
 קורות לפנייה לעזרהמ

ניתן לפנות לצוות במסגרת , אם יש ספק, שאלה, התלבטות, אם יש שינוי בהתנהגות  ילדכם

פסיכולוגי הניתן לפנות לשרות כמו כן,  מחנכת, יועצת, פסיכולוגית ביה"ס, מנהלת. -החינוכית

 .חינוכי בישוב המגורים

 לפניכם מקורות פנייה נוספים אשר ביכולתם לסייע:

 

 ישפ"

משרד 

 החינוך

השרות הפסיכולוגי ייעוצי )שפ"י( הינו אגף 

רותים יבמשרד החינוך, שתפקידו להעניק ש

פסיכולוגיים ושרותי ייעוץ חינוכי לתלמידים 

 ,להורים ולאנשי החינוך העובדים במערכת.

מטרתו של השרות הפסיכולוגי הוא לקדם את 

התפתחותו של כל תלמיד ותלמיד ולדאוג 

יאל החבוי בו. כמו כן מעניק למיצוי הפוטנצ

שפ"י שירותי טיפול וייעוץ פרטניים ישירות 

לתלמידים המצויים במצבים בהם קיימים 

 גורמים הפוגעים בהתפתחותם התקינה.

מדריכות היחידה למניעת התעללות  

 בילדים ובבני נוער.

לבירור טלפון של מדריכה מחוזית נא  

         02-5603244, 02-5603874לפנות ל: 

 .02-5603234ו 

, ניתן לפנות אל הגב' דבורה בחינוך הדתי

 03-930660רוזנברג, טל': 

 

  -חינוכיים  פסיכולוגייםרותים יש

 ( )באתר שפינט רשימת תחנות ומידע

 – בית לין

גנה מרכז ה

לילדים 

 ולנוער

חולים בבית הבירושלים ונמצא המרכז 

צמוד  )לילדים ע"ש ספרא בתל השומר 

 (.לחדר מיון ילדים

 רב צוות ידי-על ראשוני מענה נותן המרכז

פיסית,  נוער ולילדים שנפגעו לבני מקצועי

 מינית או נפשית. 

במרכז עוסקים בתהליכי אבחון וחקירה 

במקום  בעזרת צוות רב מקצועי הנמצא

)פקיד סעד, חוקר ילדים, חוקר נוער, רופא 

 ילדים, פרקליטים ועוד(. 

 

 ירושלים: 

 היובל -, קרית6רח' צ'ילה : כתובת

 91090, ירושלים 9079ת.ד.             

 644884402: טלפון

 642137402: פקס

 ה'                  -'א בימים: שעות פעילות

  16:30-8:30 בשעות                   

 סניף תל השומר: 

     03-5353590     טלפון:

       03-5353591פקס: 

 www.hagana.org.il: אתר 

: השירות אינו כרוך בתשלום יש הערות

צורך לתאם טלפונית את ההגעה 

 למרכז.

 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/gapim/psychology/tachanot/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/gapim/psychology/tachanot/
http://www.hagana.org.il/


 -עלם 

המרכז 

לטיפול 

ומניעה 

באלימות 

מינית 

בקרב 

  ילדים

הוקם ביוזמת עמותת עלם  מרכז זה 

מטפל ובשיתוף משרדי הרווחה והחינוך 

ם שפגעו מינית מתחת לגיל בעיקר בילדי

שלא  21, וכן בקבוצת ילדים מעל גיל 21

המרכז מציע  הוגשה נגדם תלונה במשטרה.

 :שירותי אבחון וטיפול מסוגים שונים

 פרטני, משפחתי וקבוצתי. 

 

 עמותה לנוער במצבי סיכון -עלם 

בני ברק,   ,35רח' הירקון : כתובת

51204    

  :03-7686666 ןטלפו

  03-6477898          

הנותן  המס' השני הינו  קו חם  אנונימי

מענה ראשוני לשאלות בנוגע 

להתנהגויות מיניות של ילדים ובני 

 נוער.

    03-6470319: ספק

 alimutminit@elem.org.il: דוא"ל

 www.elem.org.il: אתר

 

 מכון רם

הינו מרכז ייעוץ, הדרכה וטיפול  מכון רם

בעבודה עם  בתחום המיני חברתי, המתמחה

, והעוסק בטווח רחב מיוחדות אוכלוסיות

 של נושאים כמו: שינויים התפתחותיים

לאורך החיים )גיל ההתבגרות / גיל המעבר(, 

התנהגות מינית לא מתאימה, התמכרות 

מניעת פגיעות ותקיפות מיניות,  ,למין

הפרעות בתפקוד מיני, הדרכה לחברות 

 .ולזוגיות ועוד

 :מס' טלפונים 

     באר שבע     054-6610359

 עפולה     054-4975999

 חיפה      050-8678090

ניתן לפנות טלפונית בימים א', ב', ג', 

ד'  וביום 14:00 - 09:00ה' בין השעות 

, או 18:00 - 12:00השעות  בין

 .בכתב/פקס

, תל 48182: ת.ד. כתובת למכתבים

  61840 אביב, מיקוד

 

 

 

 

 

mailto:alimutminit@elem.org.il
http://www.elem.org.il/


המועצה 

לשלום 

 הילד

 לילדים , סיוע משפטי והכוונה ייעוץ

 .ומשפחות

 )ראו מידע בנוגע לפרויקט ליווי נפגעי עברה(

 

 ירושלים , 38 קניג פייר' רח: כתובת

93469 

 02-6780606  :טלפון

  :02-679060 פקס

     ncc@children.org.il: ילמי

 : השירות קבלת מועדי

  9:00-16:00 ה-א

 

