2018 

קורס ריפוי 
בעיסוק 

 אוניברסיטת ת"א והתמכרות
עפרה 

 אוסטין

קורס טיפול 
בהתמכרויות 
 ברפוי בעיסוק

 23 -כ
שעות 2 משתתפים  

24/1/2018 

מסגרות הטיפול 
בתחום 

 אוניברסיטת ת"א התמכרויות

ד"ר 
פאולה 

ושקהר    
 23 -כ 

שעות 2 משתתפים  

29/1/2018 
הכשרה לטיפול 

 נס ציונה בבופרנורפין

ד"ר 
לודמילה 

 חלד

קורס 
בופרינורפין 
לרופאי כאב 

 קופ"ח כללית
 20 -כ 

ש"א 6  משתתפים  

08/02/2018 

סיכום פעילות 
המחלקה לשנת 

והצבת  2017
יעדים לשנת 

 תל אביב 2018
קרן 

 גולדמן 

מנהלים  
במסגרות 

ול לטיפ
 בהתמכרויות

 60כ 
שעה 1 מנהלים  

14/02/2018 
פאנל מסכם 

 שאלות ותשובות 

ביה"ס לריפוי 
בעיסוק 

אוניברסיטת תל 
 אביב

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

סטודנטים 
לריפוי 

בעיסוק תואר 
 שני

 25 -כ 
שעות 2 סטודנטים  

01/03/2018 

איתור, זיהוי 
מוקדם במערכת 

 רפואה
בי"ס לאחיות, 
 הדסה עין כרם

ד"ר 
לה פאו

 רושקה 
אחיות 

 50 מוסמכות
שעות  
8 

05/03/2018 

מודלים 
אינטגרטיביים 

לטיפול 
 בתחלואה כפולה

אודיטוריום 
 אשדוד

קרן 
 גולדמן 

יום עיון 
בנושא 

תחלואה 
 כפולה

 100 -כ
שעה 1 משתתפים  

05/03/2018 
סקירת שרותים 
 לתחלואה כפולה

אודיטוריום 
 אשדוד

עפרה 
 אוסטין

יום עיון 
בנושא 

תחלואה 
 כפולה

 100 -כ
שעה 1 משתתפים  

06/03/2018 

התמכרות 
 -לקנאביס רפואי 

אבחון ודרכי 
 התמודדות

מכללת נאות 
 אפקה

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

קורס קנאביס 
 -רפואי 

רוקחים 25 רוקחים  
1/2 
 שעה
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 מקום שם ההרצאה תאריך
שם 

