
 

 

 

 

 

 לפי ערים –רשימת מרכזי הסיוע לנפגעי חרדה 

 הערות טלפון כתובת חברה/עמותה עיר 

 04-9831135 36000קריית טבעון  177ד .ת מ.ל.ת אורנים
04-9835373/4 

 

  08-8653300: טל אשדוד 10/5אקסודוס  מ.ל.ת אשדוד

 עמך
   

 

הסיטי ,   Kבניין ,  18ירושלים ' שד

 .אשדוד
 .אשדוד' , רובע יא,  93הר מצדה 

  08-6847329 :טל

  85465מועצה אזורית אשכול  מ.ל.ת אשכול
 הנגב. נ.ד

 , 08-9982629: טל
077-3191172 

 

  052-6164948  מרכז חוסן

 אפרידר, 25יוהנסבורג  עמותת עמך אשקלון

amcha_ashkelon@amcha.org 

  08-6847328' טל

 08-6847327פקס 

 :סניפים השייכים לאשקלון נמצאים ב
,  בית גוברין,  יואב.א.מ,  אשדוד
, באר טוביה.א.מ,  גן יבנה,  ניצנים

,     גת.ק,  מודיעין,  כפר ורבורג
 .מטה יהודה

   08-6726766: טל 334ד .ברנע ת' שכ 16/2צבי סגל  מ.ל.ת

  050-6526044  מרכז חוסן

 91הרצל  עמותת עמך באר שבע

amcha_beer_sheva@amcha.org 

  08-6270224' טל
 08-6234535פקס 

 

 מ.ל.ת
 84896  באר שבע 3יחיל 

 ,  08-6230349: טל
08-6272987 

 

  08-6238899 4מגדל הרכבת קומה , רחוב בן צבי משאבים

  ,  08-9442807: טל 60948גבעת ברנר  מ.ל.ת גבעת ברנר

 משרד ראשי
 נפגעי פעולות איבה אגף

 



08-9442806  

 (סמוך לבית ספר סיני)רחוב השופטים  מהות ישראל גן יבנה

shapach.ganyavne@gmail.com 
  

 

 , 08-8574312: ' טל
08-8673803. 

 

 14הרצוג  עמותת עמך חולון

amcha_holon@amcha.org 

  03-5584054' טל

 03-5584352פקס 

 

 95הנשיא ' שד עמותת עמך חיפה
 

amcha_haifa@amcha.org 

  04-8375649' טל

 04-8360352פקס 

 

 מ.ל.ת יואב
 53מרכז כפרי אחווה 

-08,  08-8586878: טל
8505599    

 

 23הלל  עמותת עמך ירושלים 

amcha_jerusalem@amcha.org 

  02-6250745' טל

 02-6250669פקס 

 

  02-5672253: טל ירושלים  18שלומציון המלכה  מ.ל.ת

  02-6449666  מרכז טראומה

ההסתדרות 
 -המדיצינית הדסה

המרכז לילדים 
ומתבגרים לאחר 

 טראומה

  02-5844457 ח הדסה הר הצופים"בי

 04-9922091/707 1רחוב החרושת  עמותת חוף הגליל כרמיאל

 

 

   (קומה ב) 89/3מורד הגיא ' רח מ.ל.ת

 04-6780710: 'טל המכללה האזורית מרכז המשאבים אר'מג
 04-6786715: פקס

 

  02-6235482 מודיעין 68/2עמק דותן  מ.ל.ת מודיעין

 .תרדיון -פארק תעשיה משגב,  22אדום  עמותת חוף הגליל משגב

hofgalil@netvision.net.il 

 04-9510063: טלפקס

 

 

 'קומה ג, 18לוחמי הגטאות  עמותת עמך נהריה

amcha_naharya@amcha.org 

  04-6665566' טל

 04-6665570: פקס

 

   09-8341670' טל 4סמילנסקי  עמותת עמך נתניה



 09-8842447פקס 

 19ההסתדרות  עמותת עמך פתח תקווה

amcha_petah_tikva@amcha.org 

  03-9300577' טל

 03-9390618פקס 

 

 

 אביב-מ תל.ל.דרך ת 03-6990511/2  מ.ל.ת

  63גוריון -בן' שד עמותת חוף הגליל קריית ביאליק
 

hofgalil@netvision.net.il 

 04-9922510' טל

 

