
למענך
המועצה הדתית גוש עציון    מרכז עדן

לעילוי נשמתו של מיכאל רסקין ז”ל

חוברת לתמיכה



המשפטים האלה הם חלק מהשירים שכתבתי לאחר שבעלי מיכאל ז”ל 
נפטר.

ומהחברים,  מהמשפחה  שקיבלתי  הרבה  והתמיכה  הנחמה  כל  למרות 
לאחר זמן מה הבנתי שכדי להתמודד עם האובדן כדאי לי לפנות לגורמים 
מקצועיים. במשך השנים הייתי כמה פעמים בטיפול פרטני, השתתפתי 

בקבוצות תמיכה וניסיתי סוגים שונים של טיפול אלטרנטיבי ואמנותי.

אישה יקרה, 

כל אחת מִאתנו יכולה לחוות משבר. אני מציעה לך, עם כל החששות, 
שאם את, מישהו מבני משפחתך או הסובבים אותך, זקוק לתמיכה, כדאי 
לבחור ארגון מהחוברת שייתן מענה לקשיים שלך ולהתקשר אליו. בארגון 
להתמודד  לך  לעזור  שישמחו  ורגישים  אמפטיים  אנשים  אתך  ידברו 

ולהתחזק )דיברתי עם נציג מכל ארגון(.

אינך בודדה, יש תקווה לחיים של התחדשות ושמחה!
החוברת הזאת למענך.

אני שמח להיות שותף להוצאת חוברת זו – עבורכן. 

האחרונות  השנים  במאה  ביותר  הגדולה  המהפכה  שאולי  סבורני, 
כל  של  האפשרויות  את  להשוות  מה  אין  האישה.  מעמד  מהפכת  היא 
עדיין רבה הדרך,  זה,  ביחד עם  לעומת תקופת סבתותינו.  היום,  אישה 
עם  ואמהות,  אבות  מסורת  משמרים  אנו  איך  רבות.  הן  וההתלבטויות 
שינויים מתבקשים בתפילה, בבית, במרחב הציבורי? איך אין אנו שופכים 
את התינוק עם המים? איך הקידום במעמד האישה הולך ביחד עם כל 

כך הרבה צער של פגיעות מיניות, גירושין, מתירנות ועוד?

בחוברת זו ריכזנו עבורכן כתובות לסיוע ועצה בכל שלב בחיים.

אני מקווה שהמידע יהיה לעזר.

המועצה הדתית גוש עציון פתוחה בפניכן לכל פנייה, הצעה, בקורת או 
כל דבר אחר, ואני מזמין אתכן לפנות אלינו.

ברצוני להודות ליוזמות החוברת: 

לסה רסקין, שהקדישה את החוברת לזכר בעלה מיכאל ז”ל.

קורס  לאחר  החוברת  את  שהציעה  עדן,  ממרכז  גרומט-מרמון  נעמי 
מוצלח של בלניות גוש עציון.

תודה לכל הנשים שסייעו בעצה והכוונה: הרבנית יסכה פרל, 

בברכת התורה,

הרב רפי אוסטרוף
יו”ר המועצה הדתית

גוש עציון

מכתב אישי לנשים
 בדרך למכולת אני מרימה

 פיסות נייר מהמדרכה
 אבל איני מבינה איך אוכל

לאסוף את פיסות חיי מחדש.

לסה
מודה אני לה’ על שנתן לי כוחות להתגבר ולצמוח.

תודה לכל האנשים שעזרו לי בהכנת החוברת.

המידע בחוברת זו נאסף לנוחיותך.
השימוש במידע על אחריותך בלבד.

לכבוד נשות גוש עציון



טהרת המשפחה היא בסיס הזוגיות

למי לפנות בשאלות?
רבני הישובים עומדים לרשותך בכל עת

מוקד לשאלות דחופות של   – טהרת המשפחה 
עד   18:00 השעות  בין   052-5910020 פוע”ה,  מכון 

חצות.

ההלכתי, הקו  האישה,  ובריאות  הלכה   –  נשמת 
 02-6404343  כל ערב 18:00 עד חצות, יום שישי בין
8:00-12:00, מוצ”ש - מחצי שעה אחרי צאת השבת 

www.yoatzot.org .עד חצות

מרכז עדן – המקום שלך, החוויה שלך – סדנאות 
והרצאות לציבור על טהרת המשפחה, תקשורת 
וקורסים  האישה  בריאות  אינטימיות,  זוגית, 

