יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

שם
ארגון/שירות

סוג השירות
מוקד טלפוני – שירותי מידע והכוון
לציבור בתחומי מצוקה ,חירום,
רווחה ושירותים חברתיים במגזר
הציבורי ,ובמגזר השלישי

סיוע – כללי

יצירת קשר
 111מכל טלפון– מענה במספר שפות

שעות פעילות
המוקד פועל  42שעות ביממה 7 ,ימים
בשבוע

טלפון24-8754511 :

משרד הרווחה
והשירותים
החברתיים

 .4אתר אינטרנט –
http://www.molsa.gov.il
איתור לשכת הרווחה המקומית
ומיצוי זכויות

 .6הלשכה המשפטית – בין היתר,
אחראית על ייצוג קטינים וחסויים
בבתי המשפט ובתי הדין הדתיים ,על
פי ייפוי כוח מהיועץ המשפטי
לממשלה.

אתר "כל זכות"

פקס24-8754126 :
כתובת למשלוח דואר :עבור גב' רחל זמל,
הממונה על פניות הציבור ,משרד הרווחה
והשירותים החברתיים ,ת.ד ,515 .רחוב קפלן
 ,4ירושלים 5122121
מזכירות בתחום אפוטרופסות:
טלפון24-8754518 :
פקס24-8754686 :

מידע מקיף על זכויות תושבי ישראל
והדרך למימושן

http://www.kolzchut.org.il
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שעות המענה הטלפוני בימים א'-ה' בין
השעות 25:22-12:22

יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

שעות המענה הטלפוני:

מרכז המידע
הטלפוני מערכת
בתי המשפט

מידע כללי וכן מידע אודות תיקים
המתנהלים בבתי המשפט על
ערכאותיהם השונות

מוקד טלפוני277-4726666 :

בימים א' ,ד' בשעות 21:22-11:22
בימים ב' ,ג' ,ה' בשעות 21:22-18:22
בימי ו' וערבי חג בשעות 21:22-14:62

מוקד טלפוני1122-52-82-82 :

שי"ל – שירות
ייעוץ לאזרח

ייעוץ והכוונה לאזרח בתחומים
רבים :ביטוח לאומי ,תעסוקה
והכשרה מקצועית ,בריאות ,מילוי
טפסים ,דיור ושיכון ,יחסי עבודה,
מיסים ואגרות ,שיקום וזכויות נכים
ועוד

עמותת "ידיד –
מרכזי זכויות
בקהילה"

ייעוץ וסיוע במיצוי זכויות חברתיות
וכלכליות (בדגש על סיוע בענייני דיור
ותעסוקה ,ביטוח לאומי ,חובות
בהוצאה לפועל ,חובות לבנקים
ולגופים צרכניים)

סניפים:
 ירושלים – כיכר ספרא 1
 תל אביב – רח' בלפור 12
 באר שבע – רח' הרצל 11
 חיפה – רח' ירושלים 45
קיימים למעלה מ 52-סניפים ברחבי הארץ –
ניתן לקבל מידע נוסף במוקד הטלפוני או
באתר האינטרנט http://shil.haifa.ac.il

שעות המענה הטלפוני בימים א'-ה' בין
השעות 21:22-18:22
קבלת קהל בסניפים בזמנים שונים –
ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט
או במוקד הטלפוני

אתר אינטרנטhttp://www.yedid.org.il :

 ירושלים –
ימים א' ,ה'25:22-16:22 :
יום ב'16:62-17:62 :

סניפים :ירושלים – רח' פייר קניג  ,41תל
אביב – רח' השלושה 6ב
קיימים  17מרכזי זכויות ברחבי הארץ – ניתן
לקבל מידע נוסף במוקד הטלפוני או באתר
האינטרנט

 תל אביב –
א' ,5.22-11.22 -ב',5.22-18:22 -
ד'5.22-18.22 -
קבלת קהל בזמנים שונים .מידע נוסף
באתר האינטרנט או במוקד הטלפוני.

