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 ארגוני סיוע -דף מידע

 

 08-5854544: פקס -מחוז ירושלים 1-077-077-700: טל -סיוע משפטי ממלכתי .4 
 siyua@justice.gov.il-ker : ל"דוא

 
8. אדם טבע ודין-   כתובת: רחוב יהודה הלוי 82 תל אביב  53428 טל: -70

09-3553380 :פקס  9775505         

 contact@adamteva.org.iI ל"דוא:  
 

מרכז ייעוץ וסיוע משפטי בתחום  -מרכז דורון של עמותת ידיד, עמותת ידיד .9
-08:פקס ,1-077-977-010:טל -בעניין דיור ושאר זכויות אזרח,הביטוח הלאומי

 yedid@yedid.org.il: ל"דוא, 5430980

 
-1-077-979: טל: ייעוץ משפטי ראשוני -ד"של לשכת עו" שכר מצוה"פרויקט  .8

   www.israeibar.org.il :אתר אינטרנט 977
 
יוע משפטי בנושאים אזרחיים ס  -הלשכה לסיוע משפטי של משרד המשפטים.3

בית מגדל העיר , 4הסורג  :כתובת -לאוכלוסיות העומדות      בקריטריונים בלבד
לשכה לסיוע . 08-5854444: פקס, 1-077-077-700: טל, 34044ירושלים מצפה 

70-: טל ,יפו-תל אביב 8הנריטה סאלד : כתובת – משפטי לאזור תל אביב
 08-5803888: פקס, 7011000

 
סיוע  -היחידה לתלונות הציבור במשרד המשפטים -הסנגוריה הציבורית.5

-08-ליחידה הפנימית 70-9009999:טל -בתהליכים פליליים לעומדים בתנאי זכאות
 8930: תיבת דואר ,08-5854023: פקס ,3883330

 
: ל"דוא 08-3540058:פקס 1-955-977-777:טל  -ד"תלונות על עו -ד"לשכת עו  .4

MITMACHIM@ISRAELBAR.ORG.IL 
 
, 09-5880953:פקס, 70-9771711:טל -זכויות צרכנים -"אמון הציבור"עמותת .2

 www.emun.org.il: אתר אינטרנט, יפו -תל אביב 8דרך השלום : כתובת
 
האוניברסיטה    -עוץ משפטי בעיקר בענייני משפחה ועבודהיי-מרכז ברירה .3

אתר , 3220482-08: פקס, 9990590-70: טל,  34880, ירושלים,88030. ד.ת -העברית
 /http://www.brera.co.il : אינטרנט

 
 58כנפי נשרים : בתכתו -קידום והגנה על זכויות אדם -האגודה לזכויות האזרח.40

  70-007-970-90: פניות הציבור/ 70-7901019: טל, ירושלים
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, 8אבו עובדייה : כתובת -הגנה על זכויות הפלשתינאים -המוקד להגנת הפרט.44
 08-5845944: פקס, 70-7090999: טלפון

 
נחום חפצדדי : כתובת -תלונות על שופטים-נציבות תלונות הציבור על שופטים .48

   08-5333345: פקס 70-7959917: טל, 33828עופר גבעת שאול  בית 3

 
-70: טל, כנפי נשרים: כתובת -סיוע משפטי לנשים ובעלי מוגבלויות -בזכות.49

  08-5884829: פקס, 7901079

 
: טל, רמת גן 3הבונים : כתובת -הגנה על זכויות נשים  -שדולת הנשים בישראל.48

 www.iwn.org.il: אינטרנט אתר, 5489334-09: פקס, 7100557-70
 

: פקס, 70-7070000: טל, 44שטראוס : כתובת -הגנה על זכויות נשים -ת"נעמ.43
 shosh@naamat.org.il: ל"דוא,  085894833

 
: פקס, 70-7090701:טל, 4מאפו : ובתכת -הגנה על זכויות נשים -ו"ויצ .45

 wizojlm@wizo.org: ל"דוא,  5894583

 
, בריאות, חינוך, דיור)הגנה ומימוש זכויות חברתיות  -סנגור קהילתי: ישן .44

 08-5808333, 8הנוטרים  -(א"ביטל
 

-70:'טל, 43855ראשון לציון  83רוטשילד : כתובת -עמותת חוק חופש המידע .42
 info@meida.org.il: ל"דוא 3350933-09:פקס 5977107

 
   www.probono.org.il  : אתר אינטרנט -בכל תחום סיוע משפטי -פרו בונו .43

 
: טלבית יד שרה  490הרצל ' שד: כתובת  -לקשישים  סיוע משפטי -יד ריבה .80

 yriza_rish@yadriva.org.il: ל"דוא 58888350-08: פקס 7000975-70
 

 09-5084242: פקס,  70-7700500:טל -האגודה לזכויות החולה .84
 

www.horut- -צאו מרשותםסיוע למשפחות שילדיהם הו -הורות שווה.88

shava.org.il  
 

. 70-7097777:'טל. 92הגנרל פייר קניג :כתובת -המועצה לשלום הילד .89
 .NCC@CHILDREN.ORG.IL:ל"דוא 08-5430505:פקס