לבלניות.
theedencenter@gmail.com
www.theedencenter.com

מדריכות כלה
מקום ההסמכהטל. ביתניידשםישוב

צהר ומרכז יה"ל054-492637102-9934425אורית לםאלעזר

מדרשת נשמת054-748898702-6727426יהודית פוגל 

מכון פועה052-421241702-9934897גילי אשכנזי 

מכון מבשר שלום, חיפה054-6641709מיכלה נוסבוים 

קורס צוהר054-425359602-9947685מיכל פרינס 

קורס צוהר052-595886502-9932746ברוש רעותראש צורים

נשמת050-8693215אמירה רענן 

אין הסמכה רשמית052-399280902-9936455רבקי ישראלימגדל עוז

נשמת, משולב עם צהר02-9936438צהלה סמט 

צהר050-995529102-9935129מרים קנוהלכפר עציון

בקרן אריאל, התכנית 052-429535302-9938339יפעת משגבאלון שבות
להכשרת יועצות הלכה 

בנשמת

מכון פועה052-7710785תהילה קרמר 

מכון פועה054-202458402-9309820חנה גלוזנר 

בנין שלם052-838568302-29932590עדינה מילסטון 

נשמת050-578674202-9938676שרה לנדמן 

מדרשה בניו יורק ונשמת052-618681402-9309468ליאורה בדנרש

מכון פועה054-5823033זהבה וייסכרמי צור

מדרשה בבר אילן054-305345502-5712418אפרת ויזל 

057-725279002-9934930בת שבע רביבומעלה עמוס

בנין שלם054-5993271גילה ינובסקינוה דניאל

בית מדרש לנשים אפרת052-866080102-9933057מיכל מינצראפרת

מדרשת נשמת050-909023202-9931923גילה ברנר

050-7448062אפרת צורתקוע

054-7966223איה קורן

 מכון פועה 054-7960247רחלי ויינשטוקגבעות



יועצות הלכה
מקום ההסמכהטל. ביתניידשםישוב

מדרשת נשמת02-6727426 054-7488987יהודית פוגלאלעזר

קורס צוהר054-425359602-9947685מיכל פרינס

בקרן אריאל, התכנית להכשרת 052-429535302-9938339יפעת משגבאלון שבות
יועצות הלכה בנשמת