מוקד טלפוני1-722-522-616 :
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כל הפגישות בתיאום מראש

יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

מוקד המוסד
לביטוח לאומי

"שכר מצווה" –
לשכת עורכי הדין

השירותים הניתנים במוקד הטלפוני:
מיצוי זכויות ,מידע כללי ואישי,
תשלום חובות ,הזמנת טפסים
וחוברות הסברה ועוד
סיוע משפטי בתחומים אזרחיים
בלבד ,לדוגמא :דיני עבודה ,דיני
משפחה ,הוצאה לפועל ,פשיטות רגל,
משכנתאות ופינוי מדירה עקב חובות
לבנק ,דיור ,צרכנות ועוד
הסיוע ניתן בשני מישורים – ייעוץ
ראשוני במרכזי הזכויות ברחבי
הארץ ,וייצוג משפטי בהליכים
משפטיים

מוקד טלפוני *8252 :או 22-1114625
אתר אינטרנטhttp://www.btl.gov.il :

שעות המענה הטלפוני בימים א'-ה' בין
השעות 21:22-17:22

מוקד טלפוני1-722-525-522 :
מענה בשפות :עברית ,אנגלית ,רוסית וערבית
שעות המענה הטלפוני בימים א'-ה' בין
קיימים  22מרכזי זכויות ברחבי הארץ – ניתן השעות 21:22-17:22
לקבל מידע נוסף במוקד הטלפוני או באתר
האינטרנט http://www.israelbar.org.il

מוקד טלפוני,1-722-72-82-22 :
( 278-56-22-155שלוחה )2

האגף לסיוע
משפטי (משרד
המשפטים)

מתן סיוע משפטי לזכאים – עיקרו
בייעוץ וייצוג למבקשים שאין
בידיעתם ויכולתם לפנות לערכאות
משפטיות
השירות ניתן כמעט בכל תחומי
המשפטי האזרחי – לרבות ענייני
מעמד אישי ,עניינים אזרחיים ,ענייני
ביטוח לאומי ועוד

כתובת למשלוח דואר :רח' הסורג  ,1בית
מצפה ,ירושלים ,ת.ד ,1777 .מיקוד 57217

שעות מענה הטלפוני :בימים א'-ה' בין
השעות 21:62-18:22

דוא"לSigalitSho@justice.gov.il :

שעות קבלת קהל במחוזות :
ימים א' ב' ג' ו-ה' ,בין השעות 1:62-
14:62

 8מחוזות ברחבי הארץ – ניתן לקבל מידע
נוסף במוקד הטלפוני או באתר האינטרנט
 http://index.justice.gov.il/Units/SiuaMiביום ג' ,גם בין השעות 17:22-15:22
shpaty
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יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

חברות דיור
ציבורי (העיקריות)

עמידר – פתרונות דיור ציבורי על
ידי :ניהול מאגר דיור ציבורי ,בניית
דיור מוגן לקשישים ,שיפוץ מוסדות,
הענקת פיצוי לתושבי קו העימות
לשיקום בתיהם ומתן סיוע בתשלום
שכר דירה

עמיגור – פתרונות דיור ציבורי
לעולים ,לגיל הזהב ולזכאי דיור של
משרד הבינוי והשיכון

מוקד טלפוני*8488 :
פקס26-8561581 :

שעות המענה הטלפוני בימים א'-ה' בין
השעות 21:22-17:22

אתר אינטרנטhttp://www.amidar.co.il :
טלפון26-8562422 :

שעות קבלת קהל בסניפים:

פקס26-8511581 :

בוקר :ימים א ,ג ,ה 14:62-21:62
(למעט סניף קריות מערב וקריות מזרח
)21:22 - 14:22
אחה"צ :יום א' 15:62-17:62
יום ג' 17:62-15:62

קיימים  11סניפי עמיגור ברחבי הארץ – ניתן
לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט
http://www.amigour.co.il
מוקד טלפוני26-8244262 :
פקס26-8241171 :

האגודה לזכויות
החולה

סיוע לחולים ובני משפחה לממש את
זכויותיהם בקבלת השירות מקופות
החולים ,בתי החולים וגורמים
רפואיים נוספים

מרכזי סיוע
לנפגעות ונפגעי
תקיפה מינית

סיוע מגוון לנפגעי ונפגעות תקיפה
מינית – מוקד טלפוני ,ליווי
(בהליכים משפטיים ,עניינים
רפואיים ועוד) ,קבוצות תמיכה
לנפגעים ונפגעות ובני משפחותיהם
קיימים  5מרכזי סיוע ברחבי הארץ

