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  4.2072. עדכון -משבר הקורונה מענים לנפגעות/י טראומה מינית בתקופת

בימים כתיקונם, מערכות הטיפול פועלות כסדרן והמענה לנפגעות/י טראומה מינית ניתן בהתאם 
לתנאי הקבלה, הצורך, רשימות ההמתנה וכדומה. בתקופה זו של משבר הקורונה, נפגעות/י 

בדומה לאוכלוסייה טראומה מינית עלולות/ים לסבול מחרדה, אי ודאות, תחושות הצפה וקושי 
הכללית. יחד עם זאת, בקרב אוכלוסייה זו קיימים גורמים נוספים אשר עלולים לעורר קשיים 

 נוספים, בין היתר:

רבות/ים מהנפגעות/ים חסרות/י עורף משפחתי ומערכות תמיכה, ובתקופה  -העדר מערכות תמיכה   .1
 בחסר, הקשיים מתעצמים.זו כאשר עוגנים כגון עבודה , לימודים, או חברה נמצאים 

בעיקר בקרב נפגעות/ים המתגוררות/ים עם הפוגע/ת. העדר  –מצבים בהם הפגיעה ממשיכה    .2
 האפשרות לצאת מהבית ואפשרות למילוט, ולו זמני, עלולה להביא להשלכות קשות.

ית. הדרישה לסגר ולהסתגרות חיצונית לא פעם מייצרת הסתגרות פנימ -שחזורים של הטראומה   .3
בקרב   המצב הנוכחי משחזר חוויות טראומטיות של בדידות, חרדה, נטישה, התעללות ואימה.

נפגעות/ים עלולה להתגבר הסתמנות פוסט טראומטית חודרנית, דיסוציאטיבית, התנהגויות סיכון, 
 שימוש בחומרים, פג"ע ואובדנות.

מותאמים לצרכי נפגעות  לאור זאת, ישנה חשיבות רבה בהמשך פעילותם של מענים טיפוליים
ונפגעים במהלך משבר הקורונה. המענים הטיפוליים הקיימים עברו אדפטציות בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות. חלקם מציעים התערבויות וטיפולים מרחוק. החברה לקידום אבחון , טיפול 

. 27.4.2020ומניעה של פגיעה מינית )היפ"ם( ריכזה את רשימת המענים הקיימים נכון להיום, 
 הרשימה דינמית וצפויה להתעדכן בהמשך בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 

 משרד הבריאות .1 

 מערך בריאות הנפש  א.

 אשפוזים לנפגעי/ות טראומה מינית 1א.

מחלקות פסיכיאטריות ומיטות ייעודיות לנפגעות טראומה מינית )אשפוזי "מעטפת"(, ממשיכות 
תוך ביצוע בדיקות סקר רלוונטיות -להנחיות משרד הבריאות לקבל מטופלות ומטופלים, בהתאם 

לזיהוי קורונה. במרבית המחלקות נעשים שינויים חלקיים, במיקום המחלקה, כמות אנשי הצוות, 
רק הלו"ז, תנאי האשפוז, יציאה לחופשות וכדומה. כבעבר, הפניה לאשפוזי מעטפת נעשית 

עם המחלקה טרם הפניה לוודא זמינות/שינויים  . מומלץ ליצור קשרבאמצעות גורם מטפל בקהילה
 בתנאי האשפוז.

 מיטות ייעודיות במחלקות פסיכיאטריות בתי חולים כלליים )אשפוזי "מעטפת"(.
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 נכון לעכשיו ממשיכות קבלות אלקטיביות, תוך שינויים בתנאי האשפוז.

