
لقاء تحضيري للخدمة المدنية/ التطوع 
أهال وسهال بكم/ن

جمعيّة شلوميت



لقاء تحضيري للخدمة 
        08:30 - 08:00   التجمع 

        08:30 - 09:30   أهال وسهال بكم/بكن في شلوميت - تعارف وواجهات في الخدمة الوطنية المدنية   

       09:30 - 09:45    استراحة 

    09:45 - 10:45   تطبيق للتقارير 

10:45 - 11:00   استراحة 

11:00 - 12:00    وظيفة المنسقة ودستور الخدمة  - تأكيدات  

12:00 - 12:30   استراحة غداء  

12:30 - 13:00  النظام االجتماعي وحاالت الطوارئ 

13:00 - 13:30  المنطقة الشخصية على موقع الجمعية 

13:30 - 13:45   استراحة 

13:45 - 15:00   األيام األولى في الخدمة 

البرنامج 



مرحبا بكم في شلومیت 

التعارف 

واجهات في الخدمة المدنية
الوحدة األولى 



متطوعون/ات 
يتحدثون 

https://www.youtube.com/watch?v=bx4xdpNp-WE


انستا شلوميت 



الخطوة األولى لالنتقال من تلميذ/ة إلى متطوع/ة  

التعرف على المنسقة وعلى أبناء وبنات الخدمة في المنطقة 
  

منح األدوات والمعرفة لبداية الخدمة 

أهداف 
اللقاء 

التحضيري 
 للخدمة 



تسجيل الحضور 

في يوم التدريب



تسجيل 
الحضور في 
أيام التدريب 
– المرحلة 

األولى



دخول المنطقة 
الشخصية - 

لتعبئة التقارير 
االستمارات 
والتوقيع على 

االتفاقية



معلومات عملية 
للمتطوع/ة 
الناشط/ة



المرحلة الرابعة 
– تسجيل 

الحضور أيام 
التدريب



كلمة افتتاحية - 
المديرة العامة 

للجمعية، أڤيشاغ 
أزوالي منشة  

https://www.youtube.com/watch?v=j_v1Zcwi6Ew


تعارف 

تخوفات، توقعات، أمل



المتطوع/ة 
في المركز

منسقة المنطقة

مديرة اللواء

المسؤول/ة في مكان الخدمة

المتطوع/ة في 
المركز 

ادارة الجمعية

سلطة الخدمة الوطنية المدنية 



ابن/ة الخدمة

مكان الخدمة

واجهات في 
الخدمة 
المدنية

الـــــهيئة الـــــحكومـــــية الـــــتي تجـــــمع كـــــل مـــــا يـــــتعلق بـــــمعالـــــجة مـــــوضـــــوع 

الخـــــدمـــــة الـــــوطـــــنية الـــــمدنـــــية فـــــي إســـــرائـــــيل. وفـــــقا لـــــقوانـــــين الـــــدولـــــة 

والــــلوائــــح، تــــعمل الســــلطة عــــلى مــــراقــــبة أمــــاكــــن الخــــدمــــة والــــجعيّات 

التي تدير حوالي 18,0000 من أبناء وبنات الخدمة. 

   
الـــــهيئة الـــــتي تـــــشغل أبـــــناء وبـــــنات الخـــــدمـــــة مـــــن مـــــرحـــــلة الـــــترشـــــيح 

والــــــــبحث عــــــــن الــــــــمتطوعــــــــات األكــــــــثر مــــــــالءمــــــــة، مــــــــرورا بــــــــالــــــــمرافــــــــقة 

الـــــــشخصية، والـــــــدعـــــــم مـــــــن قـــــــبل مـــــــنسقة الـــــــمنطقة، وحـــــــتى تـــــــوفـــــــير 

الــــــتدريــــــب، الــــــمعلومــــــات واألدوات مــــــن أجــــــل الخــــــروج إلــــــى الــــــحياة 

المدنية في نهاية سنة أو سنتين من الخدمة. 