 

 

 8יוני נתניהו  עמותת עמך מוצקיןקריית 
 

amcha_motzkin@amcha.org 

  04-8766967' טל

 04-8750830פקס 

 

 עליית הנוער מרכז משאבים קריית שמונה

cspc@icspc.org 

 

  04-6900600' טל

 04-6950740פקס 

 

 

 16בוטינסקי 'ז עמותת עמך ראשון לציון 

amcha_rishon@amcha.org 

  03-6225301' טל

 03-9665160פקס 

 

   03-6097373: טל  12ירושלים  מ.ל.ת

 מושב רגבה עמותת חוף הגליל רגבה
 

hofgalil@netvision.net.il 

 04-9922091/707: טל

 04-9922327: פקס

 

 143הרצל  עמותת עמך רחובות

amcha_rehovot@amcha.org 

  08-9467293' טל

 08-9474853פקס 

 

 44הרצל  עמותת עמך רמת גן

amcha_ramat_gan@amcha.org 

  03-6130425' טל

 03-6730754פקס 

 

   074-7292600: טל רעננה 301אחוזה  מ.ל.ת רעננה

  050-2201274  מרכז חוסן שדות נגב

  08-6890880 :טלפקס 3/15ח "הפלמ עמותת עמך שדרות

  054-6689037  מרכז חוסן

  054-6755138  מרכז חוסן שער הנגב

 עמותת עמך אביב-תל
 

   03-5665701' טל  58ה "מזא



 

 

 

 (:משרד הבריאות)רשימת מרפאות לבריאות הנפש 

amcha_tel_aviv@amcha.org  03-5660817פקס 

 10אבן גבירול  ל"נט

 

0732-363302/363 

 

 

   03-6999655: טל נאות אפקה  7קהילת סלוניקי  מ.ל.ת

  פקס טלפון מקצוע אחראי/מנהל כתובת עיר

            