מכון פועה 054-202458402-9309820חנה גלוזנר

נשמת050-578674202-9938676שרה לנדמן

מדרשה בניו יורק ונשמת052-618681402-9309468ליאורה בדנרש

הסמכה ליועצת הלכה בנשמ"ת054-310139702-9605153חניטל אופןכרמי צור

מדרשה בבר אילן054-305345502-5712418אפרת ויזל

מדרשת נשמת052-520947102-9925714שירה כפירנוה דניאל

מדרשת נשמת050-909023202-9931923גילה ברנר אפרת

מדריכי חתנים
מקום ההסמכהטל. ביתניידשםישוב

מכון פועה052-280401202-9934897ניסים אשכנזיאלעזר

מכון פועה054-479261102-9933635שחר אהרונוביץ

רב050-867188602-9605290הרב ירון דורונינוקדים

מכון פועה052-566281702-9605653אברהם וייסכרמי צור

אין054-6202115אלישיב לויתן

צהר0548435970נעם סגל

בודקות טהרה
מקום ההסמכהטל. ביתניידשםישוב

מכון פועה050-323105802-6569425מיכל כהןאלעזר

בנין שלם050-517272102-9933839חיימסון סימהאלון שבות

מכון פועה054-597061502-9309136מוריה בנדטבת עין

המדרשה באוניברסיטת בר אילן050-7448062אפרת צורתקוע

שעות פתיחת המקווה ביישובי גוש עציון
שם הבלנית/ ישוב

איש קשר
טלפון 
במקוה

גישה 
לנכות

שעות פתיחה/ 
שעון קיץ

שעות פתיחה/ 
שעון חורף

20:00-22:0018:00-21:30כן02-9933228מרים ספדיהאלון שבות

20:30-22:0019:30-21:00לא02-9932964בקי גולדשטייןאלעזר

דבורה שרה איבי הנחל
חנוכה

בתיאום מראש כן 
עם הבלנית

בתיאום מראש 
עם הבלנית

21:00-22:3019:00-21:00כן02-9933508קרן ברנדוויןבת עין

20:00-21:0019:30-20:30כן אסתר צורהר גילה

20:30-21:0020:30-21:00לא02-9963379גילה דורנשטייןכרמי צור

בתיאום מראש לא02-9935132מרים קנוהלכפר עציון
עם הבלנית

בתיאום מראש 
עם הבלנית

בתיאום מראש לא02-9933237אורלי טריגרמיצד
עם הבלנית

בתיאום מראש 
עם הבלנית

תיאום מראש עם כן02-9936421נעמי לנדאומגדל עוז
הבלנית 

תיאום מראש 
עם הבלנית 

תיאום מראש עם לא02-9932129רחל שטיינהוזמעלה עמוס
הבלנית 

תיאום מראש 
עם הבלנית 

20:30-21:3020:30-21:30לא02-9963729בתיה בן שמעוןנוקדים

20:00-22:0019:30-22:00כן02-9932760נצחיה לוינוה דניאל

תיאום מראש עם כן מירב כהןפני קדם
הבלנית 

תיאום מראש 
עם הבלנית 

בתיאום מראש כן02-5902462דליה קראווניקידר
עם הבלנית

בתיאום מראש 
עם הבלנית

20:30-21:3020:30-21:30כן02-9935424אשרת דנציגרראש צורים

20.00-21.0020:00-21:00כן02-9964111איריס זינגרתקוע

בתיאום מראש 054-5239327יערה טבולגבעות
עם הבלנית

בתיאום מראש 
עם הבלנית



זוגיות והורות
דרש ר’ עקיבא: איש ואישה – זכו, שכינה ביניהם; 
לא זכו, אש אוכלתם )סוטה יז(    

המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית גוש עציון: 
במחלקה מטפלים במגוון רחב של פניות,  02-9939935.   

טלפון להשארת הודעה במענה קולי: : 02-9939935.   
.batsheva@gush-etzion.org.il  

המחלקה לשירותים חברתיים במועצה  מקומית אפרת: 
rivka@efrat.muni.il 02-993-9370  

טל תורה: מקום שבו תוכלי לפגוש את עצמך ברגעים המשמעותיים, 
02-5665403  

סדנאות לנשים, סדנה לזוגות וסדנה להורים למתבגרים.  
 taltorah@gmail.com   

מרכז יה”ל: ללמוד לאהוב. ייעוץ והדרכה לחיי אישות, 054-4253596
מידע והדרכה לזוגיות, למיניות ולקיום יחסי אישות לאור היהדות.   

www.zoogy.org  

דור ודור: בית הספר להורות ומשפחה למגזר החרדי, 02-5910025
קורסים, סדנאות והרצאות בנושא שלמות הבית היהודי.  

  www.dorvador.org.il  

מדרשת “אמונה”: מרכז הורות ומשפחה, 02-5324112
המכללה ללימודי האישה והמשפחה היהודית.   

info@miemunah.org  

צֹהר: ארגון רבני צֹהר, 077-7756565
ענף “טובים השניים”, הדרכת כלות וחתנים לפני החתונה.  

קו לשאלות בערב: 1-800-200-377.  

בניין שלם: ייעוץ פרטני וזוגי, ייעוץ בחינוך ילדים. 
ימים א-ה 15.00-9.00, 02-6271525  

www.binyanshalem.org.il  

לב הבית: ייעוץ משפחתי למגזר החרדי והדתי, 02-6222339 
 www.wizojerusalem.org  )טלפון שרק מקבל הודעות(  

“שילוב”: מכון לטיפול משפחתי וזוגי לעידוד הנפש של משפחות. 
 Shiluv.org.il. 02-6251390  

מכון ירושלים לטיפול נרטיבי: טיפול נפשי וזוגי והדרכה בנושאי עלייה 
.www.jnti.net ,02-6512095 .)לדוברי אנגלית(  

יד שרה: המרכז למשפחה, 02-6444566, פקס: 02-6444567, 
ימים א-ה 15.00-8.00 המרכז לטיפול ולמניעת אלימות או     

התעללות במשפחה, לציבור דתי-חרדי, קבוצות תמיכה לנשים    
שסובלות מאלימות של בני זוגן, בטיפול וסיוע פרטני לנשים,    

 www.yadsarah.org.il ,לגברים ולילדים, טיפול זוגי ומשפחתי  

ויצ”ו: המרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה:
ייעוץ וטיפול במקרי אלימות בין בני זוג, 02-65551145  

www.wizojerusalem.org  

נעמ”ת: המחלקה לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה,
www.naamat.org.il/counseling 02-6444566  



הנקה
 תמיכה לאימהות מיניקות

“וינקהו דבש מסלע” דברים ל”ב יג’
ארגון לה לצ’ה:  פגישות חודשיות לאימהות מיניקות,  03-9245445

קבוצות בירושלים בעברית ובאנגלית. קו תמיכה: 1-599-525-821  
www.lllisrael.org.il  

אפשר לקבל מהארגון שמות של יועצות הנקה.  
יועצות הנקה מוסמכות: 054-5708502 

yadkali@netvision.net.il  ,אפשרות לקבל רשימה של יועצות הנקה

ייעוץ בנושא פוריות
“אשתך כגפן פוריה” )תהלים, קכח ג(

מכון פוע”ה: פוריות ורפואה על פי ההלכה, 02-6515050, פקס: 02-6517501
www.puah.org.il   

מרכז פנים: 054-4300147. 
מערכת תומכת המכילה את האישה המתמודדת עם אתגר הפוריות – שיחות 

