
 פגיעות ותקיפות מיניות

 המרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית:

 טיפול אקוטי לנפגעי ונפגעות תקיפות מיניות - 4חדר 

 מרכזי הגנה

 1-800-353-300 24/7שעות  24עמותת ל.א לחימה באלימות נגד נשים פועל 

 עמותות סיוע

 יוצאים בשאלה

 הקהילה הגאה

 , תל אביב22המרכז הגאה נמצא בתוך גן מאיר, רחוב טשרניחובסקי  -המרכז הגאה 

 האגודה למען הלהט"ב

 ארגון נוער גאה –איגי 

 ללא קורת גג על רקע הנטייה/ המגדר 14-18מקלט חירום לנוער להטב"י בגילאי  -בית דרור 

 , קומה א' ירושלים2הסורג  -הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות 

 מעברים לקהילה הטרנסית

 תהל"ה

 נוער במצוקה

 )פריסה ארצית( 03-7686666 –עמותת עלם 

 עבריינות סייבר:

 אומי למניעת אלימות ופשיעת רשת כנגד ילדים ונוערהמערך הל  -מערך מאו"ר 

 מקלטי חירום

 קו יעוץ בכל הנוגע לשירות הצבאי 1111 -פניות הציבור  -צה"ל 

 יוהלם

 118-וקד חירום של משרד הרווחה מ

 הועד למלחמה באיידס

 סם-אל

 אנחנו בטלפון 1201 -ערן

 עמותת סיוע לא.נשים במצבי זנות:

 נפשית\עזרה רפואית

 24/7 1221 -מוקד חירום והצלה -איחוד הצלה

 03נפגעות תאונות דרכים-קבוצות תמיכה למשפחות שכולות -יד לנקטפים

 קו מידע ותמיכה לאנשים עם ירידה בשמיעה-call-בקול



 .04-88381704גוש דן-03-9543333ירושלים,-02-6444444להשאלת ציוד רפואי חינם  -יד שרה

 03-6144444-מערך תמיכה רפואית-עזר מציון

 קו מצוקה-אגודה להגנת הילד-אל"י

 בעיות אלימות במשפחה-נעמת

 מכורים אנונימיים-בעיות סמים

 תמיכה וסיוע נפשי לנפגעי טראומה מטרור מלחמה-נט"ל

 האגודה למלחמה בסרטן

 08-852-3805-מרכז תמיכה ארצי לחולי סרטן-רחשי לב

 הועד למלחמה באיידס

 האגודה לזכויות החולה

 -"אפשר" היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים-עמותת

 ייעוץ ומידע טלפוני ע"י מתנד-מדברים מניסיון

 03-5133120-עמותת תמיכה למשפחות שיקיריהן התאבדו-בשביל החיים

 1220-איתור חילוץ והצלה-אזק"

 03-5133120רופאים לזכויות אדם,מרפאה פתוחה לחסרי מעמד,פליטים ומבקשי מקלט.

 052-7251507)אחא(מרכז תקשורת וחירום בוידיאו,בשפת הסימנים.-אגודת החרשים

-03ללא תשלום-התערבות מיידית רב מקצועית לטיפול בילדים בעקבות טראומה-המרכז לטיפול בילדים נפגעי אלימות

6973733 

 1-700-700-204 -מרכז יעוץ ומידע לזקנים ומשפחותיהם-רעות אשל

 -1-700-רוסית 1-700-500-508-עברית 24/7קו חם-מלחמה בסמים ואלכוהולהרשות הלאומית ל

 072-3932500-קו חם בעיות אלכוהול-איי איי 

 פגיעות ותקיפות מיניות

 המרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית:

 02-6730002לנשים דתיות ,1203לנערים ולגברים , 1202המספר לנשים  

 טיפול אקוטי לנפגעי ונפגעות תקיפות מיניות - 4חדר 

מגיעים לאחד מבתי החולים התקיפה מגיעים לאחר בתי החולים שחדרי הטיפול האקוטיים שבהם אושרו על ידי משרד הבריאות:
נעשה בחדר אחד בפיקוח כל הטיפול  -4המיוחד בחדר בו בנוהל מיוחד, /משם כבר יטפלו בה - 4שברשימה ואומרים שבאו לחדר 

