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 סיוע נפשי טלפונים וכתובות
 אזור ירושלים

 

 שם                                                 כתובת           שעות קבלה/מחיר            טלפון

 מרפאות לטיפול בחרדה
 02-6777348                                7בנין המרפאות, קומה                  כרם,-עין מרכז רפואי הדסה

 ילתית לבריאות הנפשהמרפאה הקה

 02-6434378           08:00-18:00 -ה-א         36 רחוב יאנוש קורצ'אק                                 קריית יובל -

  08:00-13:00 -ו                                                                                                    

 וןחדרי מי
 מרכז לבריאות הנפש טלביה.

 

, 17ישראלי ה

 ירושלים.

 ללא תשלום

שעות  24 –חדר מיון 

 ביממה 

בתיאום  –אשפוז יום 

 מראש

02-5608333 

 מערכת ניתוב שיחות:

היחידה להתערבות 

, טיפול יום 1 –במשבר 

  3 -, משרד 2 –

גבעת שאול,  שאול-חדר מיון כפר

 ירושלים

 ללא תשלום

עות ש 24 -חדר מיון 

 ביממה. 

בתיאום  –אשפוז יום 

 מראש

02-6551551 

מערכת ניתוב שיחות: 

 1 -למיון 

 3 -למחלקות 

 6 -הנהלה ומזכירות 

 תחנות לבריאות הנפש ומרפאות קהילתיות

 -תחנה לבריאות הנפש
שמרפאה קהילתית לבריאות הנפ  

 31רח' שלום יהודה 

 תלפיות, ירושלים

 ללא תשלום

 ה':-א'

08:30-15:30 

 רק למזמינים: ו'

08:00-12:00 

02-6721579 

02-6721531 

02-6721569 

בית -מרפאה קהילתית בריאות הנפש 

 החולים הרצוג

 ה':-א' 16שמעון החכם 

08:00-16:00 

02-5374505 

 ניתוב שיחות

או  0למזכירות הקש 

 המתן.

מזרח  -מרפאה קהילתית בריאות הנפש 

 ירושלים

 שיח' ג'ראח

 

 02-6551594 08:00-13:00ה': -א'

מרכז לבריאות  -מרפאת רות ע"ש ויניק

 הנפש "טלביה"

 ה':-א' 17דיזראלי 

08:00-18:00 

5608333-02 

 34רח' ברזיל  מרפאה קהילתית שיקומית ברזיל 

 

 ה':-א'

08:00-17:00 

02-6444111 

 

 ה':-א' 16משמר העם  מרפאה לבריאות הנפש-כללית מרפאה

08:00-17:00 

02-5663638 

מרפאה לבריאות  -חולים מאוחדתקופת 

 הנפש

 5678393-02  3סירא   בן

 02-6215444  3רבי עקיבא  א רבי עקיב–מאוחדת קופת חולים 

-08:00 -א,ג,ה 3טרומפלדור  קופת חולים לאומית טרומפלדור

21:00 

02-5675111 
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 08:00-20:00 -ב,ה

 התערבות במשבר 
 מרכז טיפול בטראומה ובמשבר –מטי"ב 

 לטיפול ממוקד בעקבות משבר( )מתאים

רח' שמריהו לוין 

59 

ללא מרכז חירום. 

 240 –פגישת אבחון 

 –. פגישות טיפול ₪

-. מוגבל ל₪ 180עד 

 טיפולים.  12

02-6449666 

 התמכרות לסמים ולאלכוהול

המכון הירושלמי לטיפול בבעיות סמים 

 ותחלואה כפולה

, 19יד חרוצים 

 , תלפיות4קומה 

 

 02-6714895 

, 20האומן  מתדון ירושלים, מ.מ.י

 תלפיות

 02-6789378 

 24 הפלמ"ח מרכז "אפשר"

 ירושלים

 5617118-02 

 מקומות נוספים

 תקיפה מינית

 מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 

 נשים – 1202 קו תמיכה 

 גברים  – 1203

 מרכז ייעוץ לאישה

מרכז המתמחה בטיפול פסיכולוגי לנשים 

 מיניסטיתבגישה פ

, 4רח' הרב אשי 

 ירושלים

להתקשר בין השעות 

9:00-15:00 

 .  ₪ 160-350בין 

02-6785210 

 www.ccw.org.il 

המרכז לתמיכה נפשית וחברתית  –עמך 

 בניצולי שואה והדור השני

, 23רח' הילל 

 8קומה 

 02-6250745 

 ליםת.ל.מ ירוש

רשת ארצית לטיפול פסיכולוגי, ייעוץ 

 ואבחון.