כתובת למשלוח דואר:
ת.ד  8846תל-אביב 81288

שעות המענה הטלפוני בימים א'-ה' בין
השעות 12:22-12:22

אתר אינטרנט:
http://www.patients-rights.org
קו לנשים1424 :
קו לנערים וגברים1426 :
קו לנשים ערביות22-8588116 :
קו לנשים דתיות ובאמהרית24-8762224 :
קו לנערים וגברים דתיים24-5641222 :
4

המוקד פועל  42שעות ביממה 7 ,ימים
בשבוע

יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

סיוע
לאנשים
בעלי
מוגבלויות

טלפון24-5217222 :

נציבות שוויון
הזדמנויות
לאנשים עם
מוגבלות – משרד
המשפטים

פקס24-5211245 :
פועלת למניעת אפליה ולקידום
השתלבותם של אנשים עם מוגבלות
בחברה

כתובת למשלוח דואר :משרד המשפטים,
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
רח' צלאח א-דין  ,45ירושלים

שעות המענה הטלפוני בימים א'-ה' בין
השעות 21:22-18:22

דוא"לmugbaluyot@mishpatim.gov.il :
טלפון24-8541621 :

עמותת "בזכות –
המרכז לזכויות
אדם של אנשים
עם מוגבלויות"

קידום אנשים עם מוגבלויות לשוויון
ולשילוב בחברה בכל התחומים
ייעוץ והכוונה בנושא אפוטרופסות
ואוטונומיה

פקס24-8441416 :
כתובת למשלוח דואר :כנפי נשרים ,6
ירושלים 552822
דוא"לmail@bizchut.org.il :
אתר אינטרנטhttp://bizchut.org.il :

עמותת שק"ל –
שירותים
קהילתיים
לאנשים עם
צרכים מיוחדים

פיתוח שירותים קהילתיים עבור
אנשים עם מוגבלות על מנת לאפשר
פעילות עצמאית בבית ,בעבודה,
בשעות הפנאי ובחברה
העמותה מפעילה מגוון של פתרונות
מגורים מוגנים עבור אנשים עם
צרכים מיוחדים ,כ 72-מסגרות דיור
ברחבי הארץ

טלפון24-8742157/1 :
פקס24-8745421 :
כתובת למשלוח דואר:
רח' יד חרוצים  ,11תלפיות ת.ד56125 .
ירושלים 5156224
דוא"לshekel@shekel.org.il :
אתר אינטרנטhttp://www.shekel.org.il:
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שעות המענה הטלפוני בימים א'-ה' בין
השעות 21:22-15:22

יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

קו מידע בנושא בריאות הנפש:
1-722-551-818

"אנוש" –
העמותה
הישראלית
לבריאות הנפש

פועלת למען רווחתם ,זכויותיהם
והשתלבותם בקהילה
של מתמודדים עם מגבלה נפשית
שירותים ועזרה נפשית למתמודדים
עם מגבלה נפשית בעלי סל שיקום

סניפים:
 ירושלים – רח' שלום יהודה 45
 תל אביב – רח' הזרם 12
 באר שבע– שד' בן גוריון 12
 חיפה – רח' גדליהו 44
קיימים למעלה מ 52-סניפים ברחבי הארץ –
ניתן לקבל מידע נוסף במוקד הטלפוני או
באתר האינטרנט
http://www.enosh.org.il
קו הסיוע "הורים למען הורים":
1-122-655-666

אקים – אגודה
לאומית לקימום
אנשים עם
מוגבלות שכלית
בישראל

טלפון26-7884444 :
קידום זכויותיהם של אנשים עם
מוגבלות שכלית וסיוע למשפחותיהם

פקס26-8272255 :
כתובת למשלוח דואר:
רח' פנחס רוזן  ,85הדר יוסף תל אביב85212 ,
אתר אינטרנטhttp://www.akim.org.il :
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קבלת קהל בסניפים בזמנים שונים –
ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט
או במוקד הטלפוני

יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

הקליניקה
לזכויות אנשים
עם מוגבלות –
האוניברסיטה
העברית
הקליניקה
לזכויות אנשים
עם מוגבלויות –
אוניברסיטת בר
אילן
הקליניקה
לזכויות אנשים
עם מוגבלות
שכלית – המרכז
הבינתחומי
הרצליה (בשיתוף
עם עמותת אקים)