מאפייני אשפוז בעת משבר  שם ביה"ח
 הקורונה

אינטייקים 
חדשים 
 )כן/לא(

קשר לפנייה )הפנייה  אשת
באמצעות גורם מטפל 

 בקהילה בלבד(

 -איכילוב
 אשפוז מגן

מחלקה פתוחה מעורבת 
נשים/גברים ללא הפרדה 
במסדרונות, ללא מרחב נפרד של 
האשפוז המגן. המחלקה עברה 
לקומה אחרת בבניין. אין יציאות 
לחופשות באמצע שבוע. כרגע אין 
קבלה של מטופלות עם מחשבות 

ות אבדניות או פג"ע או כוונ
חמורות וקושי בשת"פ. צוות 
המחלקה עובד במשמרות 

 מצומצמות יותר.

אחראית אשפוז מגן: עו"ס  כן
 ורד ראש

 03-6972085פקס: 

מייל 
veredros@tlvmc.gov.il 

 -רמב"ם
  מחלקה

 פסיכיאטרית

מחלקה פתוחה מעורבת 
נשים/גברים. אין יציאה לחופשות 
וסידורים. יש יציאה לחצר 

  ביה"ח.

לצורך קבלה למחלקה, יש צורך 
במקום מגורים ומערכת 

  טיפול/שיקום בקהילה.

אחראית אשפוז מעטפת:  כן
ד"ר זינה לויטן, פסיכולוגית 

 קלינית.

 04-7773037טלפון: 

 04-7772560פקס: 

 -זיו צפת
מחלקה 

 פסיכיאטרית

מחלקה פתוחה. יציאות לחופשות 
 3בסופי שבוע. אשפוז למשך 

 שבועות.

 עירית מיכאלי כן

 04-6828179טלפון: 

 077-3631071פקס: 

 -ברזילי
מחלקה 

 פסיכיאטרית

מחלקה פתוחה מעורבת 
גברים/נשים. הגעה דורשת קבלה 
ובדיקה פסיכיאטרית במיון 
המרכז הרפואי ברזילי ובדיקות 
מדדים רלוונטיות לאור מגיפת 
הקורונה. אין ביקורים בזמן 
האשפוז או יציאה לחופשות או 

 מחוץ 

לשטח ביה"ח בזמן האשפוז. יש 
 יציאה לחצר ביה"ח

 עו"ס מיכל זריהן כן

 08-6745429טלפון 

 08-6745255פקס: 

מייל: 
michall@bmc.gov.il 
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. מתקבלים אלקטיביות למחלקות/מיטות ייעודיות  בבתי החולים הפסיכיאטריים, אין קבלות
בתנאים של מחלקה סגורה )מעורבת מטופלים דרך המיון בהתאם לשיקול קליני, לאשפוז 

 יום. לאחר מכן יש אפשרות בחלק מהמסגרות למעבר למחלקות ייעודיות. 14גברים/נשים( ל

שם 
 ביה"ח

קבלות חדשות  מאפייני אשפוז
 )כן/לא(

אשת קשר לפנייה 
)הפנייה באמצעות 
גורם מטפל בקהילה 

 בלבד(

באר 
 יעקב

   לא המחלקה אינה פעילה

כפר 
 שאול

   לא  

אשפוז חדש של נפגעות/ים יתבצע דרך  לב השרון
מיון בית החולים ובהתאם לאזור 

במידה ויש צורך באשפוז   המגורים.
המטופל/ת יופנה למחלקה מוגנת למשך 
שבועיים לפחות מיום האשפוז. על פי 
הצורך והמצב הקליני )בהתאם למגבלות 
המגיפה( יתקיים מעבר למחלקה 

 הפתוחה.

  

 -כן

אין קבלות 
קטיביות, אל

ולמחלקה מוגנת 
בלבד בשלב 

 הראשוני.

 עו"ס עמליה בן משה

amaliab@lev-
hasharon.co.il 09-

8980429. 

מרכז 
בריאות 

הנפש 
 באר שבע

מחלקה מעורבת נשים וגברים פעילה 
וסגורה. כרגע אין יציאות לשטח ביה"ח 
או חופשות, רק לחצר פנימית. אין קבלות 

על פי  אלקטיביות. קבלה רק דרך המיון
 צורך ומצב קליני

 -כן

אין קבלות 
אלקטיביות, 

ולמחלקה מוגנת 
 בלבד

 עו"ס נטע מגן

 08-6401748טלפון: 

שער 
 מנשה

אשפוז בהתאם לאזור מגורים למחלקה 
 סגורה.

