
  

 ינויח עדימ -הנורוקה רבשמ

 

 תרזוגה תודדומתה ,הנורוקה ףיגנ םע תודדומתה ינפב םיבצינ ונלוכ םינורחאה תועובשב

 תולאש ,תואדו יא הברהב ךורכ הז ךילהת .שדחה בצמל המאתהו ונייח תוחרואב םייוניש

 םינוש םיירוביצ םיפוג .םהב םייאמצע ונייה רבעבו ןכתייש םייח ימוחתב הרזעל הינפב ךרוצו

 ונפסא הז ךמסמב .וז הפוקתל םיידוחיי םינעמ תתל ונגראתהו ומק םייחרזא םינוגרא דצל

 תונגראתהה לע טעמב ולו לקהל לכונ ךכב יכ הבשחמ ךותמ וללה םינעמה תא םכנעמל

  .וז הפוקתב

 םאתהב םייוניש ונכתיי יכ בל ומיש .דעי תויסולכואו םיאשונ יפל ןגרואמ ךמסמה

 .םכרובע ןתינה לככ ינכדע הז ךמסמ רומשל ץמאמ לכ השענ .תונושה תויוחתפתהל

 ,הבוט תואירב תכרבב

 ."ההג שפנה תואירבל זכרמה" ,םיילאיצוסה םידבועה תווצ

 

 ןייטשקלק לט ,יחרזמ ירימ ,ןגד רב ,ןיל הנילא :תילאיצוס הדובעב ינש ראותל תויטנדוטס י"ע ןכוה ךמסמה

  ."ההג שפנה תואירבל זכרמה",סאיטא ןליא רירפצ ס"ועו דבוע תיבהז ס"וע לש ןתכרדהבו

  



  

 :םילוחה תופוק ידקומ

  תיללכ

  רתא ,*2700 -ןופלט

 יבכמ

 רתא ,*3555 -ןופלט

 תדחואמ

 רתא ,*3833 -ןופלט

 תימואל

 רתא ,*507 -ןופלט

 

 תואירבה דרשמ רתאל סנכיהל ןתינ הנורוקה ףיגנ תודוא ףסונ עדימל

 

 הנורוקה תולבגמ תחת תולבגומ םע םדאל תיבהמ האיצי תויחנה

 עייתסהל יאכזו ותיב תביבסמ רטמ 100 לע הלועה קחרמל תאצל לוכי תולבגומ םע םדא -

 .ומע ררוגתמה םדא וא החפשמ ןב אקווד ואל ,םדא לכ תויהל לוכי הוולמה .הוולמב

 רומשל ידכ ,הצוחה האיציה ןמזב תולבגומה םע םדאל עייסמ הוולמה םיתעל :תעדל בושח

 םישנא ןיב רטמ 2 לש ץלמומה קחרמה לע הרימש ,הזכ הרקמב .ול עייסל וא ותוחיטב לע

 .תירשפא הניא

 ותוא ההזמה הדועת וילע תאשל בייח וניאו הזככ תוהדזהל בייח וניא תולבגומ םע םדא -

 .תולבגומ םע םדאכ

 רות הנתמהמ רוטפל תואכז תדועת ,הכנ תדועת שי תולבגומ םע םדאל םיתעל :תעדל בושח

 וניאו תא וילע תאשל בייח וניא אוה .)המודכו אפור ,ילאיצוס דבוע( עוצקמ שיא לש ךמסמ וא

 .תולבגומ םע םדאכ תוהדזהל בייח

 .תולבגומ םדא םע היצקארטניאב ליכמ ןפואבו תושיגרב גוהנל הפיכאה תווצ לע -

 םירקמב תולבגומ םע םישנאל תרתומ רטמ 100 לע הלועה קחרמל םירוגמה םוקממ האיצי -

 .שרדנ רבדה םהב םירקמב ולש ישפנה בצמה וא םדאה תואירב לע רומשל תנמ לע םיינויח

  



  

 

 םיינויח םינופלט

 24/7 לעופ החוורה דרשמ לש עויסו עדימ דקומ 118 דקומ

 *5400 תואירבה דרשמ דקומ

 055-7000103 ןורסמב וא 103 דקומ למשח תרבח

  )רוידב עויס דקומ( *5442 ןוכישה דרשמ

  *6050 ימואל חוטיב

  *9687 הקוסעתה תוריש

 