 אוכלוסיית יעד המרצה
מספר 

 משתתפים
מספר 
 שעות

18/03/2018 

הטמעת טכנולוגיה 
חדישה לטיפול 

בהתמכרות 
לאופיאטים 

סובוקסון פילם 
 וסובלוקייד

Addiction 
Academy  כנס

 -התמכרויות 
 אילת

ד" פאולה 
 רושקה  

רופאים 
ומטפלים 

בתחום 
התמכרות 

 150 ותחלואה כפולה
1/2 
 שעה

25/03/2018 

זיהוי ואיתור 
מוקדם של סמים 

ואלכוהול 
 ותחלואה כפולה

בי"ס לסיעוד 
 הדסה עין כרם

ד"ר פאולה 
 רושקה

קורס אחיות 
 הדסה

 25 -כ 
 סטודנטים

2 
 שעות

09/04/2018 
מסיבות  סמי

 איתור וטיפול

ביה"ס לעבודה 
סוציאלית 

אוניברסיטת תל 
תוכנית  -אביב 

מנטוריות 
 טרנסג'נדריות

ד"ר פאולה 
 קורס מנטוריות רושקה 

15 
 משתתפים

שעה  
1.5 

16/04/2018 
סקירת שרותים 
 לתחלואה כפולה

הקריה האקדמית 
 אונו

עפרה 
 אוסטין

קורס טיפול 
בתחלואה 

כפולה לעובדי 
 שיקום

32 
שתתפיםמ  

1 
 שעה

30/04/2018 

חשיבות האבחון 
המודולרי בתחום 

 התמכרויות 

יום עיון "מאבחון 
לטיפול" אשפוזית 

 הדרך עילבון
ד"ר פאולה 

 רושקה 
מטפלים בתחום 

 התמכרויות 
 -70-כ 

 משתתפים
1/2 
 שעה

30/04/2018 

חשיבות תפקודים 
ניהוליים, אבחון 

ריפוי בעיסוק 
 לשיקום

יום עיון "מאבחון 
יפול" אשפוזית לט

 הדרך עילבון
עפרה 

 אוסטין
מטפלים בתחום 

 התמכרויות 
 -70-כ 

 משתתפים
1/2 
 שעה

30/04/2018 
פרוייקט נלטרקסון 

 בטיפול באלכוהול 

יום עיון "מאבחון 
לטיפול" אשפוזית 

 הדרך עילבון
ד"ר ארקדי 

 גולדנפן
מטפלים בתחום 

 התמכרויות 
 -70-כ

 משתתפים
1/2 
 שעה

06/05/2018 
ים טיפוליים מודל

 מבוססי ראיות
הקריה האקדמית  

 אונו
ד"ר פאולה 

 רושקה

קורס תחלואה 
עובדי  -כפולה 
 שיקום

25 
 סטודנטים

1 
 שעה

08/05/2018 

תחלואה כפולה, 
והצגת נתונים 

 ארציים
כנס תחלואה 

 כפולה מכללת עכו
עפרה 

 אוסטין

אנשי מקצוע 
בתחום בריאות 

הנפש 
 והתמכרות

100 
 משתתפים

1 
 שעה

30/05/2018 

התמכרות 
 -לקנאביס רפואי 

אבחון ודרכי 
 התמודדות

קורס קנאביס 
רפואי תל השומר 

 ביה"ס לסיעוד
ד"ר פאולה 

 אחים/יות רושקה
 20 -כ 

 אחיות
1 

 שעה

31/05/2018 

טיפול תרופתי  
ממושך בקרב  

עבריינים המכורים 
לאופיאטים 

 ורצידיבזם

כנס פסיכיאטרי 
תלת שנתי תל 

 אביב

ד"ר פאולה 
קה רוש

וד"ר פבל 
 פסיכיאטרים ספיבק

 200 -כ 
 משתתפים

1 
 שעה 
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 מקום שם ההרצאה תאריך
שם 
צההמר  אוכלוסיית יעד 