   לא

  

 טיפולי יום לטראומה מינית בבריאות הנפש. א. 2

ישנן מסגרות טיפול יום  בהתאם להנחיות משרד הבריאות לא ניתן לקיים מפגשים קבוצתיים.
 שעברו למפגשים וירטואליים.

 מחלקת טיפול יום פסיכואנליטי  לנשים במרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה ** 

 המחלקה פועלת כקהילה טיפולית, באוריינטציה פסיכואנליטית, עם מעקב פסיכיאטרי. 
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מורכבת, עם מגוון פתולוגיות  ומעלה, הסובלות מפוסט טראומה 18במחלקה מטופלות נשים, בנות 

נפשיות חמורות, כשבין הסימפטומים הנלווים הפרעות אכילה, פגיעות עצמיות והתמכרויות, 

הנמצאים בשליטה בשלב ההפניה. המחלקה ממוקמת במרכז לבריאות הנפש באר יעקב ופועלת מדי 

להתרם מטיפול . מתקבלות מטופלות עם מוטיבציה ויכולת 13:15 – 9:00ה', בשעות -יום, א'

דינאמיים  -אינטנסיבי וממושך יחסית. התוכנית הטיפולית כוללת טיפולים קבוצתיים 

ואקספרסיביים, וטיפול פרטני אינטנסיבי. כניסה למחלקה מחייבת השתתפות מלאה ורציפה 

 בפעילות המחלקתית.

ריאות. בשבועות האחרונים, סביב מגיפת הקורונה, פועלת המחלקה בהתאם להנחיות משרד הב

המטופלות מגיעות למחלקה לטיפולים פרטניים בלבד ומטופלות שאינן יכולות להגיע, מקבלות 

 שיחה טלפונית אחת ליום ופסיכותרפיה מקוונת שלוש פעמים בשבוע . 

אם יוחלט להטיל סגר, שימנע התייצבות מטופלות במחלקה, תמשיך התוכנית הטיפולית כדלהלן: 

תוכנת הזום, קבוצה טיפולית אחת לפחות, אותה יעבירו אחד או  מדי יום תתקיימנה, באמצעות

שניים מאנשי הצוות. אחת לשבוע הקבוצה תתקיים בנוכחות מירבית במידת האפשר של מטופלות 

ואנשי הצוות )קבוצת קהילה(. כל מטופלת תקבל שיחה טלפונית בשעות הבוקר מאחד המטפלים 

כיה במידת האפשר. פסיכותרפיה פרטנית מקוונת במחלקה, על מנת להעריך את מצבה ולספק צר

 תתקיים שלוש פעמים בשבוע. מעקב פסיכיאטרי יתקיים אחת לשבוע. 

גם בעבודה במתכונת הנוכחית אינטייקים וקבלות ממשיכים כסדרם וייערכו באמצעות הטלפון או 

 בשיחות וידיאו.

 : גב' יפעת רחימי זכירההפניות למחלקה, הכוללות חומר רפואי, יש להעביר בפקס לידי המ

 08-9258392. טל' במחלקה:  08-9258405, פקס. 08-9258394טל' 

 המופנות תוזמנה לאינטייק פסיכולוגי ופסיכיאטרי. 

. קוד 17על המופנית להגיע לפגישת האינטייק הראשונה כשהיא מצויידת בתעודת זהות ובטופס 

 טיפול יום מבוגרים.  L- 0822: 17לטופס 

 ori.noah@moh.gov.ilלפרטים נוספים ניתן לשלוח מייל לאורי נח, מנהל המחלקה: 

 maya.shinan@moh.gov.il  או למיה שנאן, האחראית על האינטייקים והקבלות במחלקה:

 

 מנשה פעיל, אך אינו קולט הפניות חדשות.טיפול יום שער ** 

 טיפול יום במרכז לבריאות הנפש באר שבע פעיל באופן מקוון. אין קליטה של הפניות חדשות.** 

לב וטיפול יום להפרעות אכילה וטראומה טיפולי היום "העוגן" לנפגעות ונפגעי טראומה מינית, ** 
ורק באופן ווירטואלי, אין קבלה של הפניות  של מרפאה אינטנסיביתכרגע בצורה  יםהשרון, עובד

 חדשות. 