   דודיבב םיאצמנה םיחרזאל עויס

 תופורת תיינקב החמשב עייסל םילוכיש תיצרא ללכ םיבדנתמ תשר םיליעפמ -דחא בל

 6762044-02 םיכרצמ תיינקו

 לעפומ ,דועו תופורת תאבה תוינק ,תויוחילשב הרזעל םיקוקזה םידדובמל םח וק -הנורוק וק

 0779555333 תוליהק ןרק ידי לע

 0533131310 דודיבב םישנאל הרזעו עונישב םיעייסמ ,םיכרדב עויס -םידידי

 

 יאופר עויס

 םיקוקזו דודיבב תלוכי יטועמל דעוימ( תיבה דע תופורת תלבקל םוריח וק -האופרל םירבח

 .0547123930 -)םהיתבמ תאצל םילוכי םניאו ןוכיס תצובקב םילוחלו ,תוינורכ תופורתל

 .02-6444639  תועש 24 ךות תיבה דע יאופר דויצ תאבה -הרש די

We care 072-3305505 -תיבב םד תוקידב.  

 דע םשרמ םע תופורת תחילשל םראפ-רפוס םע רדסה שי תופוקה לכל -תיבה דע תופורת

 .הלעמו 65 ינבל תיבה דע תופורת האיבמ םראפרפוס )םולשתב( תיבה

 .תיבה דע תופורת חולשמ תוריש שי תימואלו יבכמ ח"פוקל*



  

 יטפשמ עויס

 תועצמאב וא 118 ןופלטב היינפ .םולשת אלל יטפשמ ץועי -)ל"יש( חרזאל ץועיי תוריש

 :םיאבה םיאשונב ץועיו עדימ לבקל ןתינ .ל"יש לש קובסייפה דומע

 .הנורוק ימיב ת"לחו הלטבא אשונב עדימ -

 .הנורוק ימיב ימואל חוטיבב תויוכז -

  .הנורוק ימיב תונכרצ אשונב עדימ -

 דועו -

 -ל"יש רתא

2020-4-2-shil-news-corona-ahttps://www.gov.il/he/Departments/news/mols 

 ןיב 'ה-'א ימי .הנידמה יחרזאל דחוימ ינופלט יטפשמ ץועי תוריש דקומ -ןידה יכרוע תכשל

 .050-5588072 :רפסמל פאסטאוו תעדוה חולשל שי ,9:00-16:00 תועשה

 .לעופל האצוהו ימואל חוטיב ,הדובע יניד ,החפשמ יניד :םיאבה םיאשונב ץועי לבקל ןתינ

 םישישקל עויס

 * 8840 יתרבח ןויוושל דרשמה :םיקיתו םיחרזאל דקומה

 03-5599333 :רמייהצלאל יאופרה זכרמה

  073-3956807 :היצנמד םע םישנאל -דירפ הרופיצ זכרמ

  *9696 :םיקיתו םיחרזאל ימואל חוטיב דקומ

 *5150 :הנעמ תלבקל הינפ האוש ילוצינ

 *3284 :רודל רוד ךרדב הרזע דקומ

  1-700-700-204 :םישישקב לופיטב תורושקה תויגוסה לכב עדימ זכרמ -תוער

 1221 ןופלטב :תולבגומ םע םישנאו םישישקל עדימ דקומ -ירטינמוה עויס



  

 ישגרו ישפנ עויס
 םינעמ

 ידדומתמל
 שפנה תואירב
 םהיתוחפשמו

    

 זכרמ
 תוחפשמ

 ההג ח"היב

03-
9258223 

 :תוליעפ תועש -
-10:00 'ד-ו 'ב ימי

12:00 

 תפוקתב ינופלט דקומ
 ספוטב ךרוצ ןיא ,הנורוקה

תובייחתה/17  

 

  ל"הי יזכרמ
 תוחפשמ ינבל

03-
9559596 

 

 :תוליעפ תועש -
 לחה שיואמ וקה

 'ב םוימ
 ימיב 16.3.2020

 תועשב לוח
10:00-18:00 

 תוחפשמל הנווכהו ץועיי
 / ליימב םג רשק רוציל ןתינ 
 ץועיי -ל"הי זכרמ( קובסייפב
 םוחתב תוחפשמל הנווכהו

 רתאב / )שפנה תואירב
 תוצעייתהל םורופ םג ללוכה

 

https://eychut.org.il/yah
el/ 

 ם"לימ יזכרמ
 תוחפשמ ינבל

074-
7556155 

  קובסייפ
 -ם"לימ(
 ץועיי יזכרמ
 תוחפשמל
 )םידדומתמ

  :תוליעפ תועש -
  9:00- 'ה דע 'א ימי

16:00. 