פרטיות, אימון גופני, יוגה, תרפיה בתנועה. 
Merkazpanim-fertility.org.il/hebrew

בונה עולם: מגוון גדול של טיפולים הקשורים לאי-פוריות, 1-800-300-307
פעיל במגזר החרדי-דתי, ייעוץ רפואי ורגשי, עזרה כספית. משרד בבני ברק: 

 www.boneiolam.org
מגדל ישועות: תמיכה פסיכולוגית ורגשית לזוגות עם בעיות של אי-פוריות,

02-5813564, פעיל במגזר החרדי-דתי
ייעוץ אישי, קבוצות תמיכה, קו חירום, עזרה כספית, טיפול והרפיה.  

aronh@enativ.com  .1-800-800-234  

הריון ולידה
                 “בניך כשתילי זיתים” )תהלים קכח, ג(

לידה:  אמנות הלידה, היריון, הכנה ללידה, 052-83742371
פורומים שונים: מומחים לפוריות, לתזונה, לדיני עבודה.

www.leida.co.il ,03-5222427

אפרת: אגודה לעידוד הילודה בעם היהודי, 02-5454500, פקס: 03-6844848
ייעוץ בנושא הפלות, בדיקות במהלך ההיריון, תמיכה וסיוע, ציוד לתינוק.

www.efrat.org.il

ניצה: רשת תמיכה לאם ולמשפחה, 02-5002824, 02-5004523
מגוון תכניות המסייעות במניעה, בטיפול ובשיקום לאם הסובלת מדיכאון 

www.nitza.org .לפני לידה ואחרי לידה

ֵאם לֵאם: 02-5881107
פרויקט המעניק תמיכה לאימהות אחרי לידה, ליווי אישי, ביקורי בית ועזרה 

לאם בהתמודדות עם האתגרים בחודשים הראשונים לאחר הלידה.
 www.sw.huji.ac.il

תמר רוטשטיין- מנחה מוסמכת בתחום הפוריות - 050-9110114
אתגרי פריון ודחיית הריון, מודעות לפוריות-הדרך הטבעית לתכנון 

המשפחה, שיטת אביבה- טיפול בבעיות פריון
www.womensway.co.il

נֹעה עובדיה-וכסלר
)FAM(  מנחה מוסמכת של שיטת המודעות לפוריות

מטפלת מוסמכת ברפואה סינית – דיקור וצמחי מרפא סיניים ובעיסוי 
לחיזוק הרחם והבטן 

 .ATMAT בשיטת
מטפלת במרכז לרפואה משלימה של בית החולים “שערי צדק” בירושלים 

ובקליניקה פרטית.
טלפון: 054-6359065

הנקה
              תמיכה לאימהות מיניקות

"וינקהו דבש מסלע" )דברים ל"ב יג'(
ארגון לה לצ'ה: פגישות חודשיות לאימהות מיניקות,  03-9245445

קבוצות בירושלים בעברית ובאנגלית. קו תמיכה: 1-599-525-821
www.lllisrael.org.il

אפשר לקבל מהארגון שמות של יועצות הנקה.

יועצות הנקה מוסמכות: 054-5708502 
אפשרות לקבל רשימה של יועצות הנקה,

yadkali@netvision.net.il

ייעוץ בנושא פוריות
                        "אשתך כגפן פוריה" )תהלים, קכח ג(

מכון פוע"ה: פוריות ורפואה על פי ההלכה, 02-6515050, פקס: 02-6517501
www.puah.org.il

מרכז פנים: 054-4300147. 
מערכת תומכת המכילה את האישה המתמודדת עם אתגר הפוריות –

שיחות פרטיות, אימון גופני, יוגה, תרפיה בתנועה. 
Merkazpanim-fertility.org.il/hebrew

בונה עולם: מגוון גדול של טיפולים הקשורים לאי-פוריות, 1-800-300-307
פעיל במגזר החרדי-דתי, ייעוץ רפואי ורגשי, עזרה כספית.

 www.boneiolam.org :משרד בבני ברק

מגדל ישועות: תמיכה פסיכולוגית ורגשית לזוגות עם בעיות של אי-פוריות,
02-5813564, פעיל במגזר החרדי-דתי

ייעוץ אישי, קבוצות תמיכה, קו חירום, עזרה כספית, טיפול והרפיה.
aronh@enativ.com  .1-800-800-234



בריאות האישה
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" )דברים ד, טו(

למען בריאותך רצוי לעשות את הבדיקות האלה:

ד”ר א’ פינקלשטיין

בשבילך
מרכז רפואי לאישה: ארגון המעודד ומקדם מודעות והסברה בנושא 

בריאות האישה, כולל טיפול והדרכה. 02-5021096.
www.bishvilaych.org

מכון הלאה
מכון לאבחון סרטן השד, שימוש בשיטות מתקדמות וחדשניות. 