מספר 
 משתתפים

מספר 
 שעות

05/06/2018 

תפקודים ניהוליים 
בקרב מכורים 

לאופיאטים 
 ותוכנית שיקום

יום עיון להטמעת  
סובקסון פילם 

 סטוקו ת"א
עפרה 

 אוסטין

מנהלי מרפאות 
טיפול תרופתי 

 ממושך 
 30 -כ

 משתתפים.
1/2 
 שעה

11/06/2018 
קנאביס רפואי 

 והתמכרות

 -יס קורס קנאב
רוקחים מכללת 

 נאות אפקה
ד"ר פאולה 

 רוקחים רושקה
 40 -כ 

 משתתפים
1 

 שעה

17/06/2018 

איסוף נתונים 
ותשאול לפרויקט 

 סובוקסון פילם

יום עיון להטמעת  
 -סובקסון פילם  

 קרן גולדמן  מודיעין

מנהלי מרפאות 
טיפול תרופתי 

 ממושך 
 40כ 

 משתתפים
1 

 שעה

28/6/2018 

 לסמים התמכרות"
ואלכוהול בגיל 

 "השלישי
מרכז גריאטרי 

פרדס חנה –שוהם   

ד"ר 
לודמילה 

 צוות גריאטרי חלד
 30 -כ 

 משתתפים
 2 

 ש"א

08/07/2018 
פאנל סיכום קורס 

 תחלואה כפולה 

קורס תחלואה 
כפולה קריה 

 אקדמית אונו
ד"ר פאולה 

 עובדי שיקום רושקה
 30 -כ 

 משתתפים
1 

 שעה

09/08/2018 
אופיאטים 

םסינטטי  מודיעין 
ד"ר פאולה 

 רושקה

רופאים 
נרקולוגים 

 שב"ס
10 

 משתתפים
1 

 שעה

04/09/2018 
קנאביס רפואי 

 והתמכרות
 -קורס קנאביס 

 תל השומר
ד"ר פאולה 

 רושקה

רופאים 
מורשים 
 לקנאביס

25 
 משתתפים

1/2 
 שעה

17/09/2018 

עמדת המחלקה 
לטיפול 

בהתמכרויות, יום 
עיון תחלואה 

 כפולה

יום חשיפה  
יחידת טיפול ל

בנוער עם תחלואה 
מרכז  -כפולה 

לברה"ן לב השרון, 
 פרדסיה

עפרה 
 אוסטין

מטפלים בתחום 
תחלואה כפולה 

 נוער
 32 -כ

 משתתפים
1/2 
 שעה

11/10/2018 

בקרת המחלקה 
לטיפול 

בהתמכרויות 
 בקופות החולים

יום עיון בקרות  
בקהילה לעובדי 

משרד הבריאות, 
 ירושלים

ד"ר פאולה 
 רושקה

בדי בקרה עו
 משרד הבריאות

 100 -כ
 משתתפים

1 
 שעה

23/10/2018 

התמכרות 
 -לתרופות מרשם 

צעדים למיגור 
 בי"ח רמב"ם התופעה

ד"ר 
לודמילה 

 חלד
כנס כאב 

 והתמכרות 
 100 -כ 

 משתתפים
1/2 
 שעה

29/10/2018 

ליקויים בוויסות 
חושי בקרב נפגעי 

 התמכרויות

ביה"ס לעו"ס, 
האוניברסיטה 

שליםהעברית ירו  
עפרה 

 אוסטין

סטודנטים 
 -תואר שני 

 עו"ס 
 35 -כ

 משתתפים
1.5 
 א"ש
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ההרצאהשם  תאריך  מקום 
שם 

 אוכלוסיית יעד המרצה
מספר 

 משתתפים
מספר 
 שעות

05/11/2018 

טיפול בקנאביס 
רפואי ומניעת 

 התמכרות

משלחת מממשלת 
משרד  -יוון 

 הבריאות

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

נציגי ממשלת 
 יוון 

10 
 משתתפים

1 
 שעה

8/11/2018 
התמכרות " 
 "לאופיאטים

קורס רפואת 
 -התמכרויות 

"אאוניברסיטת ת  

ד"ר 
לודמילה 

 חלד

מטפלים 
בתחום 

 התמכרויות 
 20כ 

 משתתפים 
 
ש"א2  

15/11/2018 

פגיעות מיניות 
תחת השפעת 

 חומרים

קורס רפואת 
 -התמכרויות 

 אוניברסיטת ת"א
קרן 

 גולדמן 

מטפלים 
בתחום 

 התמכרויות 
 20כ 

 משתתפים
 
ש"א2  

15/11/2018 

נתוני טיפול 
בברה"ן 

ובהתמכרויות 
 ביוצאי אתיופיה

יום עיון מי סם על  
הנגשה  -הסמים

מרכז  -תרבותית 
 לברה"ן באר שבע

עפרה 
 אוסטין

צוותי בריאות 
הנפש 

 והתמכרויות
 100 -כ

 משתתפים
1/2 
 שעה

18/11/2018 
התמכרות לסמים 

 ואלכוהול

קורס התמכרויות 
מרכז דימול תל 

 אביב

ד"ר 
לודמילה 

 חלד
עובדים   

 סוציאליים
 20 -כ 

 משתתפים
6 

 ש"א

28/11/2018 

קנאביס רפואי 
ומניעת התמכרות 

 בישראל

משלחת ממשלת 
 -קנדה 

אוניברסיטה 
העברית בי"ס 

 לבריאות הציבור

ד"ר 
פאולה 
 רושקה

נציגי ממשלת 
קנדה בתחום 

 קנאביס רפואי
 20 -כ 

 משתתפים
2 

 שעות

2/12/2018 
התמכרות לסמים 

 ואלכוהול

קורס התמכרויות 
מרכז דימול תל 

 אביב

ד"ר 
לודמילה 

דחל  
עובדים   

 סוציאליים
20 

 משתתפים
7 

 ש"א

13/12/2018 
התמכרות לסמים 

 ואלכוהול

קורס התמכרויות 
מרכז דימול תל 

 אביב

ד"ר 
לודמילה 

 חלד

עובדים 
סוציאליים של 

 נוער
20 

 משתתפים
6 

 ש"א

26/12/2018 

ילוט שיקום יפ
תעסוקתי 

במרפאות לטיפול 
 תרופתי ממושך

 -מפגש מנהלים 
 משרד הבריאות

ה עפר
 אוסטין

צוותי מרפאות 
טיפול תרופתי 

 ממושך
 12 -כ

 משתתפים
1 

 שעה
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 פיקוח ובקרה  .18

 

המחלקה לטיפול בהתמכרויות אחראית לפיקוח על מוסדות רפואיים ומשולבים )סוציאלי 

ורפואי יחד( לטיפול במשתמשים בסמים כולל במסגרות שב"ס עפ"י דין. הפיקוח מתבצע 

ועד למשרה שלמה(  0.5וריים )רופאים( בהקיף משרות שונות )בין מפקחים אז 6ע"י 

הכפופים למחלקה. מערך הפיקוח עבר התייעלות ושדרוג ופועל למען סגירת מוסדות 

פיראטיים בשיתוף פעולה עם מפקחי משרד הרווחה במוסדות משולבים )רפואיים 

 וסוציאליים(.