 ןיינועמש ימ לכל הנעמ
 ןזוא לבקל ,קולחל ,לואשל
 תודדומתהה ביבס תבשק

.ולא םימיב  

 

 "דחי" זכרמ
 תוחפשמל

 שפנ ידדומתמ

074-
7292859 

 תוחפשמל תולע אלל תוריש 
 דדומתמה החפשמ ןב ןהב

 .תישפנ הקוצמ וא םיישק םע
 .היצקילפא םג שי

https://tallkateen.info 
/ 
 

https://www.yadidnefes
h.co.il/cmp/yachad/ 

 תתומע
 תוחפשמ

 שפנה תואירב

058-
7540054 

 
 :ליימ

mbhnoffic
e@gmail.c

om 

  :תוליעפ תועש -
 עובש יפוס ללוכ

 וא ןופלט תועצמאב הכימת
 רושיקה ךרד םושיר( םינורסמ

 )וז הלבטל ףרוצמה

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd66
7y84xRiYItwRyBBxVOJxX
a465SGomLIaZwiCd7U54
fLWQ/viewform?fbclid=I
wAR3Qk_KHtX18Zb0Zjnli
PJogwej3qTwRUd42jAtSB

J9ASuVn809fGppbPMY 
 אנט תתומע

 תואירב
04-

6323544 
 תירהמאב םח וק 

 
 

-074 שונא
7556155 

 

 :תוליעפ תועש -
-ישימח דע ןושאר

9:00-16:00 

 הנווכהו ץועיי ,הכימת
הנורוקה תפוקתב  

 



  

 ללכל םינעמ
 היסולכואה

 תריצי יטרפ
 רשק

 רתאל רושיק הנעמה תרטמ םיפסונ םיטרפ

 1201 ן"רע
 6 החולש 

 
 :תיסורב -

1-800-
241201 

 :תירהמאב
1-800-
211201 

 :תיברעב
1-700-
501201 

 :תוליעפ תועש -
24/7 

 רזעיהל םג רשפא -
 וא רתאב טא'צב

 םינורסמב

 עדימ + תישגר הכימת
 דרשמ תויחנה לע ינושאר

.תואירבה  

https://www.eran.org.il/  

-050 הלא זכרמ
9949244  

  :תוליעפ תועש -
 ןיב 'ה-'א םימיב
-12:00 תועשה

20:00 

 הרזעו הנעמ קפסמה םח וק
תישפנ תינושאר  

 

https://www.elah.org.il/ 

 :עויסה וק ל"טנ
1-800-

363-363 
  

 רתא ףסונב םקוה -
 ,םיפיטל דחוימ
 עויסו םינוכדע
 הנורוקה אשונב

 וילא טא'צ םג שי -
 ךרד סנכיהל ןתינ

 רתאל רושיקה
 היצמינא יטרס -
 תודדומתה אשונב

  ץחל םע
https://www.w
hiteanimation.c
om/stress2?lan

g=he  

 ביבס הדרחו ץחלל ידועיי וק
הנורוק  

 

https://natallactures.wix
site.com/coronavirus  

 רזע תתומע
 ידידי" - ןויצמ

 "שפנ

1-800-30-
30-12 

 
 ינופלט ץועייו הכימת וק

הקוצמב םייוצמה םישנאל  

 

 םורופו טא'צ ר"הס תתומע
 רתאב

 
 תישפנ הכימת לש ךרעמ
 הבשקהו עויס ,תינושאר
 הקוצמב םיאצמנל תשרב

 תישפנ

www.sahar.org.il 



  

  

 תיב תתומע
 םח

1599-510-
550 

 'סמ החולש
2 

073-2800-
 ץועי 500

 הכימתו
 תופשב
 ,תיברע
 ,תילגנא

 תיסור
 שידייו

 :תוליעפ תועש -
 24/7 תופיצרב

 םישנאל ינופלט הנעמ
הקוצמ םע םידדומתמה  

 

 היגולוכיספ
 תירבע

 ,ןיילנוא תישפנ הנושאר הרזע  רתאב
תולע אלל  

https://www.hebpsy.net
/pl.asp?sos=1 

 רתאה
 יעוצקמה

 תישפנ הרזעל
 סוריו רבשמל

 הנורוקה
 

 דעוימה עוצקמ ישנא לש רתא  
 רבשמ םע תודדומתהל

הנורוקה  

https://www.helpwithc
orona.com/ 

 התומעה
 תינאיגנויה
 תילארשיה

 השדחה

 תמישר
 םילפטמה
 ירפסמו

 ןופלטה
 העיפומ
 רתאב

 :תוליעפ תועש -
 לפטמל םאתהב

 םיעיצמ התומעה ירבח
 ינושאר עויס תובדנתהב
 תישפנ הקוצממ םילבוסל

 תעבונה תיתחפשמ וא תישיא
 ףיגנ ינפמ הדרח וא דודיבהמ

הנורוקה  

https://www.hebpsy.net
/blog_Post.asp?id=4547 

 םינעמ
 תויסולכואל

 תויפיצפס

    