, רחביה, 7רד"ק 

 ירושלים

 

ה' משעות הבוקר -א'

המוקדמות ועד שעות 

הערב ובימי ו' משעות 

 הבוקר ועד הצהריים.

02-6235482 

מדיניות של סבסוד  6הלבנון  מכון לטיפול משפחתי וזוגי – שילוב

 מחיר עלות הטיפולים

02-6251390 

 

 

 אזור דרום

 שעות קבלה טלפון  כתובת שם

מרכז רפואי  -מיון

 לבריאות הנפש 

 ,רח' הצדיק מירושלים

 באר שבע 

08-6401401  

מרכז רפואי  -מיון

 סורוקה 

, 151 שדרות רגר יצחק

 באר שבע 

0111-640-08  

 -שירותי בריאות הנפש 

 -הפנייה ייעוץ וטיפול

 16:00-18:30א  08-6483701 באר שבע , 1הר בוקר 

http://www.ccw.org.il/
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 אזור תל אביב והמרכז

 

 טלפון שעות קבלה  כתובת שם

מרכז קהילתי  -מיון

 לבריאות הנפש ע"ש בריל

 03-5720825 7:00-15:00ו -א תל אביב ,9הצבי 

 4000-697-03  תל אביב, 6ויצמן  מרכז רפואי איכילוב -מיון

מרכז קהילתי לבריאות 

 הנפש יפו 

 ,5הרבי מבכרך 

 תל אביב

 8:00-16:00ה -א 

 8:00-12:30ו 

 

03-5151111/29 

מרכז קהילתי לבריאות 

 הנפש ע"ש בריל

 7:30-18:30ה-א תל אביב 9הצבי 

 

03-5720808 

מרכז קהילתי לבריאות 

 הנפש ע"ש בריל

 03-5720847 7:30-18:30ה  -א תל אביב 9הצבי 

תל ,13הנרייטה סולד  מרפאה לבריאות הנפש 

 אביב

 8:00-15:00ה -א

 8:00-12:00ו 

03-6973706 

המרפאה לבריאות הנפש 

 רמת חן

-19:00, 12:30-7:30 -א,ג יפו -, תל אביב9הצי 

15:30 

 16:00-7:30-ב,ה

 13:30-7:30-ד

 12:30-7:30 -ו

03-5720808 

 קופ"ח מאוחדת 

 68שדרות העצמאות  לבריאות הנפש  מרפאה

 קריית גת 

 8:00-16:00ה -א 6810407-08

מרכז , 2ההסתדרות  מרפאה לבריאות הנפש 

רפואי ע"ש ברזילי, 

 אשקלון

 8:00-16:00ה -א 6745103-08

 8:00-16:00ו 

  6358011-08 אילת ,דרך יותם  מיון ביה"ח יוספטל

 -מרפאה לבריאות הנפש 

 מרכז מלה, אילת

 341-605,וב איילות רח

 88333אילת  

 8:00-15:30א,ב,ה  6341044-08

 8:00-12:00ב, ג 

17:00-19:30 

 8:00-12:00 -ו
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 -מרפאה לבריאות הנפש 