  04-6903579 04-6903747 פסיכיאטרית פרבשטיין. ר א"ד ,60הרצל ' רח קריית שמונה

 צפת 

מרכז , מרפאה

צפת ,  רפואי זיו

  04-6921397 04-6828072/3 פסיכיאטר צבי-בר. ר מ"ד 13110

 צפת 

מרכז , מרפאה

' רח, רפואי זיו

  04-6827080 04-6828086 פסיכיאטרית פרבשטיין. ר א"ד ,5הנרייטה סולד 

 צפת 

מרכז , מרפאה

' רח, רפואי זיו

    077-4501655 פסיכיאטרית ניק'מירוצ. ר ב"ד ,5הנרייטה סולד 

  04-6714640 04-6714640 פסיכיאטרית פרבשטיין. ר א"ד ,38אלחדיף ' רח טבריה

  04-6782703 04-6783149 פסיכיאטר כנענה. ר ר"דמרפאת ילדים  אר'מג



 מרכז, ונוער

  04-9928676 04-9926991 פסיכיאטרית גרנט. ר א"ד   46הרצל ' רח נהריה

  04-9928676 04-9926991 פסיכיאטר חזנוב. ר ו"ד   46הרצל ' רח נהריה

 כרמיאל

ד "הגליל ת' רח

  04-9989044 04-9989044 פסיכיאטרית גרנט. ר א"ד 798

  04-9082688 04-9082686/7 פסיכיאטרית גרנט. ר א"ד ,31הברושים ' רח כרמיאל

 עכו 

 ,37טרומפלדור ' רח

  04-9819601 04-9559655 פסיכיאטרית גרנט. ר א"ד 24505

 נצרת 

שכונת , ח אנגלי"בי

, 11ד "ת, דיאנה

  04-6561955 04-6028871 פסיכיאטר פרחאת. ר כ"ד 16100נצרת 

 נצרת

ח איטלקי "בי

  04-6508918 04-6508963 פסיכיאטר נאצרה-ר אבו"ד ,המשפחה הקדושה

 טירת הכרמל  

מרכז , מרפאה

הכרמל . נ ט"ברה

הכרמל . ט, 9ד "ת

  04-8559223 04-8559250/6 פסיכיאטר מנוחין. ר מ"ד 30200

 הכרמל  רת טי

, ונוער' מרפאה יל

הכרמל . נ ט"ברה.מ

  הכרמל. ט, 9 ד"ת

  04-8559376 04-8559376/9 פסיכיאטרית  קוטלייר. ר ד"ד 30200

 חיפה

' רח, הממשלה. ק

  04-8633067 04-8633066 'התפת' פסכ קמינר. ר ח"ד ב 16ים -פל

  04-8359657 04-8359443 פסיכיאטרית  בני. ר א"ד 31-48 4940ד "ת חיפה



 חיפה

בריאות . מ, מרפאה

 , 9602ד "ם ת"רמב

  04-8543090 04-8542252/1 פסיכיאטר רבינוביץ. ר ד"ד 31096חיפה 

 חיפה

בריאות . מ, מרפאה

 ,9602ד "ם ת"רמב

  04-8541738 04-8541739 פסיכיאטרית  זקהיים. ר פ"ד 31096 חיפה

 חיפה

בריאות . מ, מרפאה

 ,9602ד "ם ת"רמב

    04-8541943 פסיכיאטרית  עמישר. ר ד"ד 31096 חיפה

 חיפה

,  7אחד העם  ' רח

-04ישיר ' טל)

