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חפש עכשיו

דף הבית

אודות

תמיכות המשרד

משפחות בסכסוך משפטי
)גירושין(

יחידות המשרד

מידע לקהילה המקצועית

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים < קהל יעד < משפחות ויחידים במצוקה < משפחות בסכסוך משפטי )גירושין( < צור קשר

פגישות מידע ,הערכה ותיאום
)מהו"ת(

משפחות בסכסוך משפטי

מידע להורים

פרטי התקשרות של יחידות הסיוע

מידע לילדים
מומחים בבית משפט
זכות הילד להישמע בבית המשפט
גירושין ומשמרות ילדים

קהל יעד

קהילות הידע

שח"ר

יחידות הסיוע ליד בתי המשפט
יישוב

כתובת

טלפון

אפוטרופסות

טלפון
נוסף

פקס

דואר אלקטרוני

עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
התסקיר
צור קשר

תעסוקה

אילת

יותם 88000 ,3

086326077

025085983

כתובת
בית
המשפט

שם ממונה

יהודית אסף

LailaA@molsa.gov.il

משפחות שחיות בעוני
אלימות במשפחה

אשדוד

האורגים ,בניין
הפורום ,ת.ד.
77051 ,15281

088519735

025085116

באר שבע

התקווה , 5
היכל המשפט,
קומה 84102 ,2

086470360

025085088

משפחות שבראשן הורה
עצמאי
נפגעי התמכרויות
דרי רחוב )חסרי בית(

IlanaR@molsa.gov.il

מורדי
הגטאות

יהודית אסף

יהודית אסף

HagitL@molsa.gov.i

משפחות במצוקה
משפחות שכולות

חדרה

דוד אלעזר ,27
38331

046124111

025085197

MeravG@molsa.gov.il

הלל יפה
 ,13חדרה

רג'ין דהן

שימושון

צור קשר
פניות הציבור

חיפה

פלי"ם  ,7ת.ד.
31000 ,892

048660750

04,8660759
02-

NomiL@molsa.gov.il

פלי"ם,
היכל
המשפט

רג'ין דהן

מפה

חוק חופש המידע
ביקורת פנים
מחלקות לשירותים חברתיים

5085195
טבריה

אלחדיף ,62
141200

046727500

025085199

OritPo@molsa.gov.il

כתובות וטלפונים של אגפים
ניוזלטר

דרך
הציונות ,1
ת.ד,962 .
טבריה,
14101

רג'ין דהן

חיפוש ממוקד
ועדות ומועצות

ירושלים

מיצוי זכויות

בית הדפוס ,12
גבעת שאול

מרכז מידע:
0202- 6548444
6593333

026541516

HavatseletH@molsa.gov.il

בית
הדפוס 12

יהודית אסף

שירותי ממשל זמין
השמה חוץ ביתית

נצרת עילית

קרית יצחק רבין 04-
 ,17105,בית
6087684
משפט השלום,
היכל המשפט

פתח תקוה

גרניט  ,5קומה
4

חיפוש עובד סוציאלי
טפסים
כנסים ואירועים
קטלוג ספריית עו"ס

0722537503

025085198

025085192

GalitS@molsa.gov.il

HanitaC@molsa.gov.il

בזל ,1
פתח
תקווה

GavrielaK@molsa.gov.il

דרך עכו
,194
,27232
קרית
בילאיק

תקנון ותעריפים )תע"ס(
חוזרי המנהל הכללי
מכרזי כוח אדם

קרית
ביאליק

דרך עכו ,194
27232

048747760

025085115

מכרזים
פרסומי קול קורא
כתב העת "חברה ורווחה"