 מרפאות ברה"נ בהן יש שירות ייעודי לטראומה מינית 3א. 

 מרכז לטם לטיפול בטראומה מינית, המרכז הרפואי ת"א, איכילוב

mailto:ori.noah@moh.gov.il
mailto:maya.shinan@moh.gov.il
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ופסיכיאטרי מרחוק )טלפון/וידאו פרטני וקבוצתי וטיפל המרכז ממשיך לתת טיפול פסיכותרפויטי 
יש קבלה של של המטופלים(. טיפולים מתוגברים אם מזוהה מצוקה מוגברת. על פי היכולת 

 שמתבצעים פרונטלית.  אינטייקים חדשים

 מרפאת מבוגרים נתניה, לב השרון -מרפאה רב תחומית לטראומה מינית

המרפאה לטיפול בטראומה מינית ממשיכה לעבוד באופן מקוון וניתנים טיפולים פסיכותרפיים 
ים פסיכיאטריים ודיאטניים . בנוסף, עתידות להפתח בהקדם קבוצות טיפוליות פרטניים ומעקב

מקוונות לליווי נוסף של המטופלות/ים. אינטייקים ממשיכים ומתקיימים באופן מקוון. המרפאה 
ממשיכה לקלוט הפניות חדשות בהתאם לשיקולי מקום וזמינות. הפניה: למרפאת טראומה מינית, 

יש לשלוח הפניה מרופא מטפל/גורם מפנה  ntm@lev-hasharon.co.ilייל או למ 09-8320403לפקס 
 למנוי אבחוני. 17וט. 

 המרכז לבריאות הנפש באר שבע -מרפאה לטראומה מינית

מקיימת פגישות מקוונות או פנים אל פנים בהתאם לצורך קליני. מקבלת הפניות חדשות. ניתן 
. לקביעת תור יש 08-6401602אילנה לוי בטלפון לקבוע תורים במזכירות מרפאת טראומה אצל גב' 

 להעביר הפניה מרופא משפחה/פסיכיאטר/עו"ס/פסיכולוג.

 מרפאה לבריאות הנפש שלום יהודה, ירושלים

המרפאה ממשיכה לפעול באופן מקוון. מקבלים פניות חדשות )בהתאם לתורי המתנה(. טלפון 
 02-6721531ליצירת קשר: 

 ז הרפואי "העמק", עפולהמרפאה לבריאות הנפש במרכ

המרפאה מעניקה שירותי ייעודי לנפגעות טראומה מינית וממשיכה לעבוד בימי משבר הקורונה תוך 
 באמצעות טיפול בטלפון. מקבלים פניות חדשות בהתאם לתורי המתנה.-העדפה לטיפולים מרחוק

 04-6494136טל של המרפאה 

 לב השרון –מרפאה אקוטית 

חדשות במקרים של פגיעה חד פעמית אקוטית. הטיפולים יתקיימו ממשיכה לקבל הפניות 
 וירטואלית.

. לאחר שיחה ראשונית עם amaliab@lev-hasharon.co.il, 09-8980429 –הפניה לעמליה בן משה 
מידי קופת החולים )רופא המשפחה(. המנוי יועבר למרכז  L0771עמליה יש להעביר מנוי אבחוני קוד 

 ,  09-8980316 –לבריאות הנפש לב השרון בפקס 

אודליה כהן. לאישור קבלת הפקס או המייל יש   -לידי  odeliac@lev-hasharon.co.ilאו למייל : 
 09-8980340להתקשר 

 וייעודית לתקופת הקורונההתערבות במשבר ממוקדת  -מערך לטיפול בטראומה מינית לב השרון

השירות יבוצע על יד צוות המטפלים בלב השרון באמצעות טיפולים מקוונים דרך אפליקציית 
TEAMS ההתערבות המוצעת הינה התערבות ממוקדת וייעודית שמטרתה לסייע לפונה להתמודד .

