"...והיה אם מישהו בא,
אל תסתובב"
אביב גפן

قائمة العناوين
للمساعدة  /الدعم  /العالج بموضوع الجنسانية السليمة ومنع االعتداء
الجنسي
ورقة معلومات للمستشارين التربويين وللمعالجين النفسيين

أضيئوا ولو ومضة فهي أول الطريق لتبديد الظالم...
توجيه الطالب لتلقي المساعدة
المستشار\ة التربوي\ة ،المعالج\ة النفسي\ة المحترمين،
في هذا الملف عنوانين لتوجيه الطالب في حال تبليغ عن حدث يحوي تحرشا ً او اعتداءاً
جنسياً .من المؤكد أن مرشدات الوحدة للجنسانية ومنع االعتداءات متواجدات من أجلك كي
تقوموا ببناء سيرورة توجيه ناجعة ومناسبة .يمكنكم الحصول على اسم المرشدة بمنطقتكم
عن طريق مفتش\ة االستشارة.
عناوين في وزارة المعارف:
الخدمات النفسية االستشارية
في بعض مراكز الخدمات النفسية التابعة للبلدية\ المجلس المحلي هناك مراكز مخصصة لعالج ضحايا االعتداء
الجنسي .ننصحكم بالتشاور مع المعالج النفسي في المدرسة للتطرق لعالج الفرد والمؤسسة.
الخط المفتوح لتوجهات الطالب واألهل:
أيام األحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الخامسة عصراً.
1-800-25-00-25
ننصحكم بالتوجه مسبقا ً لإلدارة والتفتيش.
مركز االتصاالت  : 105الهيئة الوطنية لحماية االوالد في الشبكة

مجيب هاتفي 24ساعه يوميا

مراكز عالجية ومراكز داعمة:
توجه أولي عند الكشف عن اعتداء :مركز حماية األطفال والمراهقين -بيت لين
"بيت لين" هو مركز لحماية األطفال والمراهقين وهو يجمع تحت سقف واحد مجموعة من المهنيين المختصين
بالتشخيص ،التحقيق وتقييم حالة المتوجه الذي هو طفل او مراهق -أي القصر -بين أجيال  18-3والذين كانوا
قد تعرضوا لتنكيل جنسي ،نفسي ،جسدي واهمال كبير .مراكز الحماية منتشرة في البالد ومهمتهم التوجيه
وتقديم المشورة .يمكن التواصل معهم تلفونيا ً او الوصول الى المركز مع بالغ بعد التنسيق تلفونياً.

"بيت لين" تل هشومر 03-5353590
"بيت لين" القدس 02-6448844
"بيت لين" اشكيلون 08-6389000
"بيت لين" حيفا 04-6042024
"بيت لين" الناصرة(مخصص للمجتمع العربي) 04-6330556
المراكز مفتوحة أيام األحد حتى الخميس ،في الساعات8:00-16:00 :

مراكز فورية لعالج ضحايا العنف الجنسي (تحت اطار وزارة الصحة):
المراكز الفورية لضحايا العنف الجنسي تعالج ضحايا اعتداءات جنسية حصلت خالل األسبوع االخير .في هذه
المراكز تتواجد :فحوصات طبية ،عالج طبي وأدوية ،تجميع أدلة قانونية ومرافقة من قبل عاملة اجتماعية تتابع
الضحية خالل فترة بقاءها بالمشفى وبحسب الحاجة بعد الخروج منه .هذه المراكز تعمل على مدار الساعة (24
ساعة يومياً) كل أيام السنة.
يمكن التوجه للمركز بشكل مستقل أو بتوجيه من الشرطة ،قسم الرفاه االجتماعي او مراكز الحماية.
المراكز تعالج القصر في حال عدم وجود مركز حماية الطفل في المنطقة السكنية او في ساعات ال يعمل بها
المركز او ال يستطيع استقبال الضحية.
بعد سبعة أيام من التعرض لالعتداء يمكن التوجه لمركز حماية األطفال والمراهقين القريب أو التوجه للشرطة.

