
 
 <יחידה  \שם האגף > 

 

 20-5265305: פקס 20-5265892: 'טל,  93ירמיהו ירושלים 

  www.gov.il :ממשל זמיןwww.molsa.gov.il          : אתרנו באינטרנט                     

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים משרד הרווחה
 האגף לשירותים אישיים וחברתיים

 ירות ילד ונוערש

 ?מהם מרכזי הגנה
נפשית או , פיזית, מרכזי הגנה הינם מרכזי סיוע ייחודיים שבהם על פי חוק זכאי קטין שנפגע מינית

 בעלי 21למרכזים יכולים להגיע גם ילדים עד גיל . מהזנחה לקבל סיוע ומענה לצרכיו המידיים

מרכזים אלו הוקמו במטרה לרכז במקום אחד את רוב פעולות הסיוע . התנהגות מינית פוגעת

, בהתמודדות הנפשית( שאינם הפוגעים)הראשוני לילד הנפגע על מנת להקל על הילד ועל הוריו 

לפעולות שנעשות במרכזי ההגנה . הפרוצדורלית והפיזית הכרוכה במעבר בין רשויות החוק והטיפול

שכן נמצא כי הן מקלות על הקטין לשתף פעולה ולחשוף את דבר הפגיעה בהיותן , יבות רבהישנה חש

  סביבה תומכת וידידותית ללא צורך לעבור בין אנשי מקצוע ומקומות פיזיים שונים

, לפני החלטה על הגשת תלונה במשטרהיש לציין כי אפשר להגיע למרכזים אלו כדי לקבל ייעוץ 

 .ת אחת ניתנת ללא צורך להזדהותפגישת התייעצו  כאשר

: במרכזי ההגנה מועסקים אנשי מקצוע שאחראים על כל הצעדים הנדרשים בתהליך הטיפול בנפגע

הם גם אמונים על . איסוף ראיות ראשונית לשם הגשת כתב אישום והפניה לגורמי טיפול, חקירה

 .הערכת כשירותו של הקטין ונותנים תמיכה והדרכה להורים

 

  :לז כולצוות המרכ
 עובדים סוציאליים לחוק הנוערה  •
 חוקרי נוער/ חוקרי ילדים   •
 )ח"במרכז או בביה)גניקולוגים , ילדים -רופאים   •
 מנהל, מזכירה, בית-אם  •
 ידי פרקליט מפרקליטות המחוז-המרכז מלווה על  •

 פרטי מרכזי ההגנה

                                                                   מרכז הגנה ירושלים

 לי לוי: מנהלת המרכז

 (מעיין) 21-4664466: טלפון

 21-4612246: פקס

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

 ירושלים

 www.hagana.org.il: אתר אינטרנט

 hagana@hagana.org.il: ל"דוא

 

 ח תל השומר"מרכז הגנה בי

 דניאלה מטי: מנהלת המרכז

 (טלי) 22-5252532: טלפון

 22-5252532: פקס

 (ליד בניין ההנהלה, כניסה אחורית של מיון ילדים) רמת גן ,1דרך שיבא : כתובת

 merkazhagana.org.ilwww.: אתר אינטרנט

 Beit.lynn@sheba.health.gov.il: ל"דוא

http://www.hagana.org.il/
mailto:hagana@hagana.org.il
http://www.merkazhagana.org.il/
mailto:Beit.lynn@sheba.health.gov.il
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 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים משרד הרווחה
 האגף לשירותים אישיים וחברתיים

 ירות ילד ונוערש

 מרכז הגנה אשקלון

 סופר זיו: מנהלת המרכז

 24-4243222: טלפון

 24-4611264: פקס

 אשקלון  3רחוב הבציר : כתובת

 (בית לין מרכז הגנה אשקלון  wazeניתן להגיע דרך אפליקציית )

 ash.org.il-hagana@hagana: ל"דוא

 

 

 באר שבעמרכז הגנה 

 גל אבני בר לב: מנהלת המרכז

 24-4661426: טלפון

 24-4661433: פקס

 שכונת רמות באר שבע 6בן יוסף רחוב שלמה : כתובת

 hagana@beitlynn.com: ל"דוא

 www.facebook.com/Beitlynn: פייסבוק

 

 

 

 מרכז הגנה חיפה

 עינת שלו: מנהלת המרכז

 26-4261216: טלפון

 26-4261246: פקס

 המושבה הגרמנית חיפה, 36שדרות המגינים : כתובת

 heifa.org.il-ortal@hagana: ל"דוא

 www.facebook.com/lynn.hagana: פייסבוק

 

 

 

 מרכז הגנה נצרת

 סאלח בכרי: מנהל המרכז

 26-4222554: טלפון

 26-4222644: פקס

 ('קומה ג)בניין רויאל עבאס סנטר  4252רחוב : כתובת

 na.net-SALEH@hagana: ל"דוא

 

 

mailto:hagana@beitlynn.com
http://www.facebook.com/Beitlynn
mailto:ortal@hagana-heifa.org.il
http://www.facebook.com/lynn.hagana
SALEH@hagana-na.net
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 מרכז הגנה נתניה

 לאה דור : מנהלת המרכז

 23-4423422/413 :טלפון

 23-4423423 :פקס

 נתניה, 2צהלה  :כתובת

 net.org.il-hagana@hagana: ל"דוא

 

 

 

 מרכז הגנה צפת

 עדי מרקשטיין: מנהלת המרכז

 (מיטל) 26-4422322 :טלפון

 26-4422362 :פקס

 צפת, 4אודם  :כתובת

 hagana@haganaz.co.il :ל"דוא

 /https://www.facebook.com/haganaz: פייסבוק

 

 

 

mailto:hagana@hagana-net.org.il
mailto:hagana@haganaz.co.il
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