ניטיביות ולהסתגל למצב הקיים דרך קשר עם מטפל קבוע ודרך לימוד והתנסות במיומנויות קוג
התנהגותיות ובלימוד דרכי וויסות והרגעה, שיורידו את רמת המצוקה ויחזקו את חוויות השליטה, 

 המסוגלות והביטחון האישי של הפונה בהתמודדות עם משבר זה.

 מפגשים טיפוליים מקוונים )מנוי אבחוני +מנוי קצר(. 8-10משך ההתערבות: בין 

נמצאים כיום בטיפול שאינם מכל רחבי הארץ  18ת מעל גיל קהל היעד: נפגעי ונפגעות תקיפה מיני
מידי  17שוטף )משרד הבריאות, משרד הרווחה, מרכזים רב תחומים וכד'(. הטיפול מחייב טופס 

מידי קופת החולים.  L0771הקופות. ההפניה תעשה דרך רופא המשפחה וקבלת מנוי אבחוני קוד 
. לאחר שיחה ראשונית עם  amaliab@lev-hasharon.co.il ,09-8980429 –הפניה לעמליה בן משה 

מידי קופת החולים )רופא המשפחה(. המנוי יועבר למרכז  L0771עמליה יש להעביר מנוי אבחוני קוד 
 ,  09-8980316 –לבריאות הנפש לב השרון בפקס 
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אודליה כהן. לאישור קבלת הפקס או המייל יש   -לידי  odeliac@lev-hasharon.co.ilאו למייל : 
 09-8980340להתקשר 

מפגש ראשוני דרך  –קבלת המנוי יתואם ע"י צוות המערך מועד למפגש אינטייק וירטואלי  לאחר
עם אחד ממטפלי המערך. לאחר ההערכה ובהתאם לצורך הקליני יוצא מנוי  TEAMSאפליקציית 

 מפגשים(. 6קצר )

 תי בבריאות הנפש )במרפאות ברה"נ כלליות(יפול מרפאט

ברחבי הארץ )של קופות החולים ומרפאות ממשלתיות( ממשיכות לפעול,   מרפאות בריאות הנפש
תוך העדפה ככל הניתן לטיפולים מרחוק. במרבית המרפאות ממשיכים להתקיים אינטייקים. 

 מומלץ לברר עם המרפאה/קופ"ח טלפונית דרכי פניה.

 לליתבריאות כ  ב.

 :חדרים אקוטיים .ב. 1

המרכזים האקוטיים לנפגעי תקיפה מינית ממשיכים לתת מענה למטופלים בהתאם לנוהל העבודה 
  בשגרה ועל פי ההנחיות הניתנות למערכת הבריאות ולמשק הישראלי כולו.

 קבלת מטופלים למרכזים האקוטיים:

למרכזים אקוטיים עם צוות המרכז באמצעות הטלפון יש לתאם את הגעת נפגעי/ות תקיפה מינית         · 
 )מצ"ב רשימה(, בטרם הגעה על מנת לאפשר התארגנות הצוות לטיפול.