. כמו כן, 2017סוף שנת הנתונים נאספים במערכת ממוחשבת אשר עלתה לאור ב

 המפקחים מזינים באופן ישיר ובזמן אמת נתוני ביקורי פיקוח למערכת.

הכוללים בקרה ללא הודעה  ובקרות ביקורי פיקוח 1272המפקחים בצעו  2018  בשנת

 מראש )פתע( בשעות הערב והלילה.

 

 

 :  2018להלן פירוט הבקרות / ביקורים שנערכו על ידם  במהלך שנת 

 מספר קרהסוגי ב

 21 חידוש רישיון 
 5 התראה לפני סגירה

 2 צו סגירה 
 4 מוסדות חדשים שנפתחו/רישיון חדש

 672 מספר ביקורים תקופתיים 
 152 מספר בקרות יזומות / פתע 

מס' הביקורים שנערכו בסטטוס 
 2 "מאושר"

 6 בקרות איכות  
 11 בקרות בקופות חולים 

 3 בקרה במוסדות פיראטיים 
 394 * ביקורי פיקוח 

 1272 סה"כ
 

 

* ביקורי פיקוח כעבודה שוטפת של המפקחים בוצעו במסגרות בהן הם מקיימים פיקוח 

 וזאת לפי המשימות הבאות:

מפגשים עם מטופלים וצוות המטפלים במהלך בירור תלונות, ישיבות עם הצוותים 

השתתפות בוועדות הכנסת המטפלים, ישיבות במחלקה לטיפול בהתמכרויות, ימי עיון, 

 וכו'.
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 בקרת איכות 

לצד פיקוח על המוסדות לטיפול בהתמכרויות המחלקה ממשיכה לקיים  את הבקרות 

אשפוזיות  6 –נערכו בקרות איכות ב  2018איכות בשירותי הטיפול הניתנים. במהלך שנת 

 אזר בפיקוח המחלקה לטיפול בהתמכרויות. 

ת צוות רב מקצועי מטעם המחלקה ובסופה מופק דו"ח לגוף המבוקר )כולל הבקרה כולל

ציון( ולפיו המוסד נדרש לתקן את הליקויים. הבקרה נערכת אחת לשנה והמפקח האזורי 

 אחראי למעקב אחר תיקון הליקויים. 

לצוות הבקרה נוסף צוות ממחלקת תזונה אשר בודק את איכות התזונה שהמטופלים 

טיפול באישפוזיות וזאת בהתאם לנוהל בקרה משותף לתחום מקבלים בזמן ה

התמכרויות, אשר מדגיש את הצורך במזון בריא, מאוזן ועשיר בויטמינים. מנתוני הבקרה 

עולה כי בבקרת התזונה ישנם ליקויים רבים. כאשר אדם מגיע לגמילה לאחר תקופה של 

נה חשיבות רבה בתזונה התמכרות שלרוב מאופיינת בירידה בתאבון ומכאן במשקל, יש

בריאה ועשירה ולאו דווקא בכמות האוכל, בדגש על מניעת השמנה דבר אשר עלול להביא 

 לדימוי עצמי ירוד. 

 ברצוננו לכלול ייעוץ תזונתי כחלק מתהליך הגמילה.   2019על כן לקראת שנת 

השתמשנו בתוכנת מחשוב חדשה )ג'נריקה( בה הוסבו הבקרות הקודמות  2018בשנת 

 ושויכו לתיקים הממוחשבים של המוסדות באחריותנו. 

נתוני בקרת האיכות מעידים על איכות טיפול גבוהה ומגמת שיפור משנים עברו במטרה 

 לתת למטופל חווית שירות ציבורי טובה. 

