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OUR VISION
We envision the reduction and ultimate eradication
of eating disorders in Israel through education and
successful treatment.

OUR MISSION
Mercaz Female saves lives through our intensive,
outpatient treatment of Orthodox Jewish girls and women
in the Yerushalayim area who are suffering with eating
disorders. We aim to increase public awareness of
eating disorders in order to aid in their prevention and
detection.

OUR OBJECTIVES
• To provide intensive, individual treatment on the
highest professional level to Orthodox Jewish girls
and women in the Yerushalayim area who are
suffering from eating disorders and thus bring them to
a full recovery.
• To provide parent counseling to the parents of our
clients.
• To increase awareness of the problem of eating
disorders in educational institutions in the Orthodox
community.
• To secure sufficient funding to ensure that everyone,
regardless of financial status, is able to receive the
treatment they need.

Mercaz Female Saves Lives!

מרכז פימ”ל — מרכז לטיפול בהפרעות אכילה לבנות דתיות
.וחרדיות
הפרעת אכילה — הינה מחלה קשה ומסכנת חיי אדם (אחוז
.) ר”ל,תמותה גבוה
 יכול,פיתוח מודעות לגורמי המחלה ולרמת הסיכון הגבוהה
.לעזור בהתמודדות עם המחלה ואף למנוע אותה
,המרכז כולל רופאה מומחית ברפואת המשפחה ומתבגרים
 מטפלת, עובדת סוציאלית קלינית, פסיכולוגית קלינית,דיאטניות
. מטפלת משפחתית וזוגית והדרכת הורים,באומנות וחונכים
 נעשית תוך כדי שיתוף פעולה,עבודת הצוות הרב מקצועי במרכז
. המטופלים ומשפחותיהם,מלא בין כל אנשי הצוות
הטיפולים מתקיימים במקביל להמשך תפקודה של הבת
. מגורים במשפחה, חברה, עבודה,בקהילה — לימודים
צוות המרכז מקבל הדרכה מקצועית אינטנסיבית
, מומחית לטיפול בהפרעות אכילה,מפרופ’ מוריה גולן
.מנהלת מכון "שחף" בתל־אביב וממדריכים נוספים במכון

Mercaz Female – Saving lives is a central
commandment of Judaism. Mercaz Female fulfills
this commandment by fighting life threatening eating
disorders at our outpatient center in Yerushalayim. We
are the only center in the area established to serve the
diverse Orthodox community of Greater Yerushalayim.
Mercaz Female provides (in either Hebrew or English)
intensive, individual treatment. Our clinical staff includes
a physician (who is a specialist in adolescent and family
medicine), psychologist, art therapist, clinical social
worker, family therapist, dietitians and clinical mentors.
Parents also participate in regular family counselling. Our
staff receives on going, intensive training from the Shahaf
Institute in Tel Aviv. They then apply Shahaf's highly
successful methods to our Orthodox setting.

החזון שלנו
טיפול ומיגור הפרעות אכילה בישראל על־ידי הגדלת המודעות
לבעיה ,הקניית ידע והפניה לקבלת טיפול מתאים.

הייעוד שלנו
מרכז פימ”ל הינה מרפאה המתמחה בטיפול בהפרעות
אכילה לסוגיה .המרפאה מיועדת לציבור הדתי והחרדי באזור
ירושלים והסביבה.
אנו שואפים להרחיב ולהגדיל את מודעות הציבור לבעיה בכדי
לעזור — על ידי מניעה ,זיהוי וטיפול בהפרעות אכילה.

המטרות שלנו
⋅

מתן טיפול מקצועי ועוטף לפי צורכי המטופל.

⋅

מתן הדרכת הורים.

⋅

מתן טיפול משפחתי וזוגי.

⋅

שירותי חונכות.

⋅

התאמת עלות הטיפול בהתאם ליכולת הכלכלית של
המטופל.

⋅

הגברת המודעות לבעיה ,בקרב מוסדות חינוך דתיים
וחרדים.

⋅

מתן שירותי הדרכה פרטנית לצוותים טיפוליים וחינוכיים.

מרכז פימ"ל מציל חיים

From a Mother...
“Our oldest daughter is suffering from an eating disorder
which is literally 'eating away' at the entire family. She is
a beautiful, sensitive and loving girl who needs help. We
turned to Mercaz Female. This amazing place accepted us
with open arms. They are teaching her to love herself and
believe in herself. They are teaching us how to bring out the
best in her and how to deal with our other children. They
are actually the support beam of our family unit. They are
available to us 24 hours a day if we should have questions
or need advice. Our daughter is reacting well and is
progressing. She feels loved and cared for at the center.”

Mercaz Female Saves Lives!

מכתב מאבא של מטופלת
“במקצועיותכם הרבה הבאתם בס”ד להחלמתה המלאה של
...בתנו תחי’ וליכולתה לנהל חיים תקינים אשר לולי זה מי יודע
נקודה חשובה הראויה לציון הוא השילוב הנפלא של הטיפול
עם החולה יחד עם שיתוף הפעולה של ההורים תוך כדי שמירה
.על הפרטיות של המטופל
!איך זה נעשה? לצוות הנפלא פתרונים
 אלא בכל עת,הטיפול לא נגמר בשעות העבודה המקובלות
 הדרכה ותמיכה בשעות מאוחרות,שהיינו זקוקים לעזרה
.ובערבי שבת וחג! תמיד נענינו באורך רוח ובסבלנות מרובה
”.קיבלנו בחזרה את בתנו במתנה

מרכז פימ"ל מציל חיים

BECOME OUR PARTNER
Mercaz Female never wants to turn anyone away due to inability to
pay the full cost of the intensive, individual treatment that they need.
We need your support to live up to this ideal. Every gift helps us to
save our patients’ lives.
$1,800 sponsors one patient’s intensive treatment for one month.
$3600 sponsors an intensive educational program for area teachers
and counselors.
$21,600 sponsors one patient’s intensive treatment for a year.
To inquire about these and other sponsorships, please contact our
Executive Director, Rabbi Shmuel Jablon.

IN THE UNITED STATES:
Please make your tax deductible check out to “Central Fund of
Israel” (a qualified 501c3 fund) with a note in the memo that your
gift is earmarked for Mercaz Female. Mercaz Female will receive
100% of your donation.
Please mail your check to: Mercaz Female, c/o Jablon
4393 Park Vicente, Calabasas, CA 91302
IN CANADA:
Please make your check out to Beth Oloth. Mark clearly on the
check that it is intended to support Mercaz Female.
Mercaz Female will receive 100% of your donation.
Please mail your check to: Beth Oloth, 32 Brookview Dr
Toronto, On M6A 2K2
IN ISRAEL:
Mercaz Female is a registered Amuta (Israeli non-profit).
Checks may be mailed to:

מרכז פימ”ל
 ירושלים, קריית משה,9 העילוי

 אתי אזולאי,

:עיצוב והפקה

לתרומות
מרכז פימ”ל אינו רוצה להשיב פני ריקם של אף פונה מחמת קשיים
. משך הטיפול נמשך בין שנה לארבע שנים.כלכליים
. ש”ח מסייעת לטיפול עבור מטופל אחד לחודש6,300 כל תרומה של
. ש"ח יכולה לממן תכנית מניעה לצוותי בתי הספר12,600 כל תרומה של
 ש"ח מסייעת במימון טיפול אינטנסיבי עבור מטופל75,000 כל תרומה של
.אחד לשנה
!אנו זקוקים לתמיכה שלך כדי לממש את האידיאל הזה