 כך להתלונן תוכל-עוסית נפשי פיזי משפטי)לא מגישים תלונה רק מכינים את הכל כך שאם תרצה אחר

 .6652481-04בסמוך לעיר טבריה. טלפון:  768המרכז הרפואי פוריה, מרכז טנא, רמת פוריה, כביש  טבריה:

 .8359174-04, הדר עליון. טלפון: 47ב ", רח' אליהו גולומ10המרכז הרפואי בני ציון, "חדר  חיפה:

 .6777222-02, 6422758-02כרם. טלפונים: -עמי הדסה עין-בית החולים הדסה עין כרם, מרכז בת ירושלים:

 .5028313/5/7-03. טלפון: 62", רחוב הלוחמים 4בית חולים וולפסון, "חדר  חולון:

 .6400111-08ה מינית, שדרות רגר. טלפון בית החולים סורוקה, מרכז לטיפול בנפגעות תקיפ באר שבע:



 .9521505-04עמי. טלפון: -מול מושב בן 89המרכז הרפואי לגליל, חדר ידידותי לנפגעות תקיפה מינית, כביש  נהריה:

09-, 8609567-09, קרית צאנז. 16מיועד לנשים בלבד, בית חולים לניאדו, מרכז לטיפול בנפגעות תקיפה מינית דברי חיים  נתניה:
8609219. 

 מרכזי הגנה 

 מרכז הגנה )"בית לין"( הינו מרכז הפועל מתוקף חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות 

המרכז מכיל תחת קורת גג אחת אנשי מקצוע מומחים בתחומים שונים העוסקים בתהליכי הערכה, חקירה ואבחון של ילדים ובני נוער 
 נפגעי עבירות והתעללות.

  מרכזי ההגנה ברחבי הארץרשימת 

  קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, מרכז הגנה ירושלים
 קמפוס הר הצופים )מתחם מעונות רזניק(

 02-6421374 02-6448844 ירושלים
 

 מרכז הגנה
 בית החולים
 תל השומר

 2דרך שיבא 
 )כניסה אחורית
 של מיון ילדים,

 ליד בניין ההנהלה(

 03-5353591 03-5353590 רמת גן

 :waze)ניתן להגיע דרך אפליקציית  9הבציר  מרכז הגנה אשקלון
 בית לין, מרכז הגנה אשקלון(

 08-6422347 08-6389000 אשקלון

 מרכז הגנה
 באר שבע

 4שלמה בן יוסף 
 שכונת רמות

 08-6442799 08-6442804 באר שבע

 04-6042184 04-6042024 חיפה , המושבה הגרמנית94שדרות המגינים  מרכז הגנה חיפה

 מרכז הגנה נצרת
 )לאוכלוסייה הערבית(

 04-6330477 04-6330556 נצרת , בניין רויאל, עבאס סנטר )קומה ג'(6050רחוב 

 09-7609709 09-7609700 נתניה 3צהלה  מרכז הגנה נתניה

 04-6611940 04-6611930 צפת 7אודם  צפת מרכז הגנה

 1-800-353-300 24/7שעות  24נגד נשים פועל עמותת ל.א לחימה באלימות 

 מותות סיועע

 יוצאים בשאלה

 1-700-70-70-73 –ליוצאים בשאלה  – ה.ל.ל

 02-992-9220 | -עזרה ליוצאים בשאלה - ובחרת

 054-616866, 03-6020566 -לצעירים יוצאים בשאלה  – עמותת דרור

 

 הקהילה הגאה

 , תל אביב22מאיר, רחוב טשרניחובסקי המרכז הגאה נמצא בתוך גן  -המרכז הגאה 

 0שלוחה  03-5252896הכניסה לבניין דרך בית הקפה "לנדוור":  

