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מסמים ואלכוהול, עפ"י נתונים שהתקבלו מלשכת המדען  2015כמויות הנפגעים לשנת  .1
 ו מהלמ"ס עולה כי:הראשי ונאספ

 

 נתוני פטירות כתוצאה מהרעלות סמים ואלכוהול בלבד*

 

 2012 2013 

 18 16 הרעלת אלכוהול

 57 51 **הרעלת סמים

 
 

 *הנתונים הנ"ל נתקבלו מהלמ"ס
 **לא נאספו נתונים לסיווג לפי סוג סם

 

 לנתונים נוספים ניתן למשרד הרווחה, משרד הבריאות וביטוח לאומי.

 

 :2015ים ותוכניות עבודה לשנת פרויקט .2
 

 אכיפה:
 

 חדשניות. אכיפה פעולה ובמימון אכיפה אמצעי ברכישת סיוע -האכיפה למערך סיוע .א

 .פיצוציות ותקיפת האלכוהול חוקי אכיפת להגברת סיוע .ב

 לסמים המשפט בית של הפעילות והרחבת ביסוס -לסמים המשפט בית פעילות הרחבת .ג

 .אביב בתל

   האכיפה. ותגבורהחקיקה  קידום  .ד

 .מסכנים חומרים על והכרזה לפקודה חומרים להוספת פעילות .ה

 קהילה. – אכיפה גורמי פ"שת .ו

 



 
 טיפול ושיקום:

 
 

 מרכזים עם משרד הבריאות. 5 הפעלת -מזרקים טיפול להחלפת הפעלת מסגרות .א

 .לטיפול בית חסרי מכורים הפניית לוינסקי מרפאת – הראשון הצעד .ב

 בתי חולים לבריאות הנפש. 7 -סיוע ב -כפולה התחלוא מסלול הפעלת .ג

 סיוע בהפעלת קהילה טיפולית ייעודית לנשים בחיפה. -בנשים טיפול .ד

 מתן מענה רגיש תרבות ומותאם מגזרית לאוכלוסיית העולים. -בעולים טיפול .ה

 לטיפול במכורים. חדשניים מודלים פיתוח .ו

 .הירדן עמק בתחנתמענה ייחודי לנוער  -בנוער טיפול .ז

 מענה וליווי תעסוקתי לשילוב בחברה של מכורים נקיים. -תעסוקתי יקוםש .ח

 סיוע למכורים נקיים בלימודים מקצועיים ואקדמיים. -שיקום מלגות קרן .ט

 ליווי וסיוע בעבודת בית משפט סמים בתל אביב. -לסמים דין בית .י

 ט.הפעלת קבוצה לליווי מכורים נקיים הפועלת באמצעות אינטרנ - באינטרנט יפולט .יא

 
 

 :2016פרויקטים ותוכניות עבודה לשנת  .3
 

 :אכיפה
 

 חדשניות. אכיפה פעולה ובמימון אכיפה אמצעי ברכישת סיוע -האכיפה למערך יועס .א

: אכיפה מבצעי - המסכנים והחומרים הסמים, האלכוהול חוקי אכיפת להגברת סיוע .ב

 .אלכוהול, פיצוציות סמי, סמים

 .קהילה – אכיפה גורמי פ"שת .ג

 והכרזה הסמים לפקודת חומרים להוספת פעילות -האכיפה ותגבור האכיפה קידום .ד

 .מסכנים חומרים על

 המשפט בית של הפעילות והרחבת יסוסב -לסמים המשפט בית פעילות הרחבת .ה

 .אביב בתל לסמים

 
 :ושיקום טיפול

 
 בתי חולים ומרכזים. 8 -סיוע ל -כפולה תחלואה -פ"שת וקידום פיתוח, ייזום .א

ביחד עם משרד הבריאות  מזרקים החלפתהפעלת תכנית יזהר ל -תרבותי ישינו יצירת .ב

 למזעור נזקים.

סיוע ליחידות הטיפול ביישובים עפ"י מיפוי  -וצעירים בנוער טיפולמתן מענה מותאם ל .ג

 צרכים.

הפעלת מרפאה ייעודית בבי"ח שניידר, פרסום  -ספקטרום השפעות האלכוהול על העובר .ד

לציון הבינלאומי עם שותפינו במשרדי הממשלה: חינוך, רווחה חומרי הסברה, כנס שנתי 

 ובריאות.



 בגישה רב תרבותית סיוע מגזרי מותאם לצרכי האוכלוסייה, מדיניות והטמעת יישום .ה

 סיוע לחריגים ושילובם בתוכניות הטיפול.

 הרחבת העבודה בעבודת בית משפט סמים בתל אביב. .ו

יפותח עם משרד  אינטרנטי טיפול  -ייחודייםפיתוח טיפולים  -חדשות אסטרטגיות פיתוח .ז

הרווחה, טיפול במכורים לתרופות מרשם יפותח עם משרד הבריאות וכתיבת תדריכי 

 עבודה.

 מענה לקבוצות מכורים נקיים בשילוב תעסוקתי או לימודי. – תעסוקתי שיקום .ח

 שון.פרויקט ייחודי לליווי מכורים נקיים בתואר הרא -סיוע ללימודים לתואר ראשון .ט

 קרן מלגות לסיוע לימודים מקצועיים ואקדמאיים. -מנקיים למכורים מלגות .י

לסיוע למכורים דרי רחוב לכניסה לטיפול ומענה  לוינסקיתכנית "צעד ראשון" הפועלת ב .יא

 חירומי. 

 הפעלת קבוצת ליווי למכורים נקיים הפועלת במרחב האינטרנטי. -טיפול באינטרנט .יב

  
 
 
 

 ,בכבוד רב

 
 

 גורני עו"ד איתן
 הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

 
 

 
 העתקים:

 ראש אגף אכיפה -עו"ד אתי כהנא
 מ"מ ראש אגף טיפול ושיקום -גב' סוזן בן עזרא

 


