
 

 

 

 

 

 

 منع ومعالجة التحرشات واالعتداءات الجنسيّة في إطار الخدمة الوطنيّة المدنيّة
 2017-2016إجراءات داخليّة لجمعيّة شلوميت محدثة لسنة الخدمة  

 الخلفية

 لقانون منع التحرش الجنسّي لعام على التصرفات التي تُعّرف أنها تحرشات جنسيّة: 3تنص المادة 

 ما يكون الفعل الذي يطلب من الشخص القيام به له طابعًا جنسيًّا.االبتزاز بالتهديد عند .أ

 األعمال المشينة. .ب

 االقتراحات المتكررة ذات الطابع الجنسّي والموجهة إلى شخص أظهر للُمتحرش أنه غير معني بتلك االقتراحات. .ت

ين أظهر هذا الشخص للُمتحرش أنه التعامل المتكرر ذا الطابع الجنسّي والموّجه إلى شخص وتتركز حول جنسانّيته، في ح .ث

 غير معني بذلك التعامل.

التعامل التحقيري والمهين الموجه إلى شخص ويتعلق بجنسه أو جنسانّيته، بما في ذلك الميول الجنسيّة. نشر صور أو فيلم  .ج

ون موافقته على أو تسجيل لشخص يتركز حول جنسانّيته في الحاالت التي قد يؤدي النشر إلى اذالل الشخص وإهانته وبد

 النشر.

 
مكانة من تخدم أو يخدم في الخدمة الوطنيّة مماثل لمكانة العامالت في مكان العمل، لذلك فإن أماكن الخدمة الوطنيّة مسؤولة عن 

 هذا المجال، وحكم المتطوعة هو مثل حكم العاملة في كل ما يعنيه األمر.

في مساعدة وتقديم العون للمتطوعات/المتطوعين وترى وجود أهميّة  مع ذلك قررت سلطة الخدمة الوطنية وجود قيمة كبيرة

 كبيرة في رفع الوعي ومعالجة التحرشات واالعتداءات الجنسيّة.

المسؤولة الرئيسية عن هذا الموضوع في جمعيّة شلوميت هي نائبة المدير العام لمركز المتطوعين والتنمية  إفيشاغ أزوالي 

 اإلعالم والوقاية هي مديرة وحد االستكماالت واإلرشاد حجيت ملين.موشيه. والمسؤولة عن مجال 

 المسؤولة عن قسم المعالجة، التقارير والرقابة هي مركزة نظام الخدمات االجتماعية، العاملة االجتماعية ليرون جوالن.

 االعالم والوقاية

، يشارك المتطوعون في ورشة توفر لهم المعلومات في إطار أيام التقييم للخدمة التي تُقام في األيام األولى لسنة الخدمة .1

 واألدوات. تُدار الورشة من قبل الُمركزة الرئيسية وبمساعدة ميّسر حاصل على تدريب مالئم للعمل في هذا المجال.

 تقام الورشة بشكل منفصل للشباب وللشابات وفي اللغة والثقافة المطلوبتين للمجموعة. .2

 سيتم تحديث جديد في موضوع الوقاية والتحرشات الجنسية. كجزء من استكمال منتصف السنة .3

 المعالجة

كل ابالغ من قبل المتطوع/المتطوعة عن اعتداء أو تحرش جنسّي  يُحال إلى المسؤولة عن التحرشات الجنسيّة في جمعيّة  .1

زة، الُمشغل في مكان ركشلوميت، إما عبر التوجه المباشر من قبل المتطوع/المتطوعة أو من قبل شخص آخر )مثال: المُ 

ة سيقرر الخدمة، األهل، الخ...(. لدى استالم البالغ تقوم المسؤولة عن الموضوع بدارسة الحالة وبناء على تقديراتها المهنيّ 

 ة.طبيعة معالجة القضيّ 



 

 

 

 

 

 

وهو/هي من يقرر مشاركة جهات أخرى في  تتم معالجة القضية من خالل الحفاظ على خصوصيات المشتكي/المشتكية. .2

 الشكوى أم ال.

المسؤولة عن هذا المجال، مع مقابلة ة القضية سيتم دعوة المتطوع/المتطوعة المتضرر/المتضررة إلى في إطار معالج .3

 لتسمع منه/منها التفاصيل التي يريد/تريد المتطوع/المتطوعة الحديث عنها.

عة الدعم العاطفّي والمرافقة من قبل نظام الخدمات االجتماعيّة في جمعيّة شلوميت، تقترح المسؤولة على المتطوع/المتطو .4

 وتشرح له/لها جميع الطرق المتاحة بناء على القانون وبشكل عام.

المسؤولة أو كل جهة يختارها/تختارها المتطوع/المتطوعة تتخذ الخطوات بناء على الطريقة التي يتم اختيارها من قبل  .5

متطوعة. المرافقة ستقدم المساعدة للمتطوع/المتطوعة خالل كل هذه العمليّة بما في ذلك الدعم والمساعدة اللمتطوع/ال

 المهنية أيضا بعد استكمال معالجة القضية.

إذا وقع االعتداء في مكان الخدمة سيكون معالجة القضية أمام مكان الخدمة من مسؤولية المسؤولة عن معالجة التحرشات  .6

إذا وجدت المسؤولة أّن معالجة القضية من خالل مكان الخدمة لم تكن كما يجب، أو إذا رأت أن تواجد الجنسيّة. و

المتطوعات في مكان الخدمة يعرضهن للخطر، ستقوم بابالغ المسؤولة الرئيسية في سلطة الخدمة الوطنية من أجل تحديد 

 لمعترف بها.طريقة معالجة القضية أمام مكان الخدمة والتنسيق بين الجهات ا

إذا كانت القضية تتعلق بمتطوعات اضافيات سيتم النظر في التدخل المهنّي من قبل المسؤولة الرئيسيّة عن هذا المجال  .7

 بالتعاون من المسؤولة المناسبة في جمعيّة شلوميت من خالل الحفاظ على خصوصية الفرد.

 غ والرقابةيلتبال

ش جنسّي للمديرة العامة في الجمعيّة وهذا من مسؤولية نائبة المدير العام في مركز المتطوعين كل حالة عنف، اعتداء، تحريتم التبليغ عن  .1

 و/أو مديرة المنطقة.

بالغ عن ذلك لسلطة الخدمة الشرطة، المستشفى وغيرها، يتم اإلزل، أي في حالة معالجة القضية من قبل جهات خارج مكان الخدمة/النُ  .2

 .أيًضا الوطنية

 ل خطي وأيضا شفهيا وذلك وفق خطورة القضيّة ومن خالل الحفاظ على خصوصيّة الفرد.يتم التبلغ بشك .3

 طرق االتصاالت لإلبالغ عن موضوع التحرش واالعتداء الجنسي:

نائبة المدير العام في مكرز المتطوعين والتنمية والمسؤولة عن معالجة التحرشات الجنسيّة في جمعيّة شلوميت  .1

 avishag@shlomit.org.il  *2961أفيشاغ أزوالي موشيه: 

 العاملة االجتماعيّة وُمركزة نظام الخدمات االجتماعيّة .2

                  liron@shlomit.org.il 054-4612860 *  6129ليرون جوالن:  

 *   6129ين: خط التبليغ للمتطوع .3
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