21 5 4

672

2

152

26

11

3

394

מספר בקרות

חידוש רישיון  

התראה לפני סגירה

רישיון  /מוסדות חדשים שנפתחו
חדש

מספר ביקורים תקופתיים 

צו סגירה 

פתע / מספר בקרות יזומות 

הביקורים שנערכו בסטטוס  ' מס
"מאושר"

בקרות איכות  

בקרות בקופות חולים  
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 להלן ציוני בקרת איכות באשפוזיות:

 

 
 ציון בקרת תזונה  ציון בקרת איכות  שם המסגרת 

 מלכישוע 
 98 82 

 הדרך 
 92 61 

 טמרה מרכז החלמה יהודי ערבי
 91  59  

 פלג  קריית שלמה
 85  68  

 אשפוזית אלה )רטורנו(
 83  57  

 דולפין
 82  82  

 ויקטוריה
 71  53  
 

  

 שיתוף פעולה בבקרות עם הפסיכיאטר המחוזי במסגרות לטיפול בתחלואה כפולה

צוותי הבקרה של הפסיכיאטר המחוזי,   נערכו בקרות משותפות של המחלקה עם 2017עד 

באשפוזית כפר איזון בלבד.  בעקבות הנחייתה של ד"ר טל ברגמן, מנהלת אגף ברה"נ, 

נערכו  2018 -החלו ביקורים / בקרות משותפות במחלקות ובמרפאות לתחלואה כפולה. ב

ביקורים של הפסיכיאטרים המחוזיים במרבית מרפאות המתדון ובמחלקה לתחלואה 

ולה בבי"ח פסיכיאטרי נס ציונה, זאת לצורך הכרות עם רצף השירותים לטיפול כפ

 בהתמכרויות. 

 

 בקרות בקופות חולים

המחלקה החלה בבקרות בקופות החולים במטרה לאמוד מקרוב את  2018במהלך שנת 

 היקף השימוש המזיק וההתמכרות לתרופות מרשם בקרב מטופלים של הקופות.

המחלקה הצטרפו לצוותי מבקרים ממחלקות שונות של משרד המפקחים האזוריים של 

הבריאות, המבצעים את הבקרות בכל הקופות מטעם חטיבת הרפואה, האגף לרפואה 

 קהילתית.

בקרות כאלה ומתחילת  11 –המפקחים של המחלקה השתתפו ב  2018החל מחודש מרץ 

 יבצעו את הבקרות כצוותים עצמאיים. 2019שנת 
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 חוזיםהתקשרויות ו .19

המחלקה לטיפול בהתמכרויות אחראית על הכנת מכרזים ובקשות לפטורים ממכרז 

למרכזים נותני שירות בתחום הטיפול בהתמכרויות. המחלקה הינה גורם רגולטורי ורוב 

השירותים הניתנים בתחום ההתמכרויות נרכשים בקניית שירותים. לצורך כך ישנו תהליך 

ספים במשרד, פרסום המכרז ועד להליך בחירת הספק של הכנת מכרז יחד עם גורמים נו

 אגףלהפעלת השירות. המחלקה עובדת בקשר שוטף ובתיאום עם הלשכה המשפטית ו

נכסים במשרד. על נותני השירותים לעמוד בתנאי המכרז בסטנדרטים ובהנחיות המחלקה 

ם על מנת לזכות במכרז ולספק שירותים לאנשים הסובלים ממחלת ההתמכרות בין א

 באשפוזית או באמצעות טיפול אחזקתי תרופתי.

ולאחר דיונים שקיימנו במשרד עם  2017בשנה זו בהמשך להחלטת שהתקבלה בסוף שנת 

נמצאים בתהליך של  רה ארגון במתן נציגי החשבות, תקציבים וחטיבת הרפואה, אנחנו 

פרסם שירותי אשפוז לצורך גמילה ויציאה למכרז אחיד עבור כלל האשפוזיות שית

ויאפשר פריסה מחודשת של אשפוזיות בדגש על שוויוניות ונגישות   2020בתחילת שנת 

 תעריף אחיד לכלל האשפוזיות, וקביעת סטנדרטים , שירותי גמילה במסגרות ציבוריות

 מותאמים ואחידים לכלל מסגרות הגמילה בארץ.