 

 האגודה למען הלהט"ב

 יש עם מי לדבר קו הקשב:

 . ניתן לפנות בשעות הפעילות באמצעי התקשורת הבאים:19:30-22:30ה' בשעות -הקו פועל בימים א'



 03-6205591בטלפון: 

 058-6205591( במספר: whatsappוואטסאפ )באפליקציית 

 

 נוער גאהארגון  –איגי 

 א, תל אביב.22כתובת: המרכז הגאה, גן מאיר, טשרניחובסקי 

 105שלוחה  03-5280698טלפון: 

 03-6209266פקס: 

 

 ללא קורת גג על רקע הנטייה/ המגדר 18-14מקלט חירום לנוער להטב"י בגילאי  - בית דרור

 15יחיעם 

 6763415התקווה תל אביב שכונת 

 03-5162071(/ 24/7)חירום  03-5164621טלפונים 

 

 , קומה א' ירושלים2הסורג  - רושלים לגאווה וסובלנותיהבית הפתוח ב

 91026ירושלים  2652דואר: ת.ד. 

 02-6250502טלפון: 

 02-6253192פקס: 

 מעברים לקהילה הטרנסית

 ארגון תמיכה וסיוע בתהליכי שינוי אישיים של חברי וחברות הקהילה הטרנסית,

 תוך קידום תהליכים רחבים לשינוי חברתי.

 052-4776707טלפון: 

 info@maavarim.orgאימייל: 

 תהל"ה

 תמיכה להורי הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים

 09- 8855822טלפון: 

 

 נוער במצוקה

 )פריסה ארצית( 03-7686666 –עמותת עלם 

 

 עבריינות סייבר:

 המערך הלאומי למניעת אלימות ופשיעת רשת כנגד ילדים ונוער   -מערך מאו"ר 

 .10:00-17:00ובשבת  07:30-14:00וביום שישי  07:30-15:00ה -. בימים א105ניתן להתקשר 

 

 מקלטי חירום

 אנטי:בית הש

mailto:info@maavarim.org


 אביב-, תל5כתובת: נחום גולדמן 

 03-5103339טלפון: 

 03-5168603פקס: 

 office@shanti.org.ilכתובת אימייל: 

 קווי אוטובוס המגיעים לרחובות הסמוכים לבית השנטי בתל אביב:

 ( 7מתחנה מרכזית חדשה בתל אביב )קומה  142|  42|  41קו מספר 

 מרכבת מרכז, תחנת רכבת עזריאלי, רחוב אלנבי 240קו מספר 

 לכיוון בת ים )ירידה בתחנה של אליעזר קופימן/ נחום גולדמן והליכה ברגל( 18קו מספר  

 (25316ירושלים / מרזוק ועזר )תחנה מספר ’ ירידה ברחוב שד

 ירושלים עד לרחוב אליזבת ברגנר.’ רגל על שדהליכה ב

 פניה שמאלה לרחוב אליזבת ברגנר, ופניה שמאלה אחרי תחנת הדלק.

 לרחוב נחום גולדמן/ אליזבת ברגנר

  

mailto:office@shanti.org.il


 לקהילה הלהט"בית  – בית דרור

 6763415שכונת התקווה תל אביב , 15יחיעם 

 03-5162071(/ 24/7)חירום  03-5164621טלפונים 

 

 מיידית "בית ברחוב חיים"קורת גג 

 שעות ביממה. כתובת זמנית לבני נוער שמסיבה כלשהי אינם יכולים או רוצים להיות בביתם והם חסרי קורת גג. 24

 בחיפה. 5רחוב שפירא 

 .wazeניתן גם למצוא את ״הבית ברחוב חיים״ באפליקציית 

 gag@barak.net.il-koratדוא"ל:  6904745-04 -ו 6905582-04טלפון: 

 

 "מקום אחר"

 מרכזי סיוע לנוער במשבר ללא קורת גג. -שעות ביממה 24

 03-6025318 -ו 03-5449092תל אביב טל:  16רח' בזל 

 03-6025028טלפקס: 

 

 "אתנחתא"

 מרכז סיוע ודיור זמני לבני נוער חסרי קורת גג.

