
 מרכזי יעוץ ואתרים למשפחה
 

 כתובות וטלפונים מידע וקשרלאתר  תיאור פעילות המרכזם ש

דלת פתוחה: 
תחנות האגודה 

הישראלית 
לתכנון 

 המשפחה

בנושאי גיל ייעוץ ומידע 
ההתבגרות, חברות, 

 מיניות ואמצעי מניעה.
www.opendoor.org.il 

, 16תל אביב, רח' שונצינו 
 פינת רחוב אביגדור

-14:00ימים א', ג', ה': 
18:00 
 03-5101511  טלפון:

 (1)שלוחה 

 סיוע ויעוץ לנוערמרכזי  יד ביד אגודת
 http://www.yadbeyad.org.il 

 .36הנביאים  ,אביב-תל
 03-6203141טלפון: 

 אוזן קשבת
 יעוץ לנוער

 
 ביממה. שעות 24 

 03-6204999טלפון: 

 ננע"
סיוע  .נוער עונה לנוער

 טלפוני

 1-800-203-011 
תל אביב, גימנסיה הרצליה. 

 14:30-18:00ה' -ימים א'
 03-6919765טלפון: 

 ער"ן

 עזרה ראשונה נפשית
 בטלפון.

בשפות עברית, ערבית, 
 אנגלית, רוסית ואמהרית

 

http://www.1201.org.il/main.asp 
 

 טיפול ותמיכה נפשית
 אביב:-תל

 1-800-363-363טלפון 
03-5101047 

 נט"ל
במצבי חירום סיוע נפשי 

 וטראומה על רקע לאומי.

http://www.natal.org.il 

 

 טיפול ותמיכה נפשית
 אביב:-תל

 1-800-363-363טלפון 
03-5101047 

המועצה לשלום 
 הילד

 .38ירושלים: פייר קינג   
 15:00 -10:00: ה' -ימים א'

 .02-6780606 -טל

קו חירום לנוער  
 במצוקה

 

  09-7656527 

 

 הקו הלבן
 

ייעוץ בנושא 
 הומוסקסואליות ולסביות

 

 אביב:-תל 
' יום ד –לנערות בלבד 
-03. טלפון: 19:30-23:30

7325580 
ה' -ימים א' –לנערים בלבד 
 . טלפון:19:30-23:30
03-7325560 

 ויצ"ו
 לנשים במצוקהקו חירום 

 
 

09-7417263 

קו אדום לנשים 
 מוכות

 

  

03-5461133 

האגודה  –אל"י 
 להגנת הילד

 
אלימות כלפי סיוע במקרי 

 ילדים בתוך המשפחה

 03-6091920 
 1-800-22-39-66טלפון: 

 ()חיוג חינם מכל חלקי הארץ
 

קו   -משפח"ה
-מידע ותמיכה

 ויצ"ו
 למשפחות חד הוריות

 09-7467396 
 7431989 09 

http://www.rabin-ks.org.il/www.opendoor.org.il
http://www.yadbeyad.org.il/58
http://www.1201.org.il/main.asp
http://www.natal.org.il/


 כתובות וטלפונים מידע וקשרלאתר  תיאור פעילות המרכזם ש

מהמרים 
 כפייתיים

קו חם למידע וייעוץ 
 לנפגעי הימורים

www.efshar.org.il 

 

1-700-500-888 

 12.00-20.00ה'  -א'
 9.00-13.00ו' 

אכלנים 
 םכפייתיי

הפרעות קו ייעוץ לנפגעי 
 אכילה

 
 israel.org-http://www.oa 

03-5745799 

054-3924201 

 מיט"ל
מרכז ישראלי 

לטיפול בפגיעות 
 מיניות

  
-02ירושלים: טלפון 

5630428 
 03-5253206 -תל אביב

 מרכזי סיוע 
נפגעות לנפגעי ו

אונס ותקיפה 
 מינית

  
)מכל  1202קו חירום: 

 הארץ(

לנפגעות מרכז סיוע  קשב
 מינית ונפגעי תקיפה

 
09-7747760 

 –סם -אל
האגודה 

 למלחמה בסמים

סמים ייעוץ וסיוע בבעיות 
 בגיל ההתבגרות

http://www.antidrugs.org.il 

 09-7660841/2טל'   כפ"ס
 09-7603354רעננה  טל'   

 קו חם למידע וייעוץ

1-700-500-508 

 

 ניצול בעבודה
 

טלמסר לנערים שנוצלו 
 בעבודה

 03-7651212 

 

האגודה למען 
הלהט"ב 
 בישראל

 
http://www.glbt.org.il 

03-6205590 

 9:00-17:00ה': -ימים א'

 תהל"ה
תמיכה להורים של 

 להט"ב
http://www.tehila.org.il 

09-8855822 

 9:00-12:00ו': -ימים א'
 19:30-22:30ה': -ימים א'

 איגי
 //:igy.org.ilwwwhttp. ארגון נוער גאה

03-5280698 

 105 שלוחה

 

http://www.efshar.org.il/
http://www.oa-israel.org/
http://www.antidrugs.org.il/
http://www.glbt.org.il/
http://www.tehila.org.il/
http://www.igy.org.il/