 
לת נח' רח: כתובת -סיוע משפטי לעולים חדשים -המרכז לפלורליזם יהודי.88

ניקול ד "עו: ל"דוא 09-5332893:  פקס,  70-7599019: טלפון,  אביב-תל 43בנימין 
  :יאנה ביילין  sarah@irac.org: ד שרה לואיס"עו  center@irac.org: מאור

yana@irac.org  (לפניות ברוסית) 
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בין ' ה-'פתוחים רק בימי ג) 09-5229455, 42שלומציון המלכה : קו לעובד: ישן.83

 (44:00-43:00השעות 
 

,  1-977-97-77-77: מרכזייה  -רות ייעוץ לאזרח בנושאים אזרחייםשי -יל"ש.85
, 08-5835822 :פקס ,70-7050000/001/100 :'טל: מחוז ירושלים

 SHIL@JERUSALEM.MUNI.IL:ל"דוא
 

 08-5888482 -ע למובטליםסיו -ארגון מחויבות לשלום וצדק חברתי:ישן.84
 

. 107700099:'טל. תל אביב 45מאזה : כתובת -המועצה הישראלית לצרכנות.82
 09-5884093:פקס

 
-70: 'טל -(ת"חלק מנעמ)מרכז גליקמן לטיפול באלימות במשפחה  .83

 i@naamat.org.ilket: ל"דוא, 5838848-09: פקס, 707050075/-7050007
 

-1: פניות הציבור: הממונה על פניות ותלונות הציבור -משרד החינוך והתרבות.90
 , info@education.gov.il  :ל"דוא  3508930-08: פקס  ,09-77-09-977

ation.gov.ilTluna@educ  ירושלים, 8רחוב דבורה הנביאה : כתובת 
שאר הפרטים זהים , 70-9770909:'טל :הממונה על פניות התלמידים, הקו הפתוח

 למשרד החינוך עצמו
 

-03: פקס 75-0007170: טל  -שינוי תרבות הנהיגה בישראל -עמותת אור ירוק .94
 oryarok@oryarok.org.il: ל"דוא 4445450

 
: פקס 7059707-70 :טל, 4ככר ספרא : כתובת  -עיריית ירושלים אגף הרווחה .98

  70-7057777/0000: 'טל -מרכזייה 08-5834804
 

רחוב משה : כתובת: מרכז ארצי -העמותה הישראלית לבריאות הנפש -אנוש.98
: ל"דוא, 0484335404: פקס, 70-9077700: 'טל, כפר סבא 90דיין 

 office@enosh.org.il אתר אינטרנט:www.enosh.org.il  
 

: ל"דוא 08-5884888: פקס 70-7099999: טל -מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית .93
jrcc@netvision.net.il 

 
   09-3594243: פקס  1-977-07-07-07: טל -האגודה לתרבות הדיור.95

 hadiur.gov.il-moked@tarbut: ל"דוא
 

, 70-7071777 :טל, תל אביב 83ברקאי : כתובת -מרכז הארגון -ל"ארגון נכי צה .92
אתר  08-3595483:פקס 70-9709709:'טל :מחוז ירושלים 09-5848582: פקס

  WWW.INZ.ORG.IL: אינטרנט
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-09:פקס 70-9751777: טלפון -דרכי התקשורת של קצינת פניות הציבור -צבא.93
  www.aka.idf.il:נטאתר אינטר  kapapz@idf.gov.il:ל"דוא   3533800

   08343צ .א ד"הקריה ת: כתובת
 09-5344493:פקס  70-7500000 ,70-7500000: טלפון: נציב קבילות החיילים

  58498מחנה רבין תל אביב :כתובת  NAKHAL@MOD.GOV.IL:ל"דוא
 

 5849888א "הקריה ת:כתובת -משרד הביטחון הלשכה לפניות ותלונות הציבור.80
  pniot@mod.gov.il: ל"דוא  09-5345444:פקס  70-7509907:'טל

 
,  4-200-800-409: פקס לנושאים ובקשות כלליים (1) 170: טל -חברת החשמל.84

   048-9882835: פקס לפניות ותלונות הציבור
 

קו  -'טל -שעות 00 ,ילדים ונוער, לחימה באלימות נגד נשים. א.עמותת ל.88
   03-3354088: פקס, 75-5919500  \1-977-090-077: חירום