 02-6725337ירושלים טל:  106אשר מסיבות שונות נותרו חסרי קורת גג. רח' ד. חברון  13-19ם בגילאי המרכז נותן מענה למתבגרי
 atnachta1@012.net.ilדוא"ל: 02– 6721692 -ו

 

למחרת  10:00-בלילה ל 22:00ימים בשנה, בין השעות  365עמותת עלם מפעילה מרכז לינת חירום לצעירות, פתוח  - השלטר
 .10:00-ועד למחרת ב 20:00(. במוצאי שבת הפעילות היא בין 15:00ה )ובשבתות עד השע

 .galgal@elem.org.ilאו בדוא"ל  6230560-02, ירושלים. להפניות ולהתייעצות יש ליצור קשר בטלפון 36המרכז נמצא ברח' יפו 

 

 מרכזים טטרולוגיים

 טרטולוגי של משרד הבריאותהמרכז הארצי לייעוץ 

 14:00 - 9:00חמישי, בשעות  -ניתן בימים ראשון  -ייעוץ טלפוני 

 , ירושלים.39כתובת: המרכז הארצי לייעוץ טרטולוגי של משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 

 .02-6474822פקס:  02-5082825טלפון המרכז: 

  הצבאיקו יעוץ בכל הנוגע לשירות  1111 -פניות הציבור  - צה"ל

: 17-08:00ריפין ופועל בין השעות המרכז נמצא במחנה צ -03332600 –טלפון צבאי , 0394826 –טלפון אזרחי  -מרכז מה"ות  יוהלם
מרכז התמודדות ותמיכה )מהו"ת( הוא מרכז סיוע וטיפול שייעודו להעניק טיפול רגשי, סיוע רפואי וליווי משפטי לחיילות 

על רקע מיני, הריון לא מתוכנן, אלימות במשפחה או בקשר הזוגי. המרכז נותן מענה  מי פגיעה ולחיילים בשירות חובה בתחו
 .מקצועי ורגיש לשני המינים תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה ופניה אליו לא מחייבת הפנייה מרופא או מפקד

ואמהרית שעות ביממה, בשפות: עברית, רוסית, ערבית 24:  118-מוקד חירום של משרד הרווחה    

mailto:korat-gag@barak.net.il
mailto:galgal@elem.org.il


 03-5613300-קו פתוח מענה לשאלות בנושא איידס - הועד למלחמה באיידס

 

 יעוץ בכל הנוגע להתמכרויות וסמים 55-50-50עמו-1700 - סם-אל

  אנחנו בטלפון 1201 -ערן

 

 

 עמותת סיוע לא.נשים במצבי זנות:

הזנות לצאת ממנה.  אופק נשי מפעילה בחיפה דירת מערכתית שהוקמה כדי לסייע לקרבנות -אופק נשי היא תכנית רב - אופק נשי
 טיפולי, דירת מעבר, וליווי תעסוקתי.-חירום, מרכז יום, הוסטל שיקומי

 04-8537790, פקס:  04-8524238’ , חיפה. טל 88הגיבורים ’ רח

ofeknashi@gmail.com 

 

 חיפה –עלם 

 במצבי מצוקה ובהם מעורבות בזנות, התמכרות לסמים ולאלכוהול.  25בשכונת הדר בחיפה, לנערות עד גיל מרחב פתוח 

 Erim.hai@elem.org.il ,054-6332226 

 אשה לאשה ארגון פמיניסטי - פרויקט סחר לנשים

 054-3008036שעות ביממה:  24אישה לאישה מפעיל קו חירום ארצי לקרבנות סחר בנשים, 

מספק לנשים בזנות ולקרבנות סחר בנשים סיוע משפטי בכל הנוגע לזכויותיהן של נפגעות הסחר בזמן שהותן בישראל, לרבות הארגון 
 עזרה בקבלת המסמכים הדרושים לשם חזרה לבתיהן, וסיוע בתרגום מסמכים.

www.isha.org.il 

 

טיפולי לנשים בזנות הפועל בשעות היום בבאר שבע. המרכז מציע ליווי, תמיכה, תיווך מול רשויות,  בשבילך מפעילה מרכז - בשבילך
 מקום להפוגה ולפסק זמן, ארוחות חמות ומסגרת חברתית.