 םירבגל וקה
 לגעמב
 תומילאה
 החפשמב

1-800-39-
39-04 

 םג הנעמ ןתונ וקה
 החפשמ ינבל

 םירבחלו
 ץועי םישקבמה

 רבשמ יבצמ ביבס
 .תומילא ביבס

 ינושאר גולאיד םויקו ץועיי -
.הקוצמ םישחש םירבג רובע  

 ידי לע ןתינ הנעמה -
 עויסל ורשכוהש םיבדנתמ

.ינופלט  
 אלו תימינונא החישה -

  ובייחתה וא הפישח תשרדנ
.חווט ךורא ךילהתל  

 ינושאר גולאיד םויקו ץועיי -
.הקוצמ םישחש םירבג רובע  

 ידי לע ןתינ הנעמה -
 עויסל ורשכוהש םיבדנתמ

.ינופלט  
 אלו תימינונא החישה -

  ובייחתה וא הפישח תשרדנ
.חווט ךורא ךילהתל   



  

 

 

 

 

 

 

 :םיקמעממ
 םע תודדומתה

 רבעב ןדבוא
 לצב הווהבו

 הנורוקה

 :ליימ
contact@
outotd.or

g 

 
 ירוה ץועיו ישגר יוול הנעמ
 )ןופלט ,ט'צ ,ואדיו( קוחרמ

 תולוכש תוחפשמ רובע
 דצל לבא םע תודדומתמש

 ףסונב .הנורוקה רבשמ
 יוויל העיצמ התומעה

 ןתחפשמ ינבש תוחפשמל
 ורטפנ ח"וח וא םילוח

 הדירפ ,קוחרמ יוויל ךילהתב
.העבשו  

.םולשת אלל  

https://www.outotd.org/  

 סייפסדה
 :לארשי

 םח וק
-12 םיריעצל

25 

054-
9299723 

 :תוליעפ תועש -
10:00-18:00 

 25-12 יאליגב םיריעצל הנעמ
םהירוהו  

 

 :תויורכמתה
 םח וק

054-
8266569 

 :תוליעפ תועש -
 תועשב 'ה-'א ימי

13:00-15:00 

 םע םידדומתמל םח וק
 ינבל וא תורכמתה

.םהיתוחפשמ  

 

 :יגוז לופיט
 הדוגאה

 תילארשיה
 יגוז לופיטל
 יתחפשמו

 ןתינ
 סנכיהל

 רתאל
 הדוגאה

 יאשונב ץועייו הכימת תוחיש 
 םולשת אלל ,החפשמו תויגוז

https://www.mishpaha.i
nfo/ 

 לופיט
 :יתצובק

 ןוכמה
 ילארשיה
 הזילנאל
 תיתצובק

 היינפ
  ליימב

vaad@iiga
.org.il וא 

 ספוטב
 אצמנה
 .רתאב

 דע ,תימעפ דח חיש תצובק 
 .םיפתתשמ 12

 העברא תב חיש תצובק
 ,יעובש שגפמ ,םישגפמ

 דע ,םיפוצר תועובש 4 ךשמל
 .םיפתתשמ 8

file:///C:/Users/Bar%20D
agan/Downloads/%D7%9
E%D7%A2%D7%95%D7%

8%D7%91%D7%95%D7A
%AA%20%D7%97%D7%9
1%D7%A8%D7%AA%D7%

9%D7%AA.pdf9 



  

 :תינימ הפיקת יעגפנל םוריח יווק

 :תינימ הפיקת תו/יעגפנל עויס זכרמ

 1202  - םישנ

 1203 – םירבג

 04-6566813 - תויברע םישנ

 02-6730002 - תויתד םישנ

 02-5328000 - םייתד םירבג

 החפשמב תומילא יעגפנל עויסו םוריח יווק

 03-6923791 וציו

 03-6492469 תמענ

 1800-353300 םישנ דגנ תומילאל .א.ל

 02-5328000 םיידרחו םייתד םירבגל עויס

 02-6730002 תוידרחו תויתד תודליו םישנל עויס

 03-6179239 תיתד תימואלה השיאה תעונת הנומא

 04-6566813 תומילא דגנ םישנ

 לארשי תרטשמ רתא ךרד החפשמב תומילא לע הנולת שיגהל ןתינ

20_online_complaint-4-https://www.gov.il/he/departments/news/police_5 

 1-800-39-39-04 החפשמב תומילאה לגעמב םירבגל וקה

 