פועלת להשתלבות של אנשים עם
מוגבלות בחברה ולמימוש
זכויותיהם ,בעיקר בתחומים של
השכלה ותעסוקה
ייעוץ משפטי ללקוחות פרטיים
ולארגונים חברתיים העוסקים
בתחום המוגבלות

מעניקה סיוע משפטי וכן מידע בנוגע
לזכויותיהם של אנשים עם
מוגבלויות

מעניקה לבני משפחתם של אנשים
עם מוגבלות שכלית מידע ,ייעוץ
והכוונה פרטניים
ליווי משפטי בנושאים יומיומיים
ומרכזיים כמו בקשות למינוי
אפוטרופוס ,בקשות לקצבאות מן
המוסד לביטוח לאומי ,זכויות
בחינוך המיוחד ועוד

טלפון24-5114552 :
פקס24-5114522 :
דוא"לlaw_clinics@savion.huji.ac.il :

אתר אינטרנט:
http://law-clinics.biu.ac.il

אתר אינטרנט:
http://sites.idc.ac.il/legalclinics
דוא"לsharona@akim.org.il :
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יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

הקליניקה
למשפט רפואה,
רפואה
ופסיכיאטריה –
הקריה האקדמית
אונו

סיוע
לאוכלוסייה
עמותת "יד ריבה"
המבוגרת
– סיוע משפטי
לקשיש

הדרכה וסיוע וייצוג משפטי,
בנושאים :וועדות רפואיות וזכויות
ביטוח לאומי ,צוואות בחיים ,זכויות
בחינוך ובתעסוקה ,הוצאת צווי
אפוטרופסות ,הגשת בקשה לביטולם
או להגבלתם של צווי אפוטרופסות
בשל הפגיעה באוטונומית האדם,
טיפול בהתנגדות להוצאת צו
אפוטרופסות ,בקשות לשינוי מינוי
אפוטרופוס

טלפון1-722-727-527 :

טלפון24-8222585 :
סיוע משפטי לאוכלוסייה המבוגרת
בהכרת זכויותיהן ובמימושן

דוא"לYRInfo@yadriva.org.il :
אתר אינטרנטwww.yadriva.org.il :
קיימים  41סניפים ברחבי הארץ המפורטים
באתר האינטרנט

מוקד טלפוני1122-622-665 :

עמותת "כן לזקן"

כתובת לדואר :שז"ר  -1ת.ד 8221 .ירושלים
51282

שמירה וקידום זכויות האוכלוסייה
המבוגרת במישור הציבורי ,הקהילתי
והאישי
דוא"לkenlazaken@bezeqint.net :
אתר אינטרנט:
http://www.kenlazaken.org.il
8

יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

טלפון1-122-444-416 :

עמותת "המשפט
בשירות הזקנה"

כתובת למשלוח דואר:
קידום זכויות ומעמד האוכלוסייה
המבוגרת בישראל בדרכים משפטיות

ת.ד ,126 .חיפה 61222
אתר אינטרנט:
http://www.elderlaw.org.il

המשרד לאזרחים
ותיקים

משרד ממשלתי הפועל לקידום מעמד
ציבור האזרחים הוותיקים
השירות ניתן בתחומים רבים :הכנה
לפרישה ,ביטוח לאומי ופנסיה,
בריאות ,רווחה ועוד

עמותת "עמדא" – מתן מידע ,יצירת מסגרות תומכות
והפעלת פרויקטים להגברת איכות
לחולי דמנציה
חייו של החולה והמטפל העיקרי
אלצהיימר

ומחלות דומות
בישראל

מרכז מידע רעות-
אשל

קבוצות תמיכה ויעוץ לבני משפחה
של חולים ברחבי הארץ
מידע וייעוץ בנושאי זקנה ,שיקום,
סיעוד וגריאטריה
המידע מיועד לדור הביניים המטפל
בהורים מזדקנים ,לאוכלוסייה
המבוגרת ולאנשי מקצוע