 08-6278558פקס  057-7956411 08-9478248

yeilatuzan.gmail.com 

לקרבנות הזנות לצאת ממנה.  סלעית מפעילה בתל אביב דירת  מערכתית שהוקמה כדי לסייע-תכנית סלעית היא תכנית רב - סלעית
 טיפולי, דירת מעבר, וליווי תעסוקתי.-חירום, מרכז יום, הוסטל שיקומי

 .1800-200-690שעות ביממה:  24סלעית מפעילה קו סיוע 

http://saleet.org.il/  

עבור קרבנות סחר בנשים. המקלט, מעצם היותו ביתן של הנשים, מספק עבורן את מכלול המענים לצורכיהן מקלט יחיד מסוגו,  - עגןמ
 הפיזיים, הרפואיים, הרגשיים, והחברתיים.

 , maagan@013.net.il 03-6020970פקס:  03-6041004/8טל: , 62260תל אביב  21256ת.ד. 

 מרפאות קהילתיות

 מרפאת הפרסים

 של לשכת הבריאות המחוזית חיפה, הנה מרפאה קהילתית לאיתור ולטיפול במחלות המועברות במין. 15מרפאת הפרסים 
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 במרפאה מתבצעות בדיקות לאבחון, טיפול, ייעוץ ותמיכה לכל פונה ללא תלות בגיל, מין, נטייה מינית, סטאטוס אזרחי או עיסוק.

.ללא HIVלגבי כל הדברים המטרידים אתכם מבחינת מחלות מין ובמרפאת הפרסים תמצאו צוות מיומן ופתוח, עמו תוכלו להתייעץ 
 תשלום וללא קשר לביטוח רפואי.

 המרפאה מאפשרת בדיקות ללא צורך במסירת פרטים מזהים.

 16:00-19:00, 16:00-19:00, שלישי 18:45 -16:00שעות קבלת קהל הן: שני 

 ה .ולהשאיר הודע 04-8619719לתאום ההגעה ניתן ליצור קשר בטל  

 

 מרפאת לוינסקי

מרפאת לוינסקי היא מרפאה קהילתית לאיתור ולטיפול במחלות מין. המרפאה פונה לגברים ולנשים בזנות, לנפגעי סמים, גברים 
, או HIV-המקיימים יחסי מין עם גברים, גברים ונשים המקיימים יחסי מין עם שותפים מרובים, אנשים שהגיעו ממדינות הנגועות ב

 בסיכון גבוה להידבקות, מכל סיבה. הרואים עצמם

 – 16:00’: ; ב18:00 – 16:00’: ובימים: א 03.7919704במספר  HIV-המרפאה מפעילה קו לייעוץ ומתן מידע בנושאי מחלות מין ו
 11:00 – 09:00’: ; ה17:00 – 15:00’: ; ד20:00 – 18:00’: ; ג18:00

לכל דורש, וכוללים: סל בדיקות, סל תרופות, ייעוץ והדרכה בנושאי מין מוגן  השירותים במרפאה ניתנים ללא תשלום ובאופן אנונימי
. מרפאת לוינסקי מפעילה ניידת המסיירת ברחבי גוש דן בזירות זנות, HIV-ומחלות מין, ובדיקות של המחלות: זיבה, כלמידה, עגבת ו

