"...והיה אם מישהו בא,
אל תסתובב"
אביב גפן

רשימת כתובות לסיוע /תמיכה /טיפול בתחום הפגיעות
המיניות ומיניות
דף מידע ליועצים ולפסיכולוגיים חינוכיים
כתובות לסיוע במשרד החינוך:


לשירותך תמיד –
מדריכי היחידה למיניות ומניעת פגיעה – עומדים לשירות היועצים/ות במחוזות
השונים .שמות מדריכי היחידה נמצאים בידי המפקחים/ות על הייעוץ.



שירות פסיכולוגי חינוכי – לרשות השפחי"ם עומדים רכזי היחידה למיניות ומניעת
פגיעה לצורך היוועצות .שמות הרכזים נמצאים בידי הפסיכולוגים המחוזיים .בחלק
מהשפחי "ם ברחבי הארץ נמצאים מרכזים ייעודיים לטיפול בנפגעי תקיפה מינית.



הקו הפתוח לפניות תלמידים והורים:
1-800-25-00-25
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00
כדאי לפנות לאחר פנייה קודמת להנהלה ולפיקוח.

המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת – מוקד  :105לפרטים ויצירת קשר לחצו
כאן.

מרכזי ליווי בנושא מיניות בריאה:


דלת פתוחה  - 03-5101511 -סניפים בכל הארץ.
שי רותי ייעוץ ,ליווי ומידע בטלפון ובאינטרנט בנושאי מיניות כגון :אמצעי מניעה ,מחלות מין,
הריון ,הפלה וכו' .

מרכזי הגנה לילדים ונוער לשם הכוונה והתייחסות ראשונית באירועי פגיעה
מינית והתעללות
מרכזי הגנה לילדים ובני נוער ("בית לין") ,מרכזים תחת קורת גג אחת אנשי מקצוע מומחים
העוסקים בתהליכי הערכה ,חקירה ואבחון של ילדים ובני נוער בגילאי  ,3-18נפגעי התעללות פיזית,
נפשית והזנחה קשה על ידי אחראי במשפחה או במסגרת חינוכית טיפולית ,והתעללות מינית על ידי
אחראי  ,אדם זר ,או על ידי קטינים מחוץ למסגרת החינוכית או במסגרת חינוכית טיפולית ,ופוגעים
מינית עד גיל  .12השירות במרכז ניתן בחינם.
המרכז מספק מסגרת ידידותית ונעימה היוצרת סביבה תומכת והמאפשרת לבני -
הנוער ,לילדים ולבני משפחותיהם לקבל סיוע בתנאים אופטימליים .מרכזי ההגנה פועלים בשיתוף
מלא ובאחריות משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

השירותים הניתנים במרכזי ההגנה -


תמיכה נפשית בשעת משבר (עד  5פגישות ייעוץ) והפנייה לטיפול בקהילה לילדים ולבני
משפחותיהם העוברים תהליכים נפשיים מורכבים בשל הפגיעה וחשיפת סוד הפגיעה.



חקירות י לדים על ידי חוקרת ילדים מוסמכת ,שהיא איש המקצוע היחידי ,שמורשה מטעם
המדינה לחקור ילדים ובני נוער עד גילאי  . 14צילומי חקירות אלו מהווים ראיות לבית משפט,
חלה עליהם סודיות מוחלטת והם לשימושו הבלעדי.



אפשרות להגשת תלונה במרכז ההגנה במקום בתחנת המשטרה באמצעות חוקרת נוער
(שוטרת בהכשרתה) ,הגובה הודאות מבני נוער בין הגילאים ( 14-18נפגעים בלבד) ונמצאת
בקשר רציף עם תחנת המשטרה המנהלת את תיק החקירה.



הפנייה לליווי משפטי בהליך הפלילי  -מרכזי ההגנה נמצאים בקשר מקצועי עם גורמים מרכזיים
בארץ העוסקים בליווי הפלילי.



בדיקה רפואית.