 מרכזים לטיפול תרופתי ממושך:

ספקים  3יפול תרופתי ממושך המופעלים על ידי מרכזים לט 13ישנם  2018נכון לשנת 

שונים )האגודה לבריאות הציבור, קרן מחקרים רפואיים בי"ח איכילוב ו"חמד 

מרכזים באחריות ישירה של המדינה )מרכז "יסעור" יפו ומרכז  2-נרקולוגיה"( בנוסף ל

 שבע(-"מטרה" באר

ת תהליכי הרכש לתיקון המחלקה לטיפול בהתמכרויות עושה מאמצים רבים כדי לייעל א

. ופרסום מכרז מחודש על מנת לאפשר לפונים לקבלת שירותים בתחום ההתמכרויות 

החלו תהליכים נרחבים על מנת לשפר את התנאים הפיזיים של המרכזים  2018בשנת 

את הסטיגמה ולהפוך מרכזים אלה למרכזים הפחית על מנת לולטיפול תרופתי ממושך 

 אתית. רפואיים בעלי חזות מרפ

מרכז סלע ב' בבאר שבע עבר שיפוץ נרחב שתרם רבות לשביעות רצון כך למשל, 

ומרכז יסעור בת"א שהעתיק את מקומו למבנה חדש ומרווח, המטופלים, מרכז חדרה 

 .2019מבנה חדש ומשודרג בשנת שודרג ועבר ל
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 פניות ותלונות מטופלים  .20

 פלים מעקב אחר פניות הציבור ותלונות מטו           

 

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 ההתקשרות עם מוקד משרד הבריאות והמפקחים של המחלקה ע"פ חלוקה 

 לאזורים.  

 

 :לות במחלקה בשני אופניםפניות ותלונות מתקב

 פניות דרך מוקד "קול הבריאות", אשר מטופלות באופן מידי בערוצים המקובלים .1

 פניות המגיעות ישירות למחלקה )דואר, פקס, מייל וכו'( ומתועדות במערכת   .2

ממוחשבת המרכזת את המידע  ומתעדת את שלבי הטיפול עד לסגירת הפניה.  

 הרפואיים האזורים בשטח. פניות אלו נבדקות ע"י המפקחים

 

 : פניות והתלונות מתחלקות לפי

 סוג המוסד אליו מתייחסת התלונה .1

 גורם פונה / מלין  ללא התייחסות למסגרת טיפולית ספציפית .2

 

 :פניות,  מתוכם 181התקבלו  2018סה"כ בשנת 

 בקשות סיוע 125

 ()ראה פירוט בטבלהבקשות מידע מגורמים שונים  5

 ם:  שמתוכ תלונות  51

 

 תלונות לא מוצדקות 38 -תלונות מוצדקות  ו  13

 תלונות מתייחסות למרכזים לטיפול תרופתי ממושך 34

 תלונות מתייחסות למרכזים פנימייתים  14

 תלונות לא רלוונטיות למחלקה   3
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 גורם: פרטי, ממשלתי, בריה"נ, משפטי, אנונימי, משפחתי, חו"ל, רווחה, פניה עצמית  *

 

 

 

 

 2018 חלוקת פניות / תלונות לפי נושאים

 24 פניות בנוגע לתרופות כאב  

 51 שפוזיות ובריאות הנפשפניות בנוגע לא

 2 פניות בנוגע לתושבי חו"ל

 15 בקשה בנוגע לטיפול תרופתי אחזקתי 

 10 בקשה בנוגע לקבלה, העברה למרכז

 21 בקשת הטבות מהמרכז

 34 תלונה על מרכזים לטיפול תרופתי ממושך 

 16 תלונות על אשפוזית

 1 תלונות לא רלוונטיות למחלקה

 7 פטירות

 181 סה"כ

  

 2018 -בקשות סיוע / תלונות לפי סוג מוסד 
 סוג מוסד

 תלונות 
בקשות 
 מידע

בקשות 
 סה"כ סיוע

 35 27 4 4  פניות ממסגרות שאינן מסגרות לטיפול בהתמכרויות  *

 7 פנימיתי רפואי

 

24 31 

 18 13 1 4 פנימיתי משולב

 אמבולטורי משולב

  

1 1 

 31 מרכזים לטיפול תרופתי ממושך –אמבולטורי רפואי 

 

49 80 

 מרכז יום -אמבולטורי רפואי 

  

4 4 

 5 מרפאה -אמבולטורי רפואי 

 

7 12 

 181 125 5 51 סה"כ 
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  2018לפי גורם מפנה  -ת לטיפול בהתמכרויות התפלגות פניות ממסגרות שאינן מסגרו