מוקד טלפוני*1122 :
פקס24-5825262 :
אתר אינטרנטhttp://vatikim.gov.il :
מוקד טלפוני*1115 :
לצורך קבלת פרטים מדויקים יש לפנות
למנחה במקום המגורים הקרוב לבית – ניתן
לקבל מידע במוקד הטלפוני או באתר
האינטרנט http://www.alz-il.net

טלפון1-722-722-422 :
אתר אינטרנט:
http://www.reuth-mc.org.il
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שעות המענה הטלפוני בימים א'-ה' בין
השעות 25:22-18:22

יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

קליניקת סיוע
לגיל השלישי –
המרכז
הבינתחומי
הרצליה

ייעוץ וסיוע משפטיים לאוכלוסיית
הגיל השלישי במימוש זכויותיהם
במגוון רחב של תחומים הנוגעים
לחייהם היום יומיים

הקליניקה
לזכויות זקנים
וניצולי שואה –
אוניברסיטת בר
אילן

משמשת מרכז טלפוני לסיוע משפטי
ועזרה במיצוי זכויות לאוכלוסיית
הגיל השלישי ובני משפחותיהם

ניצולי
שואה
הרשות לזכויות
ניצולי שואה

השירות מוענק בסביבת מגוריהם הנוחה
והנגישה של הקשישים :דיור מוגן "משען"
ברמת אפעל וגבעתיים ,לתושבי ת"א-יפו
מרכזי יום "קשת"" -גולדה" יד אליהו רח'
יגור " ,5צהלון" יפו רח' ירושלים 12
אתר אינטרנט:
http://sites.idc.ac.il/legalclinics
טלפון26-5617114 :
פקס26-5611158 :
דוא"לElderly.law@mail.biu.ac.il :
אתר אינטרנטhttp://law-clinics.biu.ac.il :

סניפים:
 תל אביב – רח' יצחק שדה  ,17ת"ד
 ,57612מיקוד 8157624
הענקת תגמולים לניצולי השואה
 חיפה – רח' פל-ים  , 7ת"ד  , 121מיקוד
העומדים בתנאים של "חוק נכי
6122121
"
רדיפות הנאצים תשי"ז – 1557
 ירושלים – רח' יפו  468פינת רח'
בתנאים
ולוותיקי המלחמה העומדים
ירמיהו ,מיקוד 5261617
של "חוק נכי המלחמה בנאצים
תשי"ד "1552
קיימים סניפים ניידים נוספים ברחבי הארץ
– ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט
http://mof.gov.il/hrights
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תל אביב –

טלפון 26-5814851 :מענה טלפוני בין
השעות 27:22-15:22
פקס 26-5814885/51 :שעות קבלה :כל
יום פרט ליום ג' וליום ו' ,בשעות - 1:22
15:22


ירושלים –

טלפון 24-5211285/8 :פקס24- :
 5211282שעות קבלה :כל יום פרט
ליום ג' וליום ו' ,בשעות 15:22 - 1:22

יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

מס' טלפון274-4242222 :
קבלת קהל עם מומחי הזכויות של
העמותה בתיאום מראש בלבד

עמותת "אביב
לניצולי שואה"

ייעוץ וסיוע במיצוי זכויות לניצולי
שואה

הקליניקה
לזכויות ניצולי
שואה –
אוניברסיטת תל
אביב

סיוע במיצוי זכויות וייצוג משפטי

הקליניקה
לזכויות נפגעי
שואה – המרכז
הבינתחומי
הרצליה

סיוע במימון סיוע משפטי במימוש
זכויות ובפתרון בעיות משפטיות
במגוון תחומי המשפט האזרחי
(כדוגמת הסדרי תשלום חובות,
קבלת גמלאות וקצבאות ועוד)

סניפים:
 תל אביב – "רעות-אשל" שדרות החי"ל
 ,4יד-אליהו
 תל אביב –
 חיפה – מרכז רב שירותים לניצולי שואה יום ב' בין השעות  ,15:22-15:22מס'
טלפון לתיאום274-4242222 :
(שילה( ,הגפן 48
 חיפה –
יום א' בין השעות  ,25:22-16:22מס'
קיימות "נקודות זכות בקהילה" ברחבי
טלפון לתיאום22-1127714 :
הארץ – ניתן לקבל מידע נוסף בטלפון או
באתר האינטרנט http://avivshoa.co.il
טלפון26-8221681 :
פקס26-8227244 :
כתובת למשלוח דואר:
הקליניקות המשפטיות ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב ,רמת-
אביב ,תל-אביב85571 ,
דוא"לlawclinc@post.tau.ac.il :
אתר אינטרנטhttp://www.law.tau.ac.il :