 
 טלפונים לתאום הגעה והתייעצות עם כונן במרכזים האקוטיים:  

 כתובת טלפון שם השרות

 03-5028313מיון  "4וולפסון "חדר 

       03-5028055   

 וולפסון, חולוןהמרכז הרפואי 

  

בני ציון "חדר 
10" 

 04-8359210מיון 

-04שרות סוציאלי 
8359300 

 המרכז הרפואי בני ציון,

 , חיפה47גולומב 

 הדסה עין כרם

 "בת עמי"

 02-6777222מיון 

-02שרות סוציאלי 
6422758 

 המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים
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 08-6400462מיון  סורוקה

 שרות סוציאלי

 08-6400327/08-
6403799 

המרכז הרפואי סורוקה, שדרות הנשיאים, 
 באר שבע

פוריה "מרכז 
 טנא"

04-6652481 

  

 מרכז רפואי פדה פוריה, טבריה

  

 :הנחיית שירותי בריאות הציבור לנפגעי/ות תקיפה מינית אקוטית על ידי אדם לא מוכר

במקרה ומתפתחים סימפטומים: חום ו/או תסמינים  אין צורך להיכנס לבידוד באופן אוטומטי.
נשימתיים כגון שיעול או קשיי נשימה לא כולל נזלת כתסמין יחיד, יש להיכנס לבידוד ביתי וליצור 

  קשר עם רופא המשפחה להמשך הנחיות וטיפול.

 מרפאות לווי הריון וחדרי לידה עם שירות מיודע טראומה: 2ב.

בית חולים ושם 
 השירות

קיים עם שינויים נכון מענה 
 להיום

 פרטי קשר

פרויקט  -אסף הרופא
 "יד ביד"

הפרויקט לתכנון ולווי לידה 
בהתאמה אישית ממשיך 
לפעול עם ואריאציות קלות 
כגון שיחות טלפון/וידאו 

  במקום פגישה

לתיאום פגישה עם עו"ס רחל 
דרכמן ומיילדת יש להתקשר 

  08-9779072לשירות הסוציאלי 

המרפאה אינה פועלת אולם  מרפאת "לילך"" -קפלן
ניתן לפנות לצוות המרפאה 
במייל וינסו לתת פתרונות 

 במידת האפשר

lilachmirp@clalit.org.il 

 -אסותא אשדוד
 פרויקט "עטופה"

הפרויקט ללוי לידה רגישת 
 טראומה פועל באופן חלקי.

ניתן לפנות לחדר לידה אסותא 
  לקבל מידע נוסף.

תוכנית ליווי נשים נפגעות  העמקבית חולים 
טראומה מינית סביב הריון 

מרכז רפואי  -ולידה 
מתקיים בשיתוף "העמק", 

בבקשה לליווי בתקופה זו, יש 
הפסיכולוגית   ליצור קשר עם
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פעולה בין המרפאה 
לבריאות הנפש וחדר 
יולדות. התוכנית כוללת 
ליווי מותאם לנשים לפני 
הלידה ע"י פסיכולוגית 
קלינית המתמחה בתחום+ 
שתי פגישות עם מיילדת 
שעברה הכשרה בתחום 
וסיור בחדר לידה. לאחר 
הלידה האישה מוזמנת 
למעקב, אשר כיום מתקיים 
טלפוני. במידת הצורך 
האישה תוזמן לליווי 

  המשך.

נאוה גולדברג 
goldbergnava@gmail.com 

הדסה 
הר 

 הצופים

 

 02- 5842111 מרפאת ״לידה מתקנת״:

 אסותא אשדוד, 

 
יצירת קשר דרך טלפון מועדון  פרויקט ״עטופה״:

 072-3398332יולדות 

בית חולים לנשים 
 yamitd@clalit.org.il מרכז יובל בלינסון

03-9377578/ 054-4687474 

 

 משרד הרווחה. 2

 במסגרת עיריות הרווחה ממשיך מרחוק.הטיפול במרכזים הרב תחומיים וביחידות 

 -א. מרכזים רב תחומיים

 דרכי פניה אינטייקים חדשים )כן/לא( שם המרכז

מרכז "מעיין" 
המרכז הרב 

 תחומי תל אביב

 7242405-03 לא

מרכז רב תחומי 
 בני ציון חיפה

יש אינטקים וכניסה של טיפולים 
חדשים, לצד רשימת המתנה טרם 

 התקופה

8359975-04 

mailto:yamitd@clalit.org.il
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מרכז  –"ענבל" 
רב תחומי באר 

 שבע

 6417301-08 מבצעים אינטקים חדשים

 –"בנפשנו" 
מרכז הרב 

 תחומי בני ברק

חדשים וכניסה  מבצעים אינטקיים
 של טיפולים חדשים

 טיפולים פסיכיאטריים ממשיכים.