 סה"כ בקשות תלונות סוג המוסד

 13 11 2 גורם פרטי

 5 5 0 גורם ממשלתי

 18 1 0 גורם ברה"ן

 0 0 0 גורם משפטי

 0 0 0 גורם אנונימי

 10 9 1 גורם משפחתי

 2 2 0 גורם חו"ל

 12 3 0 גורם רווחה

 1 0 1 פניה עצמית

  4 31 35 

  2018לפי סוג מוסד  -לגות פניות ממסגרות לטיפול בהתמכרויות התפ

 סה"כ בקשות תלונות סוג המוסד

 31 24 7 פנימיתי רפואי

 18 14 4 פנימיתי משולב

 49 1 0 אמבולטורי משולב

 80 49 31 מתדון -אמבולטורי רפואי 

 4 4 0 מרכז יום -אמבולטורי רפואי 

 84 7 5 מרפאה -אמבולטורי רפואי 

 146 99 47 סה"כ

 2018התפלגות תלונות / בקשות בשנת 
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 2018 -עפ"י סוג השירות  -התפלגות תלונות / בקשות ממסגרות לטיפול בהתמכרויות 

 2018 -לפי גורם מפנה  –התפלגות תלונות/ בקשות  ממסגרות שאינן מסגרות לטיפול בהתמכרויות 
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* Opioid maintenance treatment – OMTטיפול תרופתי ממושך ע"י מתדון / סובוקסון 
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 הסברה/ עשייה במדיה הדיגיטלית בתחום התמכרויות: .21

רת והן הציבור הרחב והן אנשי המקצוע תחום התמכרויות מסוקר באופן קבוע בתקשו

צורכים מיידע מהמדיה. על כן הוחלט במשרד לפעול עם יחידת הדוברות של משרד 

הבריאות, האגף לפשע פרמצויטי בכדי לשתף את הקהל הרחב במיידע רפואי ולהעלות את 

 המודעות לסיכונים הכרוכים בשימוש בחומרים פסיכואקטיבים.

ים בדגש על סמי פיצוציות המיועד לבני נוער וצעירים בכדי בשנה הקודמת העלנו חומר

 להעלות את המודעות לסכנות הכרוכות בשימוש בסמי פיצוציות. 

 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 

בנוסף, נכתבו השנה מספר דפיי מיידע שדוורו לקהלים מקצועיים רבים ואף עלו לאתר 

שמנו דגש על סמי אונס,  2018האינטרנט תחת מיידע על התנהגות ממכרת ומזיקה. בשנת 

 סמי מסיבות ומוות ממנת יתר.  

 דפי מיידע שפורסמו באתר האינטרנט: להלן

  סם לקהילת הלהט"ב

alth.gov.il/Subjects/addictions/Tina_Crystal_math/Pages/default.aspx 

 וחומרים מסכנים "פיצוציות סמי"

ww.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/pharm_crime/Pages/piz.aspx 

 מוות ממנת יתר

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

ov.il/Subjects/addictions/Rape_drug/Pages/default.aspxwww.health.g 

 

 מיפוי שירותים אינטרנטי: 

במטרה להנגיש את המיידע לציבור הרחב ולאנשי מקצוע, המשכנו לפתח את הידע הקיים 

יחודיות יבאתר משרד הבריאות. נכתבו חומרים רבים על סוגי חומרים, אוכלוסיות 

 ושירותים חדשים. 

ת"פ עם מפ"י )מרכז למיפוי ישראל ( נעשה מיפוי שירותי גמילה וטיפול תרופתי כמו כן, בש

 ממושך על גבי מפה אינטרנטית שבה זמין מיידע על המרפאה 

 ניתן להיכנס בקישור הבא: 

 מרכזי גמילה

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

 מרכזים לטיפול תרופתי ממושך: 

tment/Pages/Opiates.aspxhttps://www.health.gov.il/Subjects/addictions/trea 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jaua-DVJ_CQ
http://www.health.gov.il/Subjects/addictions/overdose/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Rape_drug/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/treatment/Pages/Physical_Rehab.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/treatment/Pages/Opiates.aspx
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 ועדות כנסת  .22

המחלקה לקחה חלק פעיל בוועדות נגע הסמים והאלכוהול בכנסת,  2018גם בשנת 

 בראשותה של ח"כ תמר זנדברג. 