טלפון26-8252188 :

11

שעות המענה הטלפוני בימים א'-ה' בין
השעות 21:22-18:22

יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

סיוע
לקטינים

טלפון24-8712828 :
קידום זכויותיהם של ילדים בישראל
המועצה הלאומית תחומים רבים :חינוך ,בריאות,
מצוקה ,התעללות ,משטרה
לשלום הילד
ועבריינות ,חקיקה ומשפט ,תקשורת
וצרכנות ועוד

כתובת למשלוח דואר:
רח' פייר קניג  61ירושלים 56285
דוא"לncc@children.org.il :
אתר אינטרנט:
http://www.children.org.il

הקליניקה
לזכויות ילדים
ונוער –
האוניברסיטה
העברית

ייצוג בתיקים פרטניים של ילדים
ונוער ,לרבות תיקי טיפול והשגחה,
תיקים פליליים וסוגיות נלוות להליך
הפלילי ,וכן מיצוי זכויות בתחומי
הבריאות והרווחה ועוד

טלפון24-5114552 :
פקס24-5114522 :
דוא"לlaw_clinics@savion.huji.a :
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שעות המענה הטלפוני בימים א'-ה' בין
השעות 12:22-15:22

יש להדגיש כי רשימת הארגונים הבאה הינה חלקית ואין בכך משום המלצה של האפוטרופוס הכללי על ארגון כלשהוא.
לפי המידע שהועבר אלינו כל השירותים המפורטים הם ללא עלות.

ארגונים נוספים:


אתגרים – עמותה המתמחה בספורט אתגרי ,שיקומי ותחרותי לבעלי מוגבלויותhttp://www.etgarim.org .



ארגון נכים נפגעי הנאצים – עמותה
http://www.inpo.org.il



אי"ל -אגודה ישראלית לאפילפסיה – עמותה הפועלת לשיפור השירותים לרווחת מבוגרים וילדים עם אפילפסיהhttp://www.epilepsy.org.il .



אלו"ט -האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים – עמותה לקידום זכויות ילדים ובוגרים אוטיסטים ומשפחותיהםhttp://alut.org.il .



בית איזי שפירא – פועל לשינוי באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהםhttp://www.beitissie.org.il .



ארגון נכי צה"ל – מייצג את נכי צה"ל על פי החוק ,ופועל למען שמירה ושיפור זכויות הנכים ,הבטחת שיקומו של הנכה ומכוונו לפעילות ותעסוקה בכבוד.
http://www.inz.org.il



ארגון הגג של ארגוני הנכים – ארגון גג העוסק בכל הנושאים המשותפים ל 62-ארגוני הנכים המאוגדים בתוכו ,ביניהם איל"ן ,אקי"ם ,המרכז לעיוור
בישראל ,אלו"ט ,אנוש ובית איזי שפיראhttp://irgunhagag.com .



מקום מיוחד – אתר המספק מידע על מכלול השירותים העומדים לרשותם של ילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהםhttp://makom-m.cet.ac.il .



יד שרה – ארגון למען שיפור איכות חייו של האדם המתמודד עם קשיים תפקודיים והענקת מגוון שירותי בית וקהילה למי שנצרך להם.
http://www.yadsarah.org.il



עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש המייצג את המשפחות ברמה אזורית וארצית מול הרשויות ,הציבור וגורמי הטיפול והשיקום ,ופועל ליישום
חוק שיקום נכי נפש בקהילהhttp://www.ozma.org.il .



לשמ"ה – עמותה לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש ,במטרה לקדם את מעמדם של אנשים המתמודדים עם מגבלה ותיוג פסיכיאטרי ,לפתח
קהילת מתמודדים מעורבת ,ולשלב את המתמודדים במערך הטיפול והשיקום של בריאות הנפשhttp://lishma.co.il .

הפועלת למיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה בישראל ,הן ממדינת ישראל והן מממשלת גרמניה.
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