  www.hala.org.il 02-6595533

שם ותיאור הבדיקהגיל / תדירות
ויטמין Dבכל גיל

בדיקה עצמית לסרטן השדבכל גיל, פעם בחודש

בדיקת שדיים אצל רופא כירורגבכל גיל, פעם בשנה

בדיקת PAPמגיל 20, פעם בשנתיים

בדיקת כולסטרול ולחץ דםמגיל 30, לפי הוראת הרופא

בדיקת העורמגיל 40, פעם בשנה

ממוגרפיהמגיל 40, פעם בשנה

בדיקת צפיפות העצםמגיל 50

קולונוסקופיהמגיל 50

אולטרא סאונד של השחלותמגיל 50, פעם בשנה

אלימות ותקיפה מינית
"למה תכה רעך"            )שמות ב, יג(

מרכז הסיוע לנשים דתיות: אוזן קשבת ועזרה, 02-6730002,
בעברית, באנגלית וברוסית. משרד: 02-6726847, ביפר – 03-610-6666 מספר מנוי 23912. 

מרכז תמר: לטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בירושלים, 02-6221504 
צוות מקצועי מומחה בתחום, 15.00-8.00.

מרכז "בת עמי": טיפול מידי לנפגעי תקיפה מינית, 02-6777222
דרך בית חולים הדסה עין כרם. טיפול כוללני: רפואי, סיעודי ופסיכוסוציאלי, רק 7 ימים 

ראשונים מהתקיפה. 

קו חירום ארצי למניעת אלימות במשפחה ולמען ילדים בסיכון: טל': 118,
24 שעות ביממה, 1-800-22-0000

מטעם ויצ"ו ומשרד הרווחה. 

מרכז הסיוע לנשים דתיות: אוזן קשבת ועזרה, 02-6730002,
בעברית, באנגלית וברוסית. משרד: 02-6726847, ביפר – 03-610-6666 מספר מנוי 23912. 

מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית: לנשים, טל' 1202,
jrcc.1202.org.il 02-6255558 ,24 שעות ביממה

קבוצות תמיכה, הפנייה לטיפול, ליווי בהליך הפלילי.
http://www.1202.org.il

לכל אישה הזקוקה לייעוץ, לרגש ולסיוע, תמיכה לנשים שיש לילדיהן בעיות: 02-9909706

מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית: לגברים,
טל': 1203;  03-5167664

קו הסיוע הדתי לגברים ולנערים נפגעי תקיפה מינית 02-5328000,
www.1202.org.il.23.00-20.00 :בין השעות

קו פתוח לגברים הנמצאים במעגל האלימות, ויצ"ו.
.1-800-393904

בת מלך: מקלט לנשים דתיות במצוקה, 1-800-292-333; 02-6516103
סיוע לנשים דתיות נפגעות אלימות 

office@batmelech.org, www.batmelech.org 
batmelech1@yahoo.com  ;052-4767379 ,ייעוץ משפטי בענייני משפחה

עמותת ל.א: לחימה באלימות נגד נשים
קו חירום לנשים במצוקה: 1-800-353-300, 09-9505720, בעברית וברוסית

מקלטים לנשים מוכות ולילדיהן, קו חירום לילדים ולנוער במצוקה: 09-9518927

אל הלב:
עמותה שפועלת למען העצמת נשים ולצמצום האלימות כלפי נשים, נערות, קשישים, ילדים 

ובעלי צרכים מיוחדים. הקניית מיומנויות של מודעות ובטחון עצמי. 02-6781764
www.elhalev.org



סיוע בתהליך הגירושין
    "היא לא אשתי ואנכי   לא אישה..." )הושע ב, ד(

מבוי סתום: למען נשים מסורבות גט ועגונות, 02-6712282
גישה המשלבת טיפול אישי ופרטני עם מהלכים ציבוריים, טיפול אישי ותמיכה משפטית, 

www.mavoisatum.org.il

יד לאישה: סיוע לנשים מסורבות גט או עגונות, 02-6710876, 1-800-200-380
ייעוץ משפטי ותמיכה נפשית לאורך התהליך. טוענות רבניות המעניקות ייעוץ ומופיעות 

בבית הדין.

www.getup.co.il ,077-270-3333 :בית המשפט לענייני משפחה, משרד הרווחה
גישור במשפחה, ייעוץ זוגי והכנה לתהליך הגירושין. 

ילדים ונוער
"חנוך לנער על פי דרכו" )משלי כב, ו(

אל"י, האגודה למען הילד: 1-800-223966;  03-6091920
בימים א-ה, www.eli@org.il ,17.00-9.00, קו חירום: 18.00-17.00.