 קופ"ח מכבי

 03-5122142 7:30-14:00ה -א  ויפ-תל אביב ,36קומה הת

 -מרפאה לבריאות הנפש 

 קופ"ח מאוחדת

 03-6941555 8:00-12:00ו -א  , תל אביב15שפרינצק 

מרכז רפואי "ע ש -מיון

 שיבא

תל השומר רמת גן , 

52621 

 03-5302250 03-

5302888 

מרפאה לבריאות הנפש 

 בני ברק

מרכז רפואי ע"ש שיבא 

 רמת גן  ,שומרתל ה

 03-5302508 8:00-16:00ה -א 

מרפאה לבריאות הנפש 

 קופ"ח כללית, רמת גן

 7:45-15:45א ה  03-6752916/54 רמת גן, 8הרואה  

מרכז לבריאות  -מיון

 הנפש ע"ש אברבנל

  03-5552746/7 ים-בת ,15קרן קיימת 

מרפאה לבריאות הנפש 

 בת ים

 8:00-16:00ה -א 03-5552626 בת ים, 15ניצנה 

 8:00-13:00ו 

מרפאה לבריאות הנפש 

 קופ"ח מאוחדת 

 8:00-12:00א ו  03-5069928 בת ים ,45ירושלים 

מרפאה לבריאות הנפש 

 קופ"ח מאוחדת 

 8:00-12:00א ו  03-5731868 גבעתיים, 68כצנלסון 

מרפאה לבריאות הנפש 

 קופ"ח מכבי 

  03-7333365/6 גבעתיים ,בן גוריון 

לתית לבריאות מרפאה קהי

 הנפש הרצליה

 8:00-16:00א  09-9582594 הרצליה, 2הדר 

 8:00-18:00ב ,ג ,ה 

 8:00-17:00ד ,

 8:00-13:00ו 

 -מרפאה לבריאות הנפש 

 קופ"ח מכבי 

 8:00-12:30ה -א  09-9528411 הרצליה ,7השרון 

 16:00-18:30א,ד,ה 

מרפאה לבריאות הנפש 

 קופ"ח מאוחדת 

 8:00-12:00ו  -א 03-5053186 חולון, 25שד קוגל 

מרפאה קהילתית לבריאות 

 הנפש 

  03-5035255 חולון,א' 34 תרצ"ו

מרכז לבריאות  -מיון

 הנפש 

  08-9258258 באר יעקב ,ד "ת
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מרפאה לבריאות הנפש 

מרכז  -הוד השרון

 לבריאות הנפש שלוותה

 8:00-16:00ה  -א 09-7478500/1 הוד השרון , 94ת.ד. 

–ות הנפש מרפאה לבריא

 קופ"ח כללית

יבנה,  4רח' הדקל  15:00-8:00ה -א 08-9432302   

מרכז רפואי מאיר -מיון  

 

 

,  כפר 59טשרניחובסקי 

 סבא 

09-7900555  

, לוד 104כצנסלון  מרפאה לבריאות הנפש  16:00-8:00ה-א 08-9213993/4   

13:00-8:00ו   

מודיעין, 1ד .ת מרפאה לבריאת הנפש 15:30-8:00ה -א 08-9726185   

מרכז לבריאות הנפש, ת"ד  מרפאה לבריאות הנפש 

, נס ציונה 1  

15:00-8:00ה -א 08-9384030  

13:00-8:00ו   

מרפאה לבריאות הנפש 

-נתניה  

, נתניה 4פורמוקין  0016-8:00: ה-א 09-8345666   

 

פתח תקווה ,14קפלן  מרפאה לבריאות הנפש   03-9253761  

, בת ים 15נה ניצ מרפאה לבריאות הנפש  16:00-8:00ה -א  03-5552626   

13:00-8:00ו   

מרפאה לבריאות הנפש 

 קופ"ח מאוחדת 

, בת ים45ירושלים  12:00-8:00ו -א  03-5069928   

מרפאה לבריאות הנפש 

 קופ"ח מאוחדת גבעתיים

,  גבעתיים68כצנלסון   03-5731868  

מרפאה לבריאות הנפש 

 קופ"ח מכבי 

תייםגבע 182בן גוריון   03-7333365/6  

מרפאה קהילתית לבריאות 

 הנפש

רעננה , 7הנוטרים  12:00-8:00ה  -א 09-7712249   

16:00-19:00 

מרפאה לבריאות הנפש 

 רמלה

רמלה ,25הרב עובדיה  17:00-8:00א   08-9219125   

15:00-8:00ה -ב  

12:00-8:00 -ו  
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מרכז קהילתי לבריאות 