 
  ,08-5485284: למשרד' טל  70-7007770: 'טל -מרכז הסיוע לנשים דתיות.89

 ccrw.office@gmail.com: ל"דוא,  5485840-08 :פקס
 

 : ל"דוא,   09-3443342: פקס,  1-977-955-559: 'טל -האגודה למלחמה בסרטן.88

 info@cancer.org.il 
 

: נוסף' טל, 70-7701010: ראשי' טל -קו חם לנפגעות סרטן השד -אחת מתשע.83
:  מזכירה-ל"דוא, 09-5080305: פקס,  4-200-959-800

 davidhadas@onein9.org.il 
 

-1-077-07-07 :'טל -וניוון שרירים c.pסיוע לילדים חולי סרטן   -קו לחיים.85
: ל"דוא, 09-3843355: פקס,  70-5097979/ 10

 kavlachayim@kavlachayim.co.il  פתח תקוה  43גונן : כתובת 
 

: פקס, 1-977-070-070: 'טל -ה על רקע לאומימרכז סיוע לנפגעי טראומ -ל"נט.84
09-5330343   

 
: פקס 7070100(: אנשים במצוקה)פניות ציבור -אוזן קשבת לנוער -יד ביד.82

 .  תל אביב 95הנביאים : כתובת yadbyd@zahav.net: ל"דוא 5809492
 

טשרניחובסקי :כתובת    70-7079951:'טל  -תמיכה לקהילה הגאה, הקו הלבן.83
  office1@glbt.org.il: ל"דוא ,5803339-09: פקס ,תל אביב' א 88

 
-08: פקס, 70-700-5777:'טל -ם-מרכז טיפול במשבר באיזור י-ב"ימט.30

 ירושלים  8קומה  93מקור חיים ' רח:תובתכ, 5883444
 

mailto:ccrw.office@gmail.com
mailto:info@cancer.org.il
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  09-5843045: פקס 70-7009709: 'טל -המועצה לילד החוסה–" ילדים בסיכוי".34
  yeladim@yeladim.org.il: ל"דוא. תל אביב 44הרוגי מלכות :תובתכ
 

* 7900:'טל -למען הקלת סבלן של אוכלוסיות בישראל ובעולם-ארגון לתת.38
   latet@latet.org.il:ל"דוא 34595:ד"ת 54848,  תל אביב 88גר המס :כתובת

 
 70-9709577:מרכזייה 1-077-977-979:הקו החם -הרשות למלחמה בסמים.39

: ל"דוא. ירושלים, גבעת שאול 4כנפי נשרים : תובתכ, 08-5349335:פקס
mirig@antidrugs.gov.il  

 
38. הוועד למלחמה באיידס- טל': 70-9710077   שעות פעילות: ימים א'-ד', -80:00

 88:00 , כתובת: רחוב הנצי"ב 42, תל אביב ת.ד. 34940 מיקוד 5434904
 

-08: פקס 70-9719900/0: פניות הציבור ודוברות :'טל-רשות השידור. 33
 ombudsman@iba.org.il: ל"דוא 97071077-70/: תלונות הציבור, 3043384

 .34820מיקוד  82020. ד.ירושלים ת 454יפו ' רח: כתובת
 

 08-5383092:פקס* 5030:מוקד ארצי 70-9910009:'טל -הביטוח הלאומי. 35

: 'פניות הציבור טל .btl.gov.ilwww: אתר  ירושלים 49שדרות וייצמן : כתובת
08-5403040 

 
: ל פניות הציבור"דוא ,70-7779001: פניות הציבור' טל -מבקר המדינה. 34

mevaker@mevaker.gov.il  ,גבעת שאול  48בית הדפוס ' ירושלים רח :כתובת
 3404004מיקוד  4024. ד.ת
 

-ca:ל"דוא 09-5442884 :פקס ,155 \70-0009155:מוקד טלפוני -בזק.32

2@bezeq.co.il, 54580מיקוד  58025. ד.ת תל אביב 498דרך מנחם בגין : תובתכ 
 
 03-2282998:פקס 75-9909000:מרכזייה, 1071:קו חם לפונים  -ן"ער.33 

 48440נתניה  4494. ד.ת: כתובת, info@eran.org.il:ל"דוא

 1-077-977-777: טלפון -קבוצות תמיכה לחולי סרטן -חסן: ישן. 50

   70-7000109/70-7007090: טלפון -בישראל אלכוהוליזםהאגודה למניעת : ישן. 54
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