 מיטל

פועלת בשיתוף עם משרדי ממשלה  העמותה

)רווחה וחינוך( , עמותות, קרנות שונות 

מספקת ייעוץ הכוונה ו  ורשויות מקומיות

לילדים ובני נוער שנפגעו   וטיפול

 .ולמשפחותיהם

מענה   נותנת לילדים פוגעים מיניתהיחידה 

בתחום אבחון מסוכנות וטיפול פרטני 

וקבוצתי לילדים פוגעים מינית 

ולמשפחותיהם, בנוסף לכך מהווה היחידה  

מקור ייעוץ והכוונה לגורמים 

היחידה מלווה בפקיד סעד מחוזי   קהילה.ב

   שירות ילד ונוער. –ממשרד הרווחה 

 53355ת.ד  4ד חרוצים י:כתובת

 ירושלים

 02-6333371/2 :טלפון

  153-2-6333345    :פקס

 (הילד להגנת02-6719650או              

 1  קו800  223  966

 

 -אל"י

האגודה 

לשלום 

 הילד

ייעוץ טלפוני בנושא אלימות כלפי ילדים על 

 כל היבטיה.

במקרים  -יצירת מגע ראשוני לטיפול ישיר

מוזמנים לאל"י לאבחון ראשוני  אלו הפונים

 או טיפול. 

עזרה במקרי חירום כדי להפסיק או למנוע 

 התעללות קיימת.

 

 1-800-22-3966 -קו המצוקה של אל"י

  03-6091930: טל: משרד ראשי

 03-6091727 :פקס

 64077ת"א  14אבן גבירול : כתובת

www.eli.org.il 

 

 

mailto:ncc@children.org.il
http://www.eli.org.il/
http://www.eli.org.il/


ארגוני 

הסיוע 

לנפגעי 

תקיפה 

 מינית

 שעות ביממה 24מפעילים קווי חירום  

 :טלפונים

 1202לנפגעות  תקיפה מינית:  

 1203לנפגעי תקיפה מינית: 

  http://www.1202.org.il  אתר:

  etvision.net.ilarcci@nמייל: 

דלת 

 פתוחה

 15דלת פתוחה" הינה רשת ארצית של 

מרכזי מידע, ייעוץ וטיפול לנוער, צעירים 

והוריהם בנושאים השונים של גיל 

ההתבגרות, זוגיות, אהבה, מניעת אלימות 

על רקע מיני והתנהגות מינית בריאה 

 ואחראית. 

 

 03-5101511 :טל'

  ippf@post.com: מייל

אתר: 

http://www.opendoor.org.il/ 

באתר אפשרות להתייעצות גם  

 להורים.

 

תוכנית ליווי ילדים ובני נוער נפגעי עבירה  

 

ים ייחודיים תוכנית ליווי ילדים נפגעי עבירה בתהליך הפלילי הוקמה על מנת לתת מענה לקשי  

של ילדים ובני נוער קורבנות עבירה ועדים באמצעות מתן מידע, תמיכה, ייעוץ, ליווי, תיווך וקישור.  

המלווים בתוכנית הינם סטודנטים למשפטים ועורכי דין העוברים הכשרה מיוחדת ופועלים במסגרת 

ותומכים בהם  לכל אורך  התוכנית בהתנדבות. המתנדבים מלווים באופן אישי את הילדים ובני משפחתם

 ההליך הפלילי. 

במסגרת הסיוע מעדכן המלווה באופן שוטף את הילד ומשפחתו באשר למצב התיק בעניינם, מסביר להם 

את זכויותיהם ומסייע להם ביצירת קשר עם הרשויות. אם הילד נדרש להעיד, עורך לו המלווה סיור 

ותיו ומלווה אותו לבית המשפט בעת מסירת מקדים בבית המשפט תוך מתן הסברים ומענה על שאל

 העדות.

 

ירושלים - 38רח' פייר קניג  -המועצה לשלום הילד – 02-6797980לפרטים:   

 

 

http://www.1202.org.il/
mailto:arcci@netvision.net.il
mailto:ippf@post.com
http://www.opendoor.org.il/


 קישורים רלוונטיים נוספים להורים

 אתר משטרת ישראל -http://www.police.gov.il 

באתר ניתן למצוא מידע לגבי ההליך   מה לעשות כאשר הורה חושד כי ילדו נפגע מעברות מין? 

המשפטי לאחר השלמת המשטרתי, תפקידו של חוקר הילדים בחקירה ובמשפט, ההליך 

 החקירה ועוד. 

  מהי התעללות ? התופעה ומאפייניה  - האגודה להגנת הילד -אל"י. 

http://www.eli.org.il/Content/e_hagdara.asp 

  חשד לפגיעה מינית בקרב סימני מצוקה ונורות אזהרה המעלים    -עזרה ראשונה נפשית –ער"ן

 http://www.eran.org.il/?CategoryID=289&ArticleID=852     .ילדים ובני נוער

  תשובות לשאלות שכיחות בקרב  באתר ניתן למצוא חוזרי מנכ"ל רלוונטיים , –אתר שפינט
וד וע איך מסבירים לילדים מהו הנזק בצפייה בפורנוגרפיה?להורים למשל: מידע  הורים, 

 http://cms.education.gov.ili 

 באתר מידע ותמיכה לבני נוער.עמותה לנוער במצבי סיכון. -אתר עלם 
http://www.yelem.org.il/yelem/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.police.gov.il/mehozot/agafAHM/hativatHakirot/Pages/orehosedylednefegamenet.aspx?AuthoringError=EditModeLockedByWorkflow
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