
מרכז לטיפול בהפרעות אכילה הדרים 
עלון מידע למטופלים ולבני המשפחה

 



לפניות מיוחדות שלוותה:
מיון שלוותה  09-7478553/4, 09-7478689
09-7470356 ממונה על פניות הציבור בשלוותה 
09-7478542 המחלקה למידע רפואי )רשומות( 
09-7478562 אחראית על מניעת הטרדה מינית 

מטופל/ת ובני משפחה יקרים, 

 עלון זה נועד לסייע לכם להכיר את המרכז, הצוות המטפל ומדיניות הטיפול בו.
אנו כאן כדי לעזור לכם להתמודד ועומדים לרשותכם בכל שאלה.

 חשוב לדעת! 
במקרים דחופים ניתן לפנות למיון שלוותה 24/7 או מיון בבית חולים כללי.

 



המרכז לטיפול בהפרעות אכילה, בראשות ד"ר עינת צוברי, הוקם ב-1992 במרפאת 
הנוטרים ברעננה ונתן מענה לבני נוער )גיל 10 ומעלה( ומבוגרים הסובלים מכל סוגי 

הפרעות אכילה והאכלה. המרכז הוא חלק מהמרכז לבריאות הנפש שלוותה.
בינואר 2019, נפתח המרכז לטיפול בהפרעות אכילה, הדרים, בכפר סבא.

 המרכז כולל מרפאת ילדים ומבוגרים ושירות חדש של טיפול יום לילדים ונוער.
הצורך לתת מענה לבעיות גופניות, תזונתיות, נפשיות ומשפחתיות, מחייב אבחון 

וטיפול של צוות רב מקצועי. 

על המרכז

צוות המרכז וסוגי הטיפול

סוגי הטיפול

צוות המרכז מורכב מפסיכיאטר ילדים ונוער, פסיכיאטר מבוגרים, רופא מתבגרים, 
אחות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים בהבעה ויצירה )תנועה, אמנות( 

ודיאטניות קליניות.

 ייצוב מצב תזונתי, 
גופני ופסיכיאטרי

קבוצה פסיכו-חינוכית להורים

 ייצוב מצב תזונתי, 
גופני ופסיכיאטרי

קבוצה פסיכו-חינוכית להורים

 ייצוב מצב תזונתי, 
גופני ופסיכיאטרי

קבוצת הכנה לבוגרים/ות
קבוצה פסיכו-חינוכית להורים

פסיכותרפיה פרטנית
ופסיכותרפיה הורית 

במסגרת קבוצתית

אכילה בסביבה מכילה
נרמול הרגלי אכילה 

ותיקון גופני
הגעה למשקל יעד ראשוני
מניעה/קיצור אשפוז מלא
שמירה על המשך שגרת 

החיים הנורמלית 

טיפול פרטני
)CBT( טיפול קוגנטיבי התנהגותי
)DBT( טיפול דיאלקטי התנהגותי
התערבות מניעתית למשפחות 
בהן האם סובלת מהפרעת אכילה

קבוצת הורים 

מרפאת מבוגריםטיפול יום ילדים ונוערמרפאת ילדים ונוער



 יש לפנות למרכז עם הפנייה מרופא המשפחה וטופס 17 מהמרפאה.
 בשעות בהן המרכז סגור, ניתן להשאיר הודעה בתא קולי ולשלוח הפנייה בפקס. 

תור ראשוני יקבע לאחר קבלת ההפניה.

כתובת המרכז: 
עמק החולה 5, שכונת הדרים, כפר סבא

קווי תחבורה ציבורית:
תחנת הורדה עמק איילון/עמק החולה

1,2,231,567

תחנת הורדה עמק החולה/ משעול עמק חפר
80,84,85,87,89,97,231,561

תחנת הורדה השקמה/דרך הפועל
29,33,72,149,567,571

איך פונים?

איך מגיעים?

שעות הפעילות המרפאה:
ימים א', ב', ד' 08.00-15.00

ונוער: ילדים  יום  טיפול 
יום א' 08.00-14.00
08.00-14.00 ב'  יום 
יום ה' 13.30-19.00
08.00-13.00 ו'  יום 

מספר פקס: 09-7946251 טל' לזימון תור: 09-7946250

08.00-18.00 ג'  יום 
08.00-19.00 ה'  יום 
08.00-13.00 ו'  יום 

 