דיווחים על התעללות, על הזנחה ועל אונס. ייעוץ מקצועי.

היל"ה: השלמת לימודי יסוד, 052-3136505
התכנית מיועדת לנוער שאינו נמצא במסגרת לימודית בגיל 18-14. 

תכנית אישית לכל נער/ה בליווי צמוד.

הורים מוזמנים להשתתף במרכז העצמה להורים במתנ"ס גוש עציון.
המועצה הלאומית לשלום הילד: 02-6780606; פקס: 02-6790606

 www.children.org.il. ncc@children.org.il.10.00 בימים א-ה משעה

יד לאחים: הדרכה וטיפול בנושאים מסיונריים, התבוללות  וקשר עם ערבים.
מוקד חירום 24 שעות: 1-800-620-640.

www.yadleachim.co.il

מורשת חנה: בית חם לנערות ולנשים צעירות בגיל 28-16,  02-5409940
מדרשה שבנוסף למענה רוחני מספקת טיפול רגשי, סיוע תעסוקתי, "אחות גדולה" 

והדרכה להמשך החיים.

מרכז הגנה לילדים נפגעי התעללות מינית ועוד: 02-6448844
www.jerusalem.muni.il ,עיריית ירושלים

על"ם: עמותה לנוער במצבי סיכון, 03-7686666  
עמותה העוזרת לנוער במצוקה )ישראלים ועולים(: חסרי בית, מתמכרים, סובלים 

yelem. www.elem.org.il :מהזנחה ומאלימות ועוד. אתר לתמיכה ולייעוץ

קו לנוער: שירותי שיקום התנהגותיים ורגשיים למשפחות שיש בהן בני נוער בסיכון
)בגיל 18-9(, 02-6223039.

www.kavlanoar.org .טיפול פרטני, זוגי ומשפחתי, חונכות טיפוליות והרצאות
קו תמיכה לפגיעות ולהטרדות ברשת – איגוד האינטרנט הישראלי. 03-9700911,

safe@isoc.org.il

תהיל"ה: תמיכה להורים של לסביות והומוסקסואלים:  09-8855822
www.tehila.org.il .קבוצות תמיכה, קו חם ושיחות אישיות

קבוצת תמיכה ברעננה להורים דתיים, 054-6910099.

בריאות הנפש
"כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל"

)ר' נחמן מברסלב(

קידום: מרפאה לבריאות הנפש באפרת וגוש עציון, 02-5670756
efrat@kidumpro.co.il, www.  .טיפולים שונים למשפחה, לזוגות ולילדים

 kidumpro.co.il

אנוש: עמותה למען רווחתם וזכויותיהם של מתמודדים עם מגבלה נפשית, 02-6724723
בית אנוש בירושלים: מספק מידע על שירותי בריאות הנפש בקהילה, מועדונים 

www.enoshjlm.org.il  .חברתיים ומרכז חוגים. יש מערכת של דיור מוגן
בית חם: למען אוכלוסייה הקשורה לבריאות הנפש,  02-6247615;  1599-510-550

שיקום תעסוקתי, אבחונים, שירות לילד, רשת מרפאות פסיכיאטריות.
bchjm@bayit-cham.org.il, www.bayit-cham.org.il

המרכז הישראלי לפסיכוטראומה, בית חולים הרצוג, 02-6449666
  www.traumaweb.org

המרכז הירושלמי לרווחה רגשית: 02-5818299
טיפול פרטני וקבוצתי, קבוצות תמיכה, סדנאות במגוון גדול של נושאים

)English lectures( בעיות אכילה, אובדן זוגיות, פחדים, מתחים, קדם נישואין וִזקנה. 
The place.org.il/about;  info@theplace.org.il



CBT,  1-800-100-940 ,מכון טיפולי קוגניטיבי התנהגותי
טיפול קצר מועד וממוקד לבעיות בדימוי העצמי: הפרעות חרדה, הפרעות אכילה, 

OCD, דיכאון, הפרעות אובססיביות קומפולסיביות, מגיל 14, הדרכה להורים.
     www.cbtisrael.com

מרכז ייעוץ לאישה: מרכז טיפול, הדרכה בתחום של טיפול פסיכולוגי לנשים בגישה פמיניסטית,
.www.ccw.org.il  ,02-6785210  .כולל טראומה

נט"ל: טיפול בנפגעי טראומה על רקע לאומני,  1-800-363-363
בית טיפולי רב מקצועי, תמיכה פרטנית וקבוצתית, מערכות מורחבות, קורסים 

והשתלמויות.
School.natal.org.il;  www.natal.org.il

ער"ן: עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט, טל': 1201
 www.eran.org.il  .באמצעות שיחה אפשר לבטא ולפרוק את מצוקתך  