073-2800590 

מרכז הרב 
 תחומי נצרת

 04-65666511 לא

 6565844 -04 

מרכז רב תחומי 
 לציוןראשון 

ניתן ליצור קשר טלפוני, לביצוע 
אינטק טלפוני או הערכת מצב 
והפנייה לגורמים רלוונטיים במידת 

 האפשר.

03-9689804 

03-9689807 

מרכז  –"תמר" 
רב תחומי 

 ירושלים

מתחילים אינטקיים חדשים וחזרה 
 הדרגתית לטיפול פנים אל פנים

02-6221504 

מרכז רב תחומי 
 עפולה

 04 - 6524102 לא

מרכז הרב 
 תחומי חדרה

אינטייק טלפוני וכניסה לרשימת 
 המתנה

09-8648707 

מרכז  -"הילה" 
הרב תחומי 

 נתניה

 09- 7797620 מבצעים אינטקים חדשים

  

ב. יחידות במסגרת עיריות הרווחה לטיפול בקטינים 
https://www.molsa.gov.il/POPULATIONS/CRIMINALVICTIMS/ADULTSובבגירים

EXVICTIMS/Pages/AdultCareUnits.aspx 

בנפגעות טראומה מינית, אשר  באתר משרד הרווחה ישנו פירוט של היחידות הקטנות לטיפול
 עובדות במתכונת של פגישות טלפוניות או זום.

חלופה אשפוזית לנפגעות טראומה מינית, קליטה נעשית בהתאם למקום ולרשימת  –ית אלה ב  ג.  
 המתנה. כרגע המקום מלא אך יש קליטה לרשימת המתנה.

 Yifat.beitella@gmail.comייל: , מ077-6140731, פקס: 077-6140730ניתן ליצור קשר בטלפון: 

 

https://www.molsa.gov.il/POPULATIONS/CRIMINALVICTIMS/ADULTSEXVICTIMS/Pages/AdultCareUnits.aspx
https://www.molsa.gov.il/POPULATIONS/CRIMINALVICTIMS/ADULTSEXVICTIMS/Pages/AdultCareUnits.aspx
https://www.molsa.gov.il/POPULATIONS/CRIMINALVICTIMS/ADULTSEXVICTIMS/Pages/AdultCareUnits.aspx
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מרחב נשי בתל אביב המהווה קהילה טיפולית לנערות וצעירות שחוו אלימות מינית :  בית אמיתיד.  
בילדותן או נערותן ואף בהווה. מהווה בימים כתיקונם, עבודה קבוצתית, במרחב ומענים פרטניים, 

 בהתאם לצרכים הייחודיים של כל אחת ואחת

אלה מרחבים קבוצתיים וירטואליים למטופלות קיימות, במקביל להמשך מפעיל בימים 
 בתקופה זו לא קולטות מטופלות חדשות.  ליווי.

 

 .מרכזי הסיוע:3

 )מרביתם(. 24/7מפעילים צ'טים וסיוע אינטרנטי וטלפוני בקווי החירום 

 קווי החירום של מרכז הסיוע:

 קו סיוע לנשים 1202

 קו סיוע לנשים ערביות 04-6566813קו סיוע לגברים 1203

 קו סיוע לנשים דתיות 02-6730002

 קו סיוע לגברים דתיים 02-5328000

 ווטסאפ מרכזי הסיוע 052-8361202

www.kolmila.org.il צ'אט מרכזי הסיוע 

  

 :שונות.4

 /https://www.facebook.com/pg/WomenHealingCenters/posts אדמת מרפא נשית –אמ"ן 

 

 בברכה,

 ועד היפ"ם

 

http://www.kolmila.org.il/
https://www.facebook.com/pg/WomenHealingCenters/posts/