  04-8672702 04-8626402 קלינית' פסכ ריקלין. נ' גב (8628089

 שער מנשה

מרכז , מרפאת עירון

מנשה  . נ ש"ברה

  04-6278980 04-6278110/1 פסיכיאטר בארין'ג. ר מ"ד 38814חפר . נ.ד

 אום אל פאחם

ס תיכון אום "מול בי

ד "ת, אל פאחם

  04-6111862 04-6111891/7 פסיכיאטרית כרמון. ר ג"ד המשולש 643

 חדרה

בית חולים הילל 

  04-6334526 04-6332603 פסיכיאטרית לרנר. ר ל"ד ,169ד "ת, יפה

  04-6326410 04-6337099 פסיכיאטר אלקבץ. ר ע"ד ,26ירושלים ' רח חדרה

 נתניה

נ "ברה. מ, מרפאה

ד "ת, לב השרון

נתניה   ,90000

  09-8945054 09-8981248/2 פסיכיאטר אויפה. ר א"ד 42100

 נתניה  

 '   א  4פרומקין ' רח

  09-8320403 09-8345666 פסיכיאטר שיפר. ר ר"ד 42287נתניה



 נתניה

אברהם שפירא ' רח

  09-8842955 09-8618928 פסיכיאטרית רפופורט. ר מ"ד 42317 נתניה ,26

 טייבה

  טייבה 2811, ד "ת

  09-7995915 09-7991850 פסיכיאטר חמדאן. ר ע"ד 40400מיקוד 

   תח תקווהפ

,  31אחד העם ' רח

  03-9311077 03-9344873 פסיכיאטרית נחמה. ר י"ד 49507 פתח תקווה

  08-9206475 08-9219125/6 פסיכיאטר גרופר. ר ד"ד   5הרב עובדיה ' רח  רמלה

 באר יעקב

-נ באר"מרכז ברה

באר יעקב , יעקב

      פסיכיאטר גרופר. ר ד"ד 1ד "ת

 רמלה

-משפטית ' פסיכ

ן "ס מג"שב 81ד "ת

  08-9776141 08-9776142 פסיכיאטר ברגר. ר מ"ד 72100רמלה 

 אלעד

הילל ' רח -בית חם 

  03-9327730 1-599-510-550 פסיכיאטר לוינסקי. ר י"ד ,5

 מודיעין עלית

' שד -בית חם 

  08-9743158 1-599-510-550 פסיכיאטר לוינסקי. ר י"ד ,19יחזקאל 

  08-9240450 08-9150208 פסיכיאטרית שקד. ר ג"ד 4מודיעין ' רח לוד

  08-9240450 08-9150208 פסיכיאטרית בינדר. ר ג"ד 4מודיעין ' רח לוד

 רעות

, מרכז מסחרי רעות

רעות  1693 ד"ת

  08-9262732 08-9262720 פסיכיאטר גל-בן. ר ר"ד 71799

  08-9708441 08-9708440 פסיכיאטר בק. ר ד"ד ,53יגאל ידין ' רח מודיעין

. מ-נ "מרפאה ברה צריפין

בריאות אסף 
  08-9779597 08-9779594 פסיכיאטר דרנל.  ר א"ד



צריפין , הרופא

70300 

 נס ציונה

 נ"ברה. מ, מרפאה

נס , 1ד "נס ציונה ת

  08-9284127 08-9284074 פסיכיאטרית שוורץ. ר ס"ד 74100ציונה 

 נס ציונה

נ "ברה. מ, מרפאה

נס , 1ד "נס ציונה ת

  08-9284011 08-9284007 פסיכיאטרית הגש. ר ר"ד 74100ציונה 

 ראשון לציון

שדרות יעקב ' רח

צ "ראשל, 62

  03-9462327 03-9543500 פסיכיאטר קלמן. ר  א"ד 75522

, 80רמז  ' רח

 76449רחובות  

 

  08-9468962 08-9461893 פסיכיאטר גורודצקי . ר ל"ד

 יבנה 

' ח כללית רח"קופ

יבנה  4הדקל 

  08-9438732 08-9432302 פסיכיאטר יאנקו. ר י"ד 70600

 הרצליה

 2הדר  ' רח

מיקוד , הרצליה 

  09-9554241 09-9581811 פסיכיאטר קמפלר. ר ב"ד 46290

 אביב-תל

בריאות . מ, מרפאה

. ה' רח, איכילוב

א "ת, 13סולד 

  03-6974586 03-6974707 פסיכיאטר בלוך. ר מ"ד 64924

 אביב-תל

תל , 10דפנה '' רח

  03-6973474 03-6973733 פסיכיאטר קיסר. ר נ"ד 64928אביב  

 אביב-תל

תל , 10דפנה '' רח

    03-6974559 פסיכיאטרית אבירם. ר  א"ד 64928אביב  



 אביב-תל

, 16הארבעה  '  רח

  03-5613618 03-5615211 קליני' פסכ מדר. מר א 64739א  "ת

 בת ים

נ "ברה. מ, מרפאה

' רח, אברבנאל

בת  15קרןקיימת 

  03-6589952 03-5552619/21 פסיכיאטר שור. ר ה"ד 59436ים 

 בת ים

נ "ברה. מ, מרפאה

קרן ' רח, אברבנאל

בת ים  15קיימת 

  03-5552780 03-5552634 פסיכיאטרית רינג. ר ע"ד 59436

 בת ים

, נ "מרפאה לברה

בריאות תל . מ

ג "ר,  השומר

  03-6358599 03-5303349/50 פסיכיאטר כספי. ר א"ד 52621

 רמת גן

, נ "מרפאה לברה

בריאות תל . מ

ג "ר,  השומר

  03-5352788 03-5302663 פסיכיאטר גוטהולף. ר ד"ד 52621

 רמת גן

מרפאת בנ ברק 

ח שיבא תל "בי

ג "ר, השומר 

  03-5302990 03-5302207 פסיכיאטר סנקוביץ. ר ז"ד 52621

 בני ברק

ח מעייני "בי

' רח, הישועה

בני , 17פוברסקי 

  03-5771167 03-5771108 פסיכיאטר בונצל. ר מ"ד ברק

 יפו -תל אביב 

הרבי מבכרך ' רח

  03-5183196 03-5151117 פסיכיאטר צימרמן. ר י"ד יפו-א"ת, 5



 יפו -תל אביב 

הרבי מבכרך ' רח

  03-5151183 03-5151157 קלינית' פסכ זהבה מאיר' גב יפו-א"ת, 5

 חולון

',  א 34ו "תרצ' רח

  03-6515880 03-5019053 פסיכיאטרית גונזלבס.  ר מ"ד 58314חולון 

 בית שמש

, 10  ארלוזרוב' רח

  02-9910305 02-9911411 קלינית' פסכ לאה אליגל 99000בית שמש  

 ירושלים

אק 'יאנוש קורצ' רח

  02-6412410 02-6434378 פסיכיאטר דנילוביץ. ר א"ד 96825, ם-י, 36

 ירושלים

אק 'יאנוש קורצ' רח

  02-6448241 02-6434377 קליני' פסכ אבא-בן. מר א 96825, ם-י, 36

 ירושלים

 17מרקוס  רח

  02-5631524 02-5631942 פסיכיאטרית ר נטלה בן דניאל"ד (ח הנסן"בי)

