ארגוני סיוע למבקשי מקלט
רופאים לזכויות אדם





מפעילים מרפאה פתוחה לחסרי מעמד ,עזרה בנוגע לביטוח רפואי.
רופא כללי/משפחה :א',ג',ד' מ ,00:11-רופא ילדים :שישי מ .0:99-אין צורך לקבוע תור
מראש.
רחוב רוך ספיר  ,4יפו .טלפון.90-0300319 :
http://www.phr.org.il/

מרפאת הפליטים





מרפאה של ההסתדרות הרפואית בישראל לפליטים.
ראשון ,שני ורביעי  ,00:11-01:11שלישי וחמישי 00:11-01:11
חובה לקבוע תור מראש בטלפון 90-2004001
התחנה המרכזית החדשה תל אביב ,קומה חמישית.

קו לעובד





הגנה על זכויות עובדים .ניתן לפנות אליהם בכל נושא הקשור להעסקה (הלנת שכר ,הפרת
זכויות עובדים ,תאונות עבודה וכו').
יום קבלת קהל למבקשי מקלט :יום שלישי ,מ00:11-00:11
נחלת בנימין  ,50תל אביב .טלפון90-2770522 :
http://www.kavlaoved.org.il/

מוקד סיוע לעובדים זרים





בקשר עם בתי הכלא ,עוזרים בכל הקשור לנושא מעמד ,שחרורים מהכלא וכו'.
ראשון  0:11-00:11ו ,00:11-00:11 -שני ורביעי  ,00:11-00:11שלישי וחמישי 0:11-
.00:11
נחלת בנימין  50תל אביב,טלפון90-0291009 :
http://www.hotline.org.il/hebrew/index.htm

ARDC




מקלט לנשים וילדים ,לימודי שפות (עברית ואנגלית) ,עזרה בנושא הגשת בקשות מקלט
ובעיות ויזה.
ראשון עד חמישי00:11-00:11 ,
התחנה המרכזית החדשה תל אביב ,קומה ( 4ליד תחנות האוטובוסם  4ו.)0-טלפון90- :
2003432

מסיל"ה




מרכז מידע וסיוע השייך לעיריית ת"א .מסייע בכל הנוגע לילדים ,הרשמה לבתי ספר וכו'.
ראשון ,שני ,רביעי ,חמישי 0:01-00:11
ראשון לציון  ,0תל אביב .טלפון90-2750515 :

 - UNHCRנציבות האו"ם לפליטים


עזיבת הארץ ,יישוב מחדש ,וכל נושא הקשור לזכויות פליטים.




ראשון-חמישי0:11-00:11 ,
החשמונאים  330תל אביב ,טלפון90-0325599 :

הגר ומרים




ליווי לנשים בהריון – מפגשים ומעקב רפואי
מפגשי הכנה ללידה מתקיימים בבינה (יסוד המעלה  00פינת לוינסקי  )000בימי רביעי
ב.00:01-
מעקב רפואי לנשים בהריון מתבצע במרפאת הפליטים שבתחנה המרכזית בימי רביעי
בשעות .00:11-01:11

ארגונים נוספים (לא מיועדים למבקשי מקלט בפרט אך מסייעים גם להם)
על"ם – לצעירים עד גיל 12




מקלחות וארוחות
ראשון  ,00:11-00:11שלישי  ,00:11-00:11רביעי ( 00:11-00:11לבנות בלבד) ,חמישי
.00:11-01:11
ראשית חכמה  ,0תל אביב.

מרפאת לוינסקי




מרפאה קהילתית לאבחון ,טיפול ומניעת מחלות מין.
התחנה המרכזית החדשה תל אביב ,קומה  .0טלפון03-5373738 :
א'  00:11-01:11יום ב'  00:11-00:11יום ג'  00:01-01:11יום ד'  00:11-00:11יום ה'
 10:11-00:01לצורך ביצוע בדיקות יש להגיע עד חצי שעה ( 09דק') לפני שעת הסגירה
הרשומה לעיל .בשל העומס הרב מומלץ לקבוע תור מראש.

