
שם המרכז
טלפון ושם ' מס

'מרכזת אדמינ
ת ומייל פרטי/שם המנהלכתובת המרכז

/ סמל מסגרת

מייל להפניות חדשות
שם ומייל של מפקחת במחוז

מחוז צפון, נסרין מוראני עראף212213ר יהונתן פיאמנטה"ד צפת ,101הר אדיר 04-6528786גולן-כרם גליל1

yehonatanp@yeadim.orgkerem.gg@yeadim.orgNaserM@molsa.gov.ilעדי מינץ

מחוז צפון, נסרין מוראני עראף209314מיכל פרידמןכרמיאל , 53הסביונים 04-8736198/2כרם גליל מערבי2

michalf@yeadim.orgkerem.wg@yeadim.orgNaserM@molsa.gov.ilאתי בורטמן

מחוז צפון, ויקי אלון209315פאתנה בשארהנצרת, 34רחוב הגליל 04-8450457כרם נצרת3

fatinab@yeadim.org kerem.n@yeadim.orgVikiBo@molsa.gov.il ומאנה אבו סיני'ג

ם עפולה"על4
04-6785871, 

077-7652778
מחוז צפון, ויקי אלון209763עירית גירזוןעפולה ' א70יהושע חנקין ' רח

iritgir@elem.org.ilshirap@elem.org.ilVikiBo@molsa.gov.ilשירה פרסמן

מחוז צפון, סיגל מיוסט בירן209761נרית ספיח חיפה, 21הרצל 04-8200512פעימות חיפה5

nerit.safiae@b-zion.org.ilTali.Malka@b-zion.org.ilSigalBi@molsa.gov.ilטלי מלכא

מחוז צפון, סיגל מיוסט בירן209781ר נירית ויסברוד"דחדרה, 4הגלבוע 077-5060031רימונים חדרה6

niritwei@gmail.comAyalaA@talpiot.netSigalBi@molsa.gov.ilאילה ארביב

מחוז מרכז, תמר הורוביץ209780חור רוקח-ענת בןנתניה, 2יוסף בוסל 09-8866370רימונים נתניה7

anatbhrokah@gmail.comrimonimn@talpiot.netTamarHo@molsa.gov.ilאילה ארביב

בליבנו בני ברק8
073-2724040

9שלוחה 

, 6ר "סמטת אז

בני ברק
מחוז מרכז, תמר הורוביץ209821שירי שוסהיים

shiri@levtofamily.org.ilbelibenu@levtofamily.org.ilTamarHo@molsa.gov.ilשרה רוזן

03-5098462י ראשון לציון"אל9
,11בוטינסקי 'ז

ראשון לציון
מחוז מרכז, לימור גיל209760דנה תלפז ארבל

dana@eli.org.illiat@eli.org.ilLimorG@molsa.gov.ilליאת ברון

אגף בכיר משפחה וילד בקהילה

מעודכן - רשימת מרכזי טיפול אזוריים לפגיעות מיניות בקטינים 

2019לחודש דצמבר 

(ב רשימת רשויות השייכות לכל מרכז"רצ)
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מחוז ירושלים, ענת הראל209778ר אפרת נוה"דקרית מלאכי, 3הגליל 08-9302638 מאור קריית מלאכי10

efratn@yachdav.org.ilmaor4me@yachdav.org.ilAnatHar@molsa.gov.ilאסנת בן יעקב

ענבל באר שבע11
08-6417301 

2שלוחה 

,3יעקב דורי 

באר שבע
מחוז דרום, אורית קייזרמן209777עינת לוי

einatl@br7.org.ilsaritsh@br7.org.ilOritK@molsa.gov.ilשרית שרר

02-6333352מיטל ירושלים12
מעונות , קמפוס חרוב לילדים

ירושלים, הר הצופים, רזניק
מחוז ירושלים, תמי ישמח211356מרב סבן

merav@bily.org.ilmeitalcenter@bily.org.ilTamarYi@molsa.gov.ilבתיה שטרית

מיטל שלוחת 

ביתר עלית

 מירי ,02-5023387

אזולאי
Betar.Ilit@bily.org.ilTamarYi@molsa.gov.ilאסתי הורוביץביתר עלית, 15חיי יצחק 

מחוז מרכז, לימור גיל212406טלי מנחמי לוילוד, 3יהונתן נתניהו 08-8612525מיטל לוד13

talim@bily.org.iltalim@bily.org.ilLimorG@molsa.gov.ilחן הררי

מחוז ירושלים215868אפרת צוראשדוד, 6קומה , 35האורגים 08-9936486מיטל אשדוד14

efrat@bily.org.ilefrat@bily.org.ilDinaMe@molsa.gov.ilלה דיין'אנג

03-9019616מיטל פתח תקוה15
יחידה , 2קומה , 5מוטה גור 

פתח תקוה, ב2
מחוז מרכז, תמר הורוביץ215960יעל בלייך קימלמן

yaelbk@bily.org.ilyaelbk@bily.org.ilTamarHo@molsa.gov.il

מחוז מרכז, תמר הורוביץ216454ציפרוית גריסריוכפר סבא, 30משה דיין 09-7887470רימונים כפר סבא16

ziporitg@talpiot.netziporitg@talpiot.netTamarHo@molsa.gov.il

073-2800587צפון תל אביב17
, 18ב "הנצי

יפו-תל אביב
מחוז מרכז, תמר הורוביץ216398נצחיה שעיבי

nechia.s@bch.org.ilbelibenuTLV@bch.org.ilTamarHo@molsa.gov.il

03-7598449ם תל אביב דרום"על18
, 4קומה , 67יגאל אלון 

יפו-תל אביב
מחוז מרכז, תמר הורוביץ216385יעל אברהם

yael.abraham@elem.org.ilyael.abraham@elem.org.ilTamarHo@molsa.gov.il

מחוז דרום, אלינור אילוז216453סעדון-יעלה צירקין בןקריית גת, 8השומרון 08-9136700שחר קרית גת19

yeelaz@yachdav.org.ilyeelaz@yachdav.org.ilElinorI@molsa.gov.il
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