
פרטי הקשראיש/ת הקשרשם הארגון
 פרויקט אופק נשי סיוע לנשים

 בזנות – חיפה והצפון.
 דירת חירום , הוסטל שיקום לנשים

בזנות ומרכז יום

ביאטריז רוזן כץ, עו"ס – 

מנהלת הפרויקט

 טל': 04-8524238

 נייד: 057-7548869

Biatrisroz@haifa.muni.il 

ofeknashi@gmail.com
 ארגון "אשה לאשה" – מרכז

 פמיניסטי, חיפה

www.isha.org.il

 מירית קרוגליאק  מנהלת פרויקט 
מאבק בזנות ובסחר בנשים

 טל': 04-8640598

 נייד: 054-3008036

atproject.isha@gmail.com
פרויקט סלעית – סיוע לנשים בזנות 

בתל-אביב. 

דירת חירום , הוסטל שיקום לנשים 
בזנות ומרכז יום

 נעמה ריבלין, עו"ס - מנהלת
הפרויקט

 קו חרום – 1800200690

 טל': 03-6855458

dira.salit@gmail.com

 מוקד סיוע לעובדים זרים

www.hotline.org.il
מכון תודעה - למאבק בתופעת 

הזנות 

http://www.macom.org.il/
todaa-home.as

 עידית הראל שמש

 מנכ"לית מכון תודעה

 נייד: 052-2382130

 טלפקס: 03-6045128

iditharel@bezeqint.net 

 מקלטים "מעגן" ו"אטלס"-
  לקורבנות סחר בבני אדם מטעם

 המדינה

www.maagan-shelter.org.il 

 ויקטוריה גולצמן

 מנהלת שירותים סוציאליים
לקורבנות הסחר בבני אדם

 טל': 03-6041004/8

 נייד: 050-8689204

maagan@013.net

 מרפאה פתוחה לחסרי מעמד מטעם
"ארגון "רופאים למען זכויות אדם

 שחר שוהם -רכזת פניות

אימאן אגבאריה- מנהלת המרפאה

  טל':  03-6873027

פקס: 03-6873029

 מרפאת לוינסקי

 מרפאה למחלות מין בת"א

 מרפאות ניידות לנשים, לגברים
ולטראנסיות בזנות באזור המרכז

 עו"ס יעל גור

 מנהלת המרפאה ושלוחותיה
 הניידת

 רני חלאבי – מנהלת המרפאה
 הניידת לנשים בזנות

 אורי עייק – מנהל תחום להט"ב
והמרפאה הניידת ללהט"ב בזנות

 טל': 03-5373738

 פקס: 03-6875157
yael.goor@lbr.HEALTH.GOV.

IL   
Reni.halabi@lbr.health.gov.il 

Uri.Eick@lbr.health.gov.il

 דניאלה בקרמרפאת למחלות מין בחיפה

מנהלת המרפאה 

 טל':  04-8619719

 פקס: 048619819

 נייד: 054-4690704

daniella.becker@lbhaifa.healt
h.gov.il

 מרפאה ניידת לצמצום נזקי הזנות,
משרד הבריאות

 ניבין ריזקאלה, עו"ס

מנהלת

 נייד: 050-6202151

rizkalla555@gmail.com

 ערים בלילה- עמותת עלם- תל
 אביב, תוכנית טיפולית שיקומית

 נייד: 054-9773773אסף רג'ואן, מנהל

erimbalayla@elem.org.il
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 אביב, תוכנית טיפולית שיקומית
 למען בני נוער מנוצלים מינית

 (מסחרית (זנות קטינים

 נייד: 054-6332226נטלי זהר, מנהלת

erim.hai@elem.org.il

 -קו הסיוע הארצי של ערים בלילה

עמותת עלם
054-9773666

 קצין חקירות ארצי

משטרת ישראל – מטה ארצי

 רפ"ק רובי קיים

רפרנט לנושא סחר בבני אדם

 טלי:  02-5429112

 נייד: 050-66273442

khokrim@police.gov.il
 בית דרור –מרכז חרום לנוער
 להט"ב (לסבי, הומוסקסואל,

 (טרנסג'נדר וביסקסואל

www.bethdror.org

 טל':   03-5162071,
03-5164621 

 רח' בוסתנאי 13, נווה צדק, ת"א

bethdror@012.net.il 
  מרכז הלנה חרומי

 רח' בצלאל,17 ירושלים

 פתוח כל יום בין 22:00 ל11:00
 למחרת

 המקלט מיועד לצעירות בגילאי
 18-26, חסרות בית, מעורבות

 בזנות ובשימוש

 ניתן להגיע ללא צורך להזדהות,
 קיימת אפשרות לתיווך לשיקום אך
הקבלה ללא תנאים מקדימים

 נועה: 054-9773602

 נופר: 054-9773797

 טל': 02-6247577

 מענה טלפוני בשעות בהם השלטר 
פתוח בלבד
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