פרטי המרכזים ומיקומם בדף הבא:

שם
המרכז

מרכז הגנה
ירושלים

לאתר

לאתר

כתובת

יישוב

טלפון

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

ירושלים

שוש
0202 6421374 6448844תורג'מן

דוא"ל

רמת גן

דניאלה
0303 5353591 5353590מטי

דוא"ל

אשקלון

אורית וייג
0808 6422347 6389000וסרמן

דוא"ל

גל אבני
0808 6442799 6442804בר לב

דוא"ל

לדף
הפייסבוק

דוא"ל

לדף
הפייסבוק

מרכז הגנה דרך שיבא 2
בית החולים (כניסה
תל השומר אחורית
של מיון ילדים,
ליד בניין
ההנהלה)

פקס

שם
מנהל

דואר
אלקטרוני

אתר

מרכז הגנה
אשקלון

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

מרכז הגנה
באר שבע

שלמה בן יוסף באר
שבע
4
שכונת רמות

מרכז הגנה
חיפה

שדרות
המגינים ,94
המושבה
הגרמנית

חיפה

04046042184 6042024

מרכז הגנה רחוב ,6050
בניין רויאל,
נצרת
(לאוכלוסייה עבאס סנטר
(קומה ג')
הערבית)

נצרת

סאלח
0404 6330477 6330556בכרי

עינת שלו

דוא"ל

לאה דור

מרכז הגנה
נתניה

צהלה 3

נתניה

09097609709 7609700

מרכז הגנה
צפת

אודם 7

צפת

עדי
0404 6611940 6611930מרקשטיין

דוא"ל

דוא"ל

לדף
הפייסבוק

במקרה חירום כאשר המרכז סגור ניתן להתקשר  - 100משטרה;  - 106עו"ס חוק נוער.
במקרים של פגיעה מינית קשה ניתן לפנות למרכזים האקוטיים בבתי החולים (רצ"ב)

מרכזים אקוטיים לטיפול בנפגעי תקיפה מינית (באחריות משרד הבריאות)

המרכזים האקוטיים לנפגעי תקיפה מינית ,מטפלים בנפגעי תקיפה מינית ,שעברו פגיעה בשבוע
האחרון .במרכזים ניתנים תחת קורת גג אחת  -בדיקות רפואיות ,טיפול תרופתי ,איסוף ראיות
משפטיות וסיוע של עובדת סוציאלית המלווה את הנפגע/ת במהלך שהותו/ה בבית החולים ועפ"י
הצורך גם לאחר השחרור .המרכזים פועלים  24שעות ביממה לאורך כל השנה.
אל המרכזים האקוטיים ניתן לפנות באופן עצמאי או בהפניית המשטרה ,שרותי הרווחה ומרכזי
הסיוע.
המרכזים מטפלים גם בקטינים  -במידה ואין מרכז הגנה באזור או במצבים בהם מרכז ההגנה
אינו פועל או אינו יכול לקבל את הנפגע/ת.
לאחר שבעה ימים מהפגיעה יש לפנות למרכז הגנה אשר בסביבה או למשטרה.
שם המרכז הרפואי
המרכז הרפואי וולפסון ("חדר )"4
המרכז הרפואי בני ציון ("חדר )"10
המרכז הרפואי הדסה ("מרכז בת עמי")
המרכז הרפואי סורוקה
המרכז הרפואי פורייה"( ,מרכז טנא")

דרכי התקשרות
מיון03-5028313:
שרות סוציאלי03-50284545 :
מיון 04-8359210
שרות סוציאלי04-8359300 :
מיון02-6777222 :
שרות סוציאלי02-6422758 :
מיון08-6400462 :
שרות סוציאלי08-6400327/08-6403799 :
ישיר04-6652481 :
פקס04-6652711 :

מרכזי טיפול נפשי לילדים ובני נוער נפגעי פגיעות מיניות ומשפחותיהם:

המרכזים מופעלים על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים .במרכזים מוענק טיפול
רגשי לילדים ובני נוער אשר נפגעו מינית ,כולל עבודה טיפולית עם הוריהם.
ההפניה אל המרכז היא באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים במקום מגורי הילד.
הטיפול במרכז ניתן ללא כל עלות.
כל מרכז טיפולי משרת גם ערים וישובים בסביבתו הגיאוגרפית .במקום בו אין מרכז
טיפולי אזורי ,קטינים נפגעי פגיעה מינית זכאים לקבל מימון טיפול ,ללא עלות למשפחה,
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים בישוב המגורים.
להלן רשימת המרכזים האזוריים הפעילים כיום:
שם המרכז
ומיקום
זיו
צפת
כרם -
כרמיאל
כרם –
נצרת
עלם
עפולה
פעימות
חיפה
רימונים
חדרה
רימונים
נתניה
בליבנו –
בני ברק
אל"י –
לוד
אל"י –
ראשון לציון
מאור -
קריית מלאכי
ענבל -
באר שבע
מרכז מיטל -
ירושלים