الـمسؤولـية والـمرافـقة الـمهنية لـلمتطوع/ة وفـق مـجال 

الخدمة ووفق تعريف الوظيفة واالحتياجات.

السلطة للخدمة الوطنية المدنية

جمعيّة شلوميتالمنسق/ةالُمشّغل/ة



كل واحدة من الهيئات ملزمة وفق المتطلبات، والقوانين واللوائح:  
   

منذ بداية الخدمة، يحصل المتطوع/ة على حقوق وواجبات، والتي قمتم 

 بالتوقيع عليها مع بداية الخدمة، وهي مذكورة بشكل مفصل في موقع الجمعيّة، 

 ويتم نقلها لكم خالل الخدمة من قبل المنسقة. اذا لزم االمر يمكنكم/ن التوجه إلى 

 مديرة اللواء ومن ثم لنائبة المديرة العامة ومن ثم للمديرة العامة للجمعيّة. .   واجهات في 
الخدمة المدنية



في دولة إسرائيل توجد قوانين تتعلق بالخدمة المدنية 
السلطة للخدمة الوطنية المدنية  

تُرشد 
تُشرف 
وتراقب 

كل من أماكن الخدمة 
والجمعيّة التي تشّغل أبناء وبنات الخدمة  -  

وفق القوانين والتعليمات. 

منسقة/ة جمعيّة شلوميت 
يرافق/ترافق أبناء وبنات الخدمة 

وفق القوانين، التوجيهات، التعليمات، وواجبات وحقوق 
المتطوعين والمتطوعات

واجهات في 
الخدمة 
المدنية



 توجد لكم/ن حقوق. ✓

توجد لكم/ن واجبات.  ✓

لديكم/ن للمن تتوجهون في مكان الخدمة، المنسقة أو الجهات المهنية في مقر الجمعيّة. ✓

ولديكم/ن األدوات التكنولوجية التي تساعدكم/ن للتعرف على حقوقكم/ن وتأدية واجباتكم/ن. ✓

في الوحدات التالية سنتعرف على الواجبات، والحقوق، واألدوات التكنولوجية – ال تترددوا بطرح األسئلة واالستفسار!✓



استراحة



تطبيق التقارير
الوحدة الثانية 



تطبيق للتقارير 
تدريب ألبنا وبنات الخدمة الوطنية المدنية



اهال وسهال بكم/بكن مع تطبيق التقارير!  
بعد ادخال رقم بطاقة هويتك، سيرسل لك كلمة السر  برسالة SMS على الهاتف 



بعد ادخال كلمة السر،  
ستصل/ين  إلى الشاشة الرئيسية  



تصفح نحو األسفل  
وستجد/ين تفاصيلك الشخصية 



من أجل تسجيل "دخول"  
   

الرجائ الضغط على 
 "هيا نبدأ" 



   
بعد الضغط – 

 سيتم تسجيل ساعة الدخول.



لتسجيل "الخروج" –  
يجب الضغط على  

"النهاية" 



תיבת הודעות 

העלאת דוח חתום 
במידה והמפעיל/ה לא מעלה 

חתימה דיגיטלית 

على شاشة الدخول هناك عدة إمكانيات (الشرح الحًقا) 

דיווח העדרות - 
חופשה/מחלה



الضغط على الخطوط الثالثة الزرقاء – يقودكم إلى شاشة مع إمكانيات أخرى  



شاشة الدوام   
ترّكز تقارير ساعات الدوام الشهرية.  

يمكن اختيار الشهر والدخول لتسجيل تقرير الساعات المناسب  
   

هنا يمكنك  
حتلنة الساعة يدويا  

(اذا نسيت أو لم تتمكن لسبب مبرر) – بمصادقة المسنقة.  
تسجيل نوع الغياب وتحميل االستمارات ذات الصلة. 



شاشة الدوام  
يجب اختيار الشهر المناسب  



شاشة الدوام  
   

بعد اختيار الشهر،  
يظهر التقرير مع األيام الناقصة معلمة باللون األزرق الفاتح . 