 םידחוימ םיכרצ םע םישנאל עויס

 יתבב םיהושה ,תיתוחתפתה תילכש תולבגומ םע םישנאל הנעמ ןתמב תעייסמ -םלש ןרק

 תוליעפל םירזיבאו םיקחשמ , דויצ תשיכר רובע קנעמב ,םויה תורגסמ תריגס בקע םירוהה

 .תוחפשמה יתבב יאנפו הגפה

 09-7610411 תויוכנו םוקיש תווצ שאר ,הכסי :םיטרפל

 09-7430682 :עויסה וקב וא

-073 :םהיתוחפשמ ינבו תויולבגומ ילעב רובע תוצעייתהל םח וק -אריפש יזיא תיב

2417730 



  

 

 ההג שפנה תואירבל זכרמהמ תוריש תולבקמה תוינוריע תוחוור לש םינעמ

 .106-ל היינפ ךרד השעת םייתרבח םיבאשמל תוקלחמה ללכל הינפ

  -הווקת חתפ

 עויס םינתונ סמוע לשב עגרכ :תועסהו תוינקב עויס :םייתרבח םיתורישל הקלחמה -

 106/03-9053000 :ל היינפ .)החפשמ אלל( םידדוב םיבשותל קר

 תושיגפ שי .ןופלטה ךרד לבא ליגרכ ןתינ הנעמה :החפשמב תומילא תעינמל זכרמ -

  03-9115900 :14:00-08:00 :תועשה ןיב 'ה-'א םימי .םיפוחד םירקמב קר

  -ןיעה שאר

 :9380163-03 /106 ינוריעה דקומל היינפ :םייתרבח םיתורישל הקלחמה -

  ,םישישקל תומח תוחורא ךרעמ

 ,035416555 )החפשמה םולשל זכרמ רפסמה ךרד( תישפנ הכימתו עויסל םח וק

 ,)לבקל ןתינ היהי אלו ןכתיי זא תוינפ ןומה שי( גחל ילכלכ עויס

  ,ןוזמ יכרצמ וא תופורת תיינקב םישישק/ןוכיס תוצובקל םיבדנתמ לש עויס

 לש םיכרצל םיגאודו םישישקל םיצבושמש םיבדנתמ -אבס םגו אתבס טקיורפ

 ,)ריעה לש החוורב םירכומש םישישקל( החפשמה

 .םידחוימ םיכרצ םע םידלי םע תוחפשמל קחשמ תוכרע תלבק

  -לאומש תעבג

 םינוש םינעמ םיקפסמו ליגרכ םידבוע :035319204 :םייתרבח םיתורישל הקלחמה -

 רכומ אלש ימ םג .םיינופלט םינעמה לכ ,םוריח הרקמב אלא תושיגפ ןיא ,ךרוצה יפל

  .דקומל תונפל שי -תיבה דע )תופורתו ןוזמ תקולח( ךירצש עויסה תא לבקמ החוורב

 -ןג תמר

https://www.ramat- ,6712111-03 :םייתרבח םיתורישל הקלחמה -

gan.muni.il/agapim/hevratim/ 

  .ןוזמ ילס ,ילכלכ עויס ,ךרוצה יפל -החוורב תורכומש תוחפשמל עויס

 תוחפשמ לש הטילק שי ףסונב .ימעפ דח עויס -החוורל תורכומ אלש תוחפשמ רובע

  .םינוירטירקב תודמועש תושדח



  

 לבא ,דבלב ןג תמר יבשותל ,ליגרכ ןתינ הנעמה :החפשמב תומילא תעינמל זכרמ -

 03-6741833 .םיפוחד םירקמב קר תושיגפ שי .Zoomב וא ןופלטה ךרד

  -ביבא לת ןופצ

 106ל היינפ םיריבעמ .םח לכוא ,תוינקב עויס -

 -דעלא

 ימל קר אל דעוימ .תיבה דע הנורוק תוקידבו תופורת תיינקו עוניש ,ןוזמ ילסב עויס -

 .החוורב רכומש

 03-6229047 :תוינפל ינופלט דקומ

 -לאונמע

 .106 דקומב רשק תריצי .תופורת תיינקבו ןוזמ תקפסהב עויס -

 

  בוחר ירד

 :תוימוקמה תויושרב בוחר ירדל תודיחי

 03-7240967 / 03-6816878 -ביבא לת

  03-9113200 -הווקת חתפ