מספר הטלפון

מספר הפקס

כתובת המרכז

שם המנהל/ת

04-6828087

04-6828182

04-8736198/2

04-8736198

054-8107217
04-8450457
04-6785871
077-7652778
04-8200512

04-6453219

04-8200519

רח' הנרייטה סולד 5
צפת
משעול הסביונים 53
כרמיאל
רחוב הגליל 34
נצרת
רח' יהושע חנקין
70א' עפולה
הרצל  21חיפה

יהונתן פיאמנטה

077-5060031

077-5160070

077-5060031

077-5160070

073-2724040
שלוחה 9
08-9408853

03-5782797
03-6091799

03-5098462

03-6091799

054- 08-9302638
7300350
08-6417301
שלוחה 2
02-6333352

08-6493768

077-7652778

08-6450701
02-6719650

רח' רש"י 32
חדרה
רח' דוד רזניק 3
נתניה
רח' סמטת אז"ר 6
בני ברק
ר"ח השייטת 2
לוד
רחוב ז'בוטינסקי 11
ראשון לציון
רח' הגליל 3
קריית מלאכי
יעקב דורי 3
באר שבע
יד חרוצים 4
ירושלים

מיכל פרידמן
פאתנה בשארה
חפצי רנד
נרית קרניאל
ספיח
ד"ר נירית
ויסברוד
ענת בן חור רוקח
בת שבע שיינין
רותי מאירי
דנה ארבל תלפז
ד"ר אפרת נוה
עינת לוי
מירב סבן

בדיקות איידס

הבדיקות לגילוי  HIVהינן חסויות ,תוך שמירה על סודיות רפואית כנדרש.


ניתן להיבדק ללא ידיעת הורים באחת ממרפאות האיידס/מעבדות האיידס המוכרות על-ידי משרד
הבריאות (ראו כאן).

מוקדי סיוע נוספים

המועצה לשלום הילד 02-5639191
מוקד הסיוע של משרד הרווחה שיחת חינם בעברית ,ערבית ,אמהרית או רוסית בנושאי
חירום ,פגיעה מינית ,התעללות במשפחה ונושאים נוספים הקשורים לפרט .יש לחייג 118

מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית*:
קו סיוע לנפגעות תקיפה מינית1202 :
קו סיוע לנפגעי תקיפה מינית1203 :
קו סיוע לנשים ונערות דתיות נפגעות תקיפה מינית:
קו סיוע לגברים ולנערים דתיים נפגעי תקיפה מינית:
קו סיוע לנפגעות אלימות ותקיפה מינית בחברה הערבית:
קו סיוע באמהרית:

03-5176176
03-5179179
02-6730002
02-5328000
04-6566813
1-800-220-230

* בקווי הסיוע יש אפשרות להכוונה לגורמי טיפול נוספים בתחומים שונים ,כגון :הטרדה מינית ,סיוע משפטי,
ארגוני נשים ,הפרעות אכילה ,הריון ,התמכרויות ,איידס ועוד.

ער"ן עזרה ראשונה נפשית בטלפון לכל סוגי הבעיות – 1201
אל"י האגודה להגנת הילד מפני התעללות פיזית ,מינית ורגשית 03-6091920
 yelemאתר תמיכה וסיוע לבני נוער העוסק בין השאר בנושאי מיניות ,נטייה וזהות מינית,
פגיעה מינית ,שירותי מין בתשלום ,ועוד ,עמותת על"ם 03-7686666
בית אמיתי -מרכז לטיפול ותמיכה בנערות נפגעות אלימות מינית 054-9773403
קו סיוע לבני נוער המעורבים בזנות ,פעיל  24שעות ביממה054-9773666 .
יש עם מי לדבר 03-6205590 -
קש"ב :קו שירות לנשים במצוקה09-7412858 09-7747760 :
קו סיוע חירום של התנועה הקיבוצית :לאלימות ,הטרדה ותקיפה מינית04-6390888 :
קו הקשב של האגודה למען להט"ב03-6205591 :