תמיכה למחלימים ממחלות הקשורות לסרטן 
לנשים ולילדים

גילוי מוקדם מגדיל את הסיכוי להחלים
"אל נא רפא נא לה" )במדבר יב, יג(

האגודה למלחמה בסרטן: 1-800-200-444;  02-6256721
www.cancer.org.il  .מחקר, סיוע, ייעוץ, תמיכה, סדנאות, מידע

זכרון מנחם: המרכז הישראלי לתמיכה בילדים חולי סרטן, 02-6433001
תמיכה בבתי חולים, מרכז יום ליד ביה"ח שערי צדק, ביקורי בית, טיפולים שונים,

.info.zichron.org  ;026433991 :מחנה נופש פעיל. פקס

עזר מציון: ליווי ותמיכה בילדים ובמבוגרים בתהליך המחלה ובמצבי משבר וליווי בבית החולים,
www.ezermizion.org 02-5002111

תשקופת / מעגן: תקווה והתחדשות בעת מחלה,  1-599-550-066
ליווי  רוחני,  נופש  מקצוע,  ואנשי  לקהילה  העשרה  תמיכה,  וקבוצות  סדנאות  מגוון 

מקצועי. 
פקס: 02-6792768, הכשרה למתנדבים: 02-6310803.

המרכז לסיוע הוליסטי ע"ש יורי שטרן:
רפואה משלימה לאנשים המתמודדים עם מחלת הסרטן,

077-5181021 ;077-9181428
טיפולים בבית החולים שערי צדק.

info@yurishtern.org.il;    clinic@yirishtern.org.il

בית נתן: 02-6446052, קו עידוד: 02-6433447, פקס: 02-6429579
שיחות פרטיות עם נשים שהתמודדו עם המחלה, קבוצות תמיכה, נופש לנשים.

www.beitnatan.org

הדדי: המרכז למתמודדת עם סרטן שד, ירושלים, 072-2432333
Hadadi.israel@gmail.com

המרכז מעניק תמיכה לכל הצרכים, מעבר לטיפול הרפואי – קהילה תומכת, מידע, 
הטיפולים  של  הלוואי  תופעות  עם  להתמודדות  עזרים  המשפחה,  בבני  תמיכה 

ושירותים נוספים.

מעגל ג'רמי,Jeremy's Circle: תמיכה במשפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן,
054-8300582

Jeremyscircle.org.he  .דגש על פעילויות חברתיות ומהנות לילדים

שחר: המקום לתמיכה ולהעצמה למחלימים מסרטן – נופש וסדנאות.
Shachar3@012.net.il 072-2427722 www.4life.org.il, )אפשרות הפניה באמצעות 

כללית מושלם(.

IBCERF (Israel Breast Cancer) ,קרן החירום לסיוע לנפגעות סרטן השד בישראל
 Emergency Relief Fund: 09-9508371

סיוע כספי ישיר לנשים שזקוקות לכך בזמן טיפול במשך השנה הראשונה.
  www.esra.org.il    israelbcerf@gmail.com

חיינו - מרכז סיוע לילדים חולי סרטן ולמשפחותיהם:
מתנדבים בבית ובבית החולים, מחנה שמחה. 

info@chaiyanu.org.il, www.chaiyanu.org.il 02-6583000



הנקה
 תמיכה לאימהות מיניקות

“וינקהו דבש מסלע” דברים ל”ב יג’
ארגון לה לצ’ה:  פגישות חודשיות לאימהות מיניקות,  03-9245445

קבוצות בירושלים בעברית ובאנגלית. קו תמיכה: 1-599-525-821  
www.lllisrael.org.il  

אפשר לקבל מהארגון שמות של יועצות הנקה.  
יועצות הנקה מוסמכות: 054-5708502 

yadkali@netvision.net.il  ,אפשרות לקבל רשימה של יועצות הנקה

ייעוץ בנושא פוריות
“אשתך כגפן פוריה” )תהלים, קכח ג(

מכון פוע”ה: פוריות ורפואה על פי ההלכה, 02-6515050, פקס: 02-6517501
www.puah.org.il   

מרכז פנים: 054-4300147. 
מערכת תומכת המכילה את האישה המתמודדת עם אתגר הפוריות – שיחות 

פרטיות, אימון גופני, יוגה, תרפיה בתנועה. 
Merkazpanim-fertility.org.il/hebrew

בונה עולם: מגוון גדול של טיפולים הקשורים לאי-פוריות, 1-800-300-307
פעיל במגזר החרדי-דתי, ייעוץ רפואי ורגשי, עזרה כספית. משרד בבני ברק: 

 www.boneiolam.org
מגדל ישועות: תמיכה פסיכולוגית ורגשית לזוגות עם בעיות של אי-פוריות,