מוקדי סיוע

קרית גת

שדרות לכיש 5

מוקד חירום טלפוני 118 -
שירות יעוץ לאזרח

קישורים

קרית
שמונה

ממשל זמין

08086889066 6889069

שדרות תל חי
04 ,106בניין צחר6957801 ,
קומה 3

025085098

025085114

קרית יצחק רג'ין דהן
רבין ,היכל
המשפט

 ShoshanaHa@molsa.gov.ilחשוון 12

TalisH@molsa.gov.il

כל זכות

מרכז
מסחרי,
קרית
שמונה,
10200

חניתה כהן

רג'ין דהן

יהודית אסף

רג'ין דהן

המוסד לביטוח לאומי
קישור למערכת התקציב
באתר משרד האוצר
קישור למערכת התמיכות

ראשון לציון

גלילי  ,3מערב

039423500

025085028

AdiLi@molsa.gov.il

גלילי ,5
מערב
ראשון
לציון

עדי
שפרמן-לילינג

באתר משרד האוצר
הכנסת

רמת גן

נשיא המדינה
משרד החוץ )(Eng
משרד המשפטים  -תזכירי
חוק
משרד הפנים
משרד הבריאות
חברת המשקם
עיר ללא אלימות

03שדרות בן גוריון 03-
,6906902 6906901
52573 ,38
מרכז מידע:
026593333

025085004

SaraKl@molsa.gov.ilil

ויצמן ,1
תל אביב

שרה קליין

יחידות הסיוע ליד בתי הדין הרבניים
יישוב

כתובת

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

אשדוד

מנחם בגין  ,1בניין
צימר

08-6228229 ,08-6214970

025085117

DebiB@molsa.gov.il

אשקלון

שדרות בן גוריון 19

08-9580621 ,08-9580620

025085118

באקה
אל-גרביה

אלקודס ,ת.ד ,47
30100

04-6187300

מאגר החקיקה הלאומי

DebiB@molsa.gov.il

RaniaS@molsa.gov.il

באר שבע

התקווה  4קריית
הממשלה

076-8894408 ,076-8894424

025085088

NataliaO@molsa.gov.il

חיפה

יל"ג 28

076-8894364

025085196

RegineD@molsa.gov.il

טבריה

אלחדיף 62

04-6727500

025085113

MuniraK@molsa.gov.il

טייבה
(בעמק)

מחמוד דרוויש,
4040000

073-2418212

ירושלים

הלל  ,37בית אגרון,
9458134

02-5788804

RaniaS@molsa.gov.il

025788800

מפה

ירושלים

עם ועולמו 4

02-5479690

025085145

DoritA@molsa.gov.il

נצרת

תאופיק זיאד  ,1ת.ד
16000 ,50589

072-2537700

046461310

SafaK@molsa.gov.il

נתניה

ראובן ברקת 3

אורית , 09-7790625 :מיטל ,09-7790626 :שיר09- :
 ,7790624סיגי09-7790623 :

097790627

HanitaC@molsa.gov.il

עכו

יהושפט 32

04-9014317

049550757

SafaK@molsa.gov.il

פתח תקוה

שפיגל 6

03-7574661 ,03-7574660

037574662

HanitaC@molsa.gov.il

רחובות

בנימין 4

08-9371704

089492277

AdiLi@molsa.gov.il

תל
אביב-יפו

שדרות דוד המלך 33

03-7943473 ,03-7943472

025085134

RutyA@molsa.gov.il

תל
אביב-יפו

יפת 246

03-6599656

036598142

NajahS@molsa.gov.il

יחידות הסיוע ליד בתי הדין השרעיים
פקס

דואר אלקטרוני

יישוב

כתובת

טלפון

באקה אל-גרביה

אלקודס ,ת.ד 30100 ,47

04-6187300

RaniaS@molsa.gov.il

טייבה (בעמק)

מחמוד דרוויש4040000 ,

073-2418212

RaniaS@molsa.gov.il

מפה

ירושלים

הלל  ,37בית אגרון9458134 ,

02-5788804

02-5788800

נצרת

תאופיק זיאד  ,1ת.ד 16000 ,50589

072-2537700

04-6461310

SafaK@molsa.gov.il

עכו

יהושפט 32

04-9014317

04-9550757

SafaK@molsa.gov.il

תל אביב-יפו

יפת 246

03-6599656

03-6598142

NajahS@molsa.gov.il
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