 ירושלים

ם -י,  2ש  "החי' רח

  02-5634211 02-5633759 קליני' פסכ אלדור. ר ר"ד 93223

 ירושלים

שלום יהודה  ' רח

ירושלים , 31

  02-6738199 02-6721531 פסיכיאטרית גופרית. ר ד"ד 93426

 ירושלים

 -ראח'מרפאת שיך ג

, שאול. נ כ"ברה. מ

  02-6551594 02-6551594 פסיכיאטר שוורצמן. ר י"ד גבעת שאול

 ירושלים

שמעון החכם ' רח

  02-5377401 02-5374505 פסיכיאטר גרינברג. ר  ד"ד ם-י, 16

 ירושלים

שמעון החכם ' רח

  02-5377401 02-5374505 פסיכיאטר אייזנברג. 'ר  ז"ד ם-י, 16

  02-6777938 02-6777348 פסיכיאטרית קופר. ר ר"דד "קרית הדסה ת ירושלים



 ם-י 12000

 ירושלים

א  6אתיופיה ' רח

קריית -לדואר)

 12000ד "הדסה ת

  02-6234840 02-6235059 פסיכיאטרית גלילי. ר א"ד (ם-י

 ירושלים

א  6אתיופיה ' רח

קריית -לדואר)

 12000ד "הדסה ת

    02-6235054 פסיכיאטרית לוי. ר ש"ד (ם-י

 אפרת

ד "ת, התאנה' רח

אפרתה  1013

קרוואן של ) 90435

  02-5669319 02-5670756 פסיכיאטר גיישין. ר א"ד (א"מד

 מעלה אדומים

, 5הצלצל ' רח

מעלה אדומים  

  02-5900297 02-5900761 פסיכיאטר קליגל. ר ד"ד 98370

מועצה אזורית 

 בקעת הירדן

. מ, רווחה' מח

אזורית בקעת 

  02-9400331 02-9946613 ס"עו אביב-זר. נ' גב הירדן

 אשדוד

מרכז , 3יקינטון ' רח

, (1שער )כלניות 

  08-8646691 08-8640309 קלינית' פסיכ פטל. ק' גב אשדוד

 אשדוד

,  10הסייפן  ' רח

אשדוד  ' רובע ח

  08-8669508 08-8664854 פסיכיאטרית אוריין. ר ע"ד 77430

 אשדוד

חיים שפירא . מ' רח

-' רובע ד, 8' מס

  08-8651163 08-8559826 פסיכיאטרית אוריין. ר ע"ד אשדוד



 

 אשקלון

. מ, נ"מרפאת ברה

בריאות ברזילי  

  08-6745334 08-6745355 פסיכיאטרית מיור. ר ק"ד 78488אשקלון 

  08-6745531 08-6745510 פסיכיאטרית בסון. ר א"ד ,3ההסתדרות ' רח אשקלון

  08-6884204 08-6810407 ס"עו סיני-בן. מ' גב ,68העצמאות ' רח קריית גת

  08-6519567 08-9982304 ס"עו ויינברג. ט' גב ,3הרצל ' רח אופקים

  08-6519567 08-9982304 ס"עו ויינברג. ט' גב  מרכז מסחרי רהט 

, 35בן צבי ' רח

 שדרות

 

  08-6890602 08-6890602 פסיכיאטרית כץ. ר א"ד

 באר שבע 

' רח, ש"נ ב"ברה. מ

, 2הצדיק מירושלים 

  08-6401727 08-6401502 פסיכיאטר אומנסקי. ר ר"ד 84170, 4600ד "ת

 באר שבע

' רח, מרפאת טל

  08-6408316 08-6408300 פסיכיאטרית נמץ. ר ח"ד ,4וולפסון 

 עותניאל

. מ, הרווחה' מח

  02-9969146 02-9969146 ס"עו דמארי. י' גב ,חברון-אזורית הר

 אילת

/ 34איילות ' רח

אילת , 605-1

  08-6367187 08-6341044 פסיכיאטר רן. ר ע"ד 88333

       

       

       