02-5813564, פעיל במגזר החרדי-דתי
ייעוץ אישי, קבוצות תמיכה, קו חירום, עזרה כספית, טיפול והרפיה.  

aronh@enativ.com  .1-800-800-234  

התמכרויות
"וישת מן היין וישכר" )בראשית ט, כא(

אלכוהוליסטים אנונימיים: קבוצות תמיכה לאנשים הרוצים להפסיק לשתות,
072-2162288

המטרה להיגמל מהשתייה ולעזור לאחרים. הקבוצות הן בשפות שונות.
www.aa-israel.org

אכלני יתר אנונימיים: 03-5745799 
לזה  זה  לעזור  במטרה  האוכלוסייה  שכבות  מכל  ונשים  גברים  של  חברותא 

www.oa-israel.org .לפתור בעיה משותפת – אכילת יתר כפייתית

הרשות הלאומית למלחמה בסמים, קו חם: 1-700-500-508
מידע, מחקרים, פרויקטים חינוכיים, רשימת מוסדות בארץ.

www.antidrugs.org.il
המרכז הירושלמי לטיפול בהתמכרויות – ייעוץ, טיפול פרטני בסוגי התמכרויות   )1

שונים: סמים, אלכוהול, תרופות, בעיות נפשיות. 02-6715193;  02-6714895.
מרכז צעיר מג"ל – ליפתא – אשפוזית לנוער ולצעירים בירושלים.  )2

02-5370339  ;02-5372468
מרפאה לטיפול בסובוטקס – אחזקה על ידי תרופה )משרד הבריאות(,  )3

077-5517339
מרכז מתדון – טיפול בתחליף סם )משרד הבריאות(, 02-6789378.  )4

עמותת "אפשר" – מרכז נפגעי אלכוהול והימורים )בפיקוח משרד הרווחה(.   )5
טיפול פרטני בשפות שונות, קבוצות תמיכה.   02-5666650.

אל-סם: מרכז מניעה והסברה נגד השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, 09-7734088
1-700-505055

טיפולי  מרכז  )אין  בקהילה  ייחודיות  פעילויות  הצגות,  הרצאות,  סדנאות, 
בירושלים(.

סקסהוליסטים אנונימיים: קבוצות תמיכה למכורים למין,
לפי תכנית שנים-עשר הצעדים, 052-7640209

נערך כנס פעם בחצי שנה למטפלים ולאנשי מקצוע.
Contact.sa.israel@gmail.com;  www.sa-israel.org

שכול ואובדן
"שכול,

הוא הזדמנות לצמיחה" )מיכאל רסקין ז"ל(

בשביל החיים: עמותת תמיכה למשפחות שיקיריהן התאבדו,  03-9640222
מסגרות קבוצתיות ופרטניות בשילוב אנשי מקצוע, במטרה לצמצם את הישנות 

www.path-to-life.org .תופעת ההתאבדות

האגודה למלחמה בסרטן: 1-800-200-444;  02-6256721
www.cancer.org.il  .סדנאות וקבוצות תמיכה באובדן ובשכול

טיפול פרטני, אתר באנגלית ובו מידע וטיפול במקרה של צער, אבלות ושכול.

המוסד לביטוח לאומי: ייעוץ לקשיש, טל' בין השעות 12.30-8.30, 02-6463400
סיוע לבני הגיל השלישי להתמודד בהצלחה עם מגוון אתגרים,

קבוצות תמיכה לאלמנות ולאלמנים.
www.btl.gov.il :דף הבית, הגיל השלישי, ייעוץ לקשיש

ליווי ותמיכה לנשים אחרי אובדן היריון, 02-6785483 בית החולים הדסה עין כרם:
malkan@hadassah.org.il  ;050-8946213 ,קבוצות תמיכה לנשים

משפחה אחת: עזרה בהתמודדות עם כאב ושכול עקב מעשי טרור,  02-5339000
מרכזי סיוע, ליווי אישי, שיקום נפשי, תמיכה משפחתית, קבוצות תמיכה, ייעוץ 

משפטי.
www.onefamilytogether.org

קרן קובי מנדל: תמיכה למשפחות שכולות,  02-6483758
ייעוץ אישי, קבוצות תמיכה לאימהות ולאלמנות, "מחנה קובי ויוסף" לילדים.

aviva@kobymandell.org  .02-9931649 :המלצות

תשקופת / מעגן: תמיכה מוגברת ומתן כלים להתמודדות באובדן,
1-599-550-066

קבוצות לאלמנות ולאלמנים, קבוצות לנשים שאיבדו את ִאמן.
באנגלית – קבוצת תמיכה לנשים שעברו אובדן היריון.

www.tishkofet.org.il;  02-6310803