اسم المركز الطبي

طرق التواصل

المركز الطبي "ولفسون" ("غرفة )"4

طوارئ03-5028313 :
خدمات اجتماعية03-50284545 :

المركز الطبي "بني تسيون" ("غرفة )"10

طوارئ 04-8359210
خدمات اجتماعية04-8359300 :

المركز الطبي "هاداسا" ("مركز بات عامي")

طوارئ02-6777222 :
خدمات اجتماعية02-6422758 :

المركز الطبي سوروكا

طوارئ08-6400462 :
خدمات اجتماعية08-6400327/08-6403799 :

المركز الطبي بوريا"( ,مركز طانا")

المباشر04-6652481 :
فاكس04-6652711 :

العالج النفسي لضحايا االعتداء الجنسي
يحق لضحايا االعتداء الجنسي الذين لم يتعدوا جيل الرشد (حتى جيل  )18تلقي العالج مجاناً .بالتالي ،يجب
التوجه لقسم الرفاه االجتماعي بالبلدية\ المجلس المحلي لتلقي العالج عن طريقهم.

خطوط داعمة ومراكز لتوجهات االوالد والمراهقون
مركز المساعدة في وزارة الرفاه االجتماعي מוקד הסיוע של משרד הרווחה 118
مجلس حماية الطفل המועצה לשלום הילד 02-5639191
אל"י مؤسسة حماية الولد من االعتداء الجسدي والجنسي 03-6091920

 yelemموقع داعم للشباب وهو تابع لجمعية "عيليم" التي تعنى بمواضيع :الجنسانية ،االعتداء الجنسي،
الهوي ة الجنسية والميول الجنسي المثلي ،الخدمات الجنسية مدفوعة األجر ومواضيع اخرى.
الخط الدافئ للقصر الموجودون في دائرة الخدمات الجنسية مع أجر (يعمل  24ساعة يومياً) 054-9773666
المركز الداعم لضحايا االعتداء الجنسي מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית*:
03-5176176
الخط الداعم للفتيات ضحايا العنف الجنسي1202 :
03-5179179
الخط الداعم للفتيان ضحايا العنف الجنسي 1203 :
02-6730002
الخط الداعم للنساء والفتيات المتدينات ضحايا العنف الجنسي:
02-5328000
الخط الدعم الرجال والفتيان ضحايا العنف الجنسي:
04-6566813
الخط الداعم لضحايا العنف واالعتداء الجنسي في المجتمع العربي:
1-800-220-230
الخط الداعم في اللغة االمهرية:
* هناك امكانية لتلقي التوجيه للعالج من خالل الخطوط الداعمة لمواضيع مثل :تحرش جنسي ،دعم قانوني ،حركات نسوية،
اضطرابات الطعام ،حمل ،إدمان ومرض االيدز ومواضيع اخرى ايضا.

خطوط داعمة اضافية:
هناك من يمكنك التحدث اليه 03-6205590
קש"ב :خط داعم لنساء في ضائقة09-7412858 09-7747760 :
الباب المفتوح
 03-5101511فروع في شتى المناطق بالبالد.

خدمات استشارة ،مرافقة واعطاء معلومات عن طريق الهاتف واالنترنت كما بمقابالت استشارية شخصية
وزوجية في المركز .يمكن التوجه اليهم بمواضيع :الجنس والجنسانية ،جيل المراهقة ،العالقات الزوجية،
الحب ،المغازلة ،الهوية الجنسية والميول الجنسي ،االعتبارات القامة عالقة جنسية ،وسائل منع الحمل ،أمراض
الجنس ،حمل غير مخطط ،والعديد من االمور االخرى .بحيث ان الطاقم الذي يعمل بالمركز يضم مستشارات،
أطباء وطبيبة نساء.
الخدمات تمنح بجو من األمان والسرية ووهي خدمة مجانية.
مركز "معا" في رمات غان מרכז ביחד רמת גן 03-6760504
طاقم العيادة يضم طبيبة للمراهقين ،عاملة اجتماعية واخصائية تغذية عيادية .المواضيع التي يعنى بها المركز
هي :التغيرات الفسيولوجية في جيل المراهقة ،عادات أكل سليمة ،الرياضة والتغذية ،اشكاليات في العادة
الشهرية ،استشارة بما يتعلق بوسائل منع الحمل ،استشارة بموضوع امراض الجنس ،والصعوبات العائلية
واالجتماعية .الخدمة في المركز سرية ومجانية.
مرض االيدز
الفحوصات للكشف عن  HIVهي سرية .



ممكن ان يتم اجراء الفحص في كل واحد من فروع صندوق المرضى عن طريق الحصول على ورقة توجيه
من الطبيب المعالج .يمكن اجراء فحص الدم في الفرع ذاته.
يمكن كذلك ان يتم اجراء الفحص في احدى عيادات االيدز أو مختبرات االيدز التابعة لوزارة الصحة (انقروا
هنا).