 הנפש קופ"ח מאוחדת

ותרחוב, 4בנימין  18:30-16:00א,ב,ד  08-9455512   

ע "ש  מרכז רפואי -מיון

 קפלן

  08-9441211  רחוב פסטרנק, רחובות

רכז קהילתי לבריאות מ

 הנפש

, ראשון 62שד יעקב 

 לציון  

ה-א 03-9444552  

7:00-19:00 

13:45-7:00ו   

 

 

 

 האזור חיפ

 

 שעות קבלה טלפון  כתובת שם

המרכז הרפואי בני  -מיון

 ציון

  04-8359210  47אליהו גולומב 

  04-8250460 חיפה, 2חורב  מרכז רפואי כרמל -מיון

  חיפה  ,8העלייה השנייה  רכז רפואי רמבםמ -מיון

7771300-04 
 

מרפאה לבריאות הנפש 

 מרכז רפואי רמבם-חיפה

 8:00-14:00 7772251-04 חיפה ,8העלייה השנייה 

 

 -מרפאה לבריאות הנפש 

 שלוחת טירת הכרמל

 8:00-16:00ה -ג 04-8215111/204 , נשר 20דרך השלום 

 11:00-18:00ד 

פש מרפאה לבריאות הנ

 מרבך -תחנת הקריות

קריית , 26יצחק יציב 

 חיים

 8:00-16:00ה -א 04-8470078/4

מרכז רפואי הלל  -מיון

 יפה

  04-6304304 חדרה , השלום

מרפאה לבריאות הנפש 

 חדרה

 04-6332603 חדרה , 17סמילנסקי 

 04-6335931/846 

 8:00-15:00 -א, ב, ד

 8:00-18:00ג,ה 

 8:00-13:00ו 
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 אזור הצפון 

 

 שעות קבלה טלפון כתובת שם 

 -מרפאה לבריאות הנפש 

 שלוחת מרפאת העמק

בית  ,542שכ אליהו 

 שאן 

  8:00-14:00ד  ג,א,ב, 04-6587870

  

 -מרפאה לבריאות הנפש 

שלוחת מרפאת זיו, 

 קופ"ח כללית 

חצור ,ח' "צה ל ר

 הגלילית 

04-6936169  

מרכז רפואי פוריה,  מרכז רפואי פוריה -מיון

 טבריה

04-6738258 /310 

/301 

 

מרפאה לבריאות הנפש 

 טבריה

מרכז רפואי פוריה, 

 טבריה

 8:00-15:00א,ג,ד  04-6738258

 8:00-13:00ו 

 8:30:18:30א,ב,ג,ד  6713108-04 , טבריה38אלחדיף  מרפאה לבריאות הנפש 

ייעוץ  -בריאות הנפש

טיפול והפנייה, קופ"ח 

 מאוחדת

 08:00-15:00ה -א 9985290-04 כרמיאל ,25ליל הג

 כברי-נהריה 89כביש  מרכז רפואי נהריה -מיון

 נהריה ,
04-9850494/5  

)פינת  46הרצל  מרפאה לבריאות הנפש 

 נהריה,המייסדים( 

 8:00-15:00ה -א 04-9926991

 8:00-13:00ו 

ייעוץ  -בריאות הנפש

 והפנייה, קופ"ח מאוחדת

 16:00-19:00 -א 04-9927797 נהריה, 46הרצל 

מרפאה לבריאות הנפש 

-שלוחת מרפאת העמק

 קופ"ח חולים כללית

נצרת , 4רח' חרמון 

 ית עיל

 8:00-14:00ה -א 04-6025605

 8:00-12:00ו 

מרכז  -מיון והשהייה

לבריאות הנפש ע"ש 

 פליגלמן מזרע

  04-9811911 דואר אשרת, עכו 

מרפאה קהילתית 

 לבריאות הנפש עכו

 8:00-14:00ה -א 04-9559655 עכו  37,טרומפלדור 

 8:00-12:00ו 

  6494220-04 ולה, עפ21שדרות יצחק רבין  מרכז רפואי העמק -מיון
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מרכז רפואי "ע ש  -מיון

 זיו

מרכז רפואי "ע ש  -מיון

 זיו, צפת 

04-6828070 /056 

/073 

 

מרפאה לבריאות הנפש 

 צפת

מרכז רפואי הרמב"ם ,

 ע"ש זיו

6828086-04  

 

 