רי בית ומהגרי עבודה. צוות הניידת מאפשר להיבדק באזור התחנה המרכזית הישנה, במועדוני חשפנות ובאזורים שבהם משוטטים חס
 www.safe-sex.co.il, ולקבל קונדומים וטיפול תרופתי חינם ובאופן אנונימי.HIV-לגילוי מחלות מין ו

 נפשית\עזרה רפואית

 24/7 1221 -מוקד חירום והצלה -איחוד הצלה

 03-9416187דרכיםנפגעות תאונות -קבוצות תמיכה למשפחות שכולות -יד לנקטפים

 03-5257001-ובני משפחתם קו מידע ותמיכה לאנשים עם ירידה בשמיעה-call-בקול

 .04-88381704גוש דן-03-9543333ירושלים,-02-6444444להשאלת ציוד רפואי חינם  -יד שרה

 03-6144444-מערך תמיכה רפואית-עזר מציון

 *6935-ת פיזית מינית או רגשית בילדותםלילדים שעברו התעללו קו מצוקה-אגודה להגנת הילד-אל"י

 02-6780606-ועצה לשלום הילד,קבילות ילדיםמה

 03-6492469,03-6492470,04-8513078/9-בעיות אלימות במשפחה-נעמת

 077-2285500-הקו החם-.אנ.איי ישראל,למידע והכוונהמכורים אנונימיים-בעיות סמים

 1-800-363-363-מלחמהתמיכה וסיוע נפשי לנפגעי טראומה מטרור -נט"ל

 1-800-200-444-,תמיכה בחולים ומשפחותיהם1-800-599-995-טלמידע מענה לשאלות בנושאי הסרטן-האגודה למלחמה בסרטן

 08-852-3805-מרכז תמיכה ארצי לחולי סרטן-רחשי לב

 ולים,מידע לנשאים וח20:00-22:00-ד-ימים א-03-5613300-קו פתוח לקבלת מידע -הועד למלחמה באיידס

 03-6022934מוקד מידע וסיוע למימוש זכויות החולים -האגודה לזכויות החולה

 1700-500-888,הימורים:03-6733228אלכוהול:-"אפשר" היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים-עמותת

 yeuts@enosh.org.il 1-700-551-616-בי אנוש:טלייעוץ ומידע טלפוני ע"י מתנד-מדברים מניסיון



 03-5133120-עמותת תמיכה למשפחות שיקיריהן התאבדו-החיים בשביל

 1220-איתור חילוץ והצלה-זק"א

 

 03-5133120רופאים לזכויות אדם,מרפאה פתוחה לחסרי מעמד,פליטים ומבקשי מקלט.

 052-7251507)אחא(מרכז תקשורת וחירום בוידיאו,בשפת הסימנים.-אגודת החרשים

ללא -התערבות מיידית רב מקצועית לטיפול בילדים בעקבות טראומה-תהמרכז לטיפול בילדים נפגעי אלימו

  03-6973733תשלום

 1-700-700-204 -ומידע לזקנים ומשפחותיהם מרכז יעוץ-רעות אשל

 03-6477898-הקו החם להתנהגויות מיניות חריגות אצל ילדים,עמותת עלם

 1-700-500-066-רוסית 1-700-500-508-עברית 24/7קו חם-הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

 072-3932500-קו חם בעיות אלכוהול-איי איי 

 1-800-200-606-מפעילה מערך הסעות לחולים קשים,לבתי חולים-עמותת תכלית

 3-611595-וכבדי שמיעה ומרכז זכויות בהשכלה חרשים לאנשים מרכז נגישות-המכון לקידום החירש

 03-6204999-לחץ ומצוקה נפשיתאוזן קשבת למצבי -יד ביד

 077-4665213-לנפגעי אירוע מוחי-עמותת נאמן

 1-800-399-333-הורים למען הורים-קו הסיוע של עמותת אקים

 1-800-393904-קו לגברים במעגל האלימות במשפחה

 03-5050345-קו תמיכה רגשי עזרה למטופלי פוריות אתם לא לבד -עמותת חן לפריון

 