השנה הדגש היה על נושאים שונים, ביניהם: קאנביס לרבות קאנביס רפואי, תחלואה 

שת השירות לטיפול בהתמכרויות כפולה, טיפול בסובלים מהתמכרות למשככי כאבים, הנג

 , מניעה וצמצום עישון, טיפול מותאם מגדרית ועוד. Cלמגזרים שונים, טיפול ההפטיטיס 

 ניתן לצפות בסיכומי וועדה ודיונים משודרים בקישור הבא: 

http://m.knesset.gov.il/Activity/Committees/Drugs/Pages/CommitteeMateri 

al.aspx 
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 קשרים בינלאומיים  .23

שעסק במניעה ושליטה   OECDבריאות של ה וועידת הב 24לקראת אסיפה  2018בשנת 

הייתה מעורבת בהכנת המסמך של  OECDיעילה על מגפת האופיואידים במדינות ה 

בלט כי ישראל הינה אחת  2014-2016בין השנים   OECDמדינת ישראל בנושא זה. מנתוני 

בהן קימת עליה במרשמים של תרופות משככות כאבים אופיואידיות )עליה של המדינות 

בעיה יחסית מינורית  אידים בלתי חוקיים בסמי רחוב הינו( כאשר השימוש באופיו125%

 OECD . עפ"י המלצות ה אחרות והיא מטופלת היטב OECDבישראל לעומת מדינות 

סום מידע למטופל אודות הסיכון המדינה דיווחה על הצעדים למיגור התופעה כגון פר

הפוטנציאלי בנטילת תרופות אלה באמצעות דף הנחיות למטופל שהוכן בשיתוף פעולה עם 

מחלקת ניהול סיכונים. הוצאת נוהל קליני למטפלים, פיתוח שירותים ייחודיים 

לאוכלוסיית המטופלים הנורמטיביים המשתמשים בתרופות מרשם ופיקוח על מרשמים 

קסון להפחתת הסיכון במקרי מוות. כמו כן, התערבויות פסיכוסוציאליות וחלוקת נלו

 אינטגרטיביות בתוכניות טיפול הכוללות גם שיקום, חינוך ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנוסף המחלקה נמצאת בקשר שותף עם ארגון הבריאות העולמי בנושא מדיניות אלכוהול 

. כחלק מהיחסים ל בסמים אופיאטיםומדווחת מידי שנה על פונים חדשים למסגרות טיפו

ם נציגי המחלקה השתתפו בכנס הבינלאומי של תחלואה כפולה וכתוצאה הבינלאומיי

תשתתף ישראל במחקר  2019מיצירת הקשרים עם חוקרים נוספים באירופה, במהלך שנת 

 רב מרכזי באירופה בנושא טיפולים חדשים באלכוהול.
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 טיפול המדינה לתחום התמכרויותדו"ח מבקר המדינה בנושא היבטים ב .24

 

 הרווחה משרדי זה ובכלל גופים כמה ידי על נעשה ובמכורים בהתמכרויות הטיפול

 שירות ,פנים לביטחון במשרד  ובאלכוהול בסמים ,באלימות למאבק הרשות ,והבריאות

  .מכורים באסירים שמטפלים האסיר לשיקום הסוהר, והרשות בתי

    הטיפול הליך שלבי את המדינה מבקר משרד בדק 2018 אוגוסט-ינואר בחודשים

 הבדיקה .ומניעה טיפול ,איתור :אלכוהול ולהימורים לסמים הנפוצות בהתמכרויות

 :בנושא שמטפלים המרכזיים בגופים נעשתה

 השלמה בדיקות .המניעה בנושא שמטפל החינוך ומשרד הבריאות משרד ,הרווחה משרד

 נס( עיריות בכמה ,בריאות שירותי במכבי ,כללית ותבריא בשירותי ,האוצר נעשו במשרד

 .בישראל המקומי השלטון ובמרכז )ורעננה ערד ,נתיבות ,ציונה

עיקר הביקורת למשרד הבריאות התמקדה באיתור, זיהוי והפניית מטופלים הנזקקים 

לטיפול בשל שימוש בחומרים בחדרי מיון ובמרפאות בקהילה. כמו כן הצביע על הצורך 

משלימים, נתונים בין משרד הבריאות ומשרד הרווחה, כגורמי טיפול עיקריים ו בהצלבת

 זאת בכדי להיטיב עם המטופלים ולאמוד את שיעורי הצלחתם בטיפול ארוך טווח.   

  משרד הבריאות מפיק את לקחיו מליקויים שנמצאו ופועל לתיקונם. 

 

 (:ב' 69להלן לינק לדו"ח המלא )דו"ח 

-https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1427

aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1.26 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1427-26.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1427-26.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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