عند الضغط على "تقرير" تفتح أمامك أربع إمكانيات:  
الدوام، الغياب، العطلة، المرض، كورونا 



اذا اخترت "تقرير" (أي لم تقم بتسجيل دخول/خروج في الوقت)  
قم بحتلة الساعات واضغط/ي على "تقرير+" 



اذا اخترت "غياب" – أي، سبب آخر غير العطلة المرض أو الكورونا؛  
سوف يفتح شباك بحتوي على "كود العملية" (في الشريحة القادمة) 



الضغط على "كود العملية" سيفتح لك قائمة طويلة من اإلمكانيات لالختيار: 



اذا اخترت "مرض"  
سوف يفتح شباك وفيه "كود العملية" مع عدة إمكانيات: 



اذا اخترت "عطلة"  
سوف يفتح شباك وفيه "كود العملية" مع عدة إمكانيات: : 



اذا اخترت "كورونا"  
سوف يفتح شباك وفيه "كود العملية" مع عدة إمكانيات: 



عندما تضغط/ين على  
"اغالق الشهر" –  

سيفتح شباك لحتلنة  
عدد األيام في الشهر،  

عدد أيام العمل، واأليام التي فيها خطأ



عنوان البريد اإللكتروني للمراسلة –  
غالبا هو عنوان بريد المشّغل،  

إليه يرسل التقرير الرقمي الموقع.  
إذا ال يتوفر لديك عنوان المشّغل،  

يجب تعبئة عنوان بريدك اإللكتروني  

والطلب من المشّغل التوقيع خطيًا. 



في لحظة اغالق الشهر،  
فان زر "اغالق الشهر" يتبدل إلى "بداية شهر".  

بعد أن تضغط/ين على "بداية شهر"،  
تتلقى المنسقة رسالة، وإذا كان كل شيء على ما يرام،  

فسوق تصادق لك على افتتاح بداية شهر. 



مع تلخيص التقارير السنوية – نرى الشاشة مقسمة إلى سنة أ وسنة ب.  
سوف تجد/ين في هذه الشاشة  

استغالل أيام العطلة / األيام المرضية  
بعد مصادقة مقر الجمعية عليها،  

وكذلك اغالق الشهر  
وموافقة المنسقة. 





على شاشة "المنطقة الشخصية"  
تجد/ين  

تفاصيلك الشخصية،  
تفاصيل مكان الخدمة والمنسقة  

تلخيص عام أليام العطلة والمرض،  
مصادقة اللجنة الطبية ومصادقة على تواصل الخدمة  
(األمور الناقصة وبدون مصادقة غير قائمة على هذه 

الشاشة) 





على هذه الشاشة تجد/ين رسائل من قبل مقر الجمعيّة 



من أجل التقرير عن يوم غياب يمكن القيام بذلك عن طريق الشاشة الرئيسية.  
الضغط على صورة الوجه تعيدكم إلى الشاشة الرئيسية حيت يتم اختيار "تقرير الغياب". 



بعد اختبار "نوعية التقرير"، نخنار من ضمن القائمة "كود العملية" 

اخيتار  
"كورونا" 

اختيار  
"غياب" 



بالنجاح! 



وظيفة المنسقة  

وتوكيدات من دستور الجمعيّة
الوحدة الثالثة



   
     توقف هام    

    بمناسبة رحلتنا المشتركة في الخدمة الوطنية المدنية في شلوميت  
   

بعض األمور عن نفسي…  
 أن أكون منسقة في شلوميت يعني بالنسبة لي …  

 طابع علمي – من المهم أن تعرفوا…  
توقعاتي…  

 توقعاتكم/ن؟   



 التوكيدات المعروضة أثناء التدريب ليست سوى جزء من الدستور 

يجب قراءة جميع مواد الدستور بعناية - على الموقع اإللكتروني لجمعية شلوميت
الدستور – 
توكيدات 



*التوكيدات مكتوبة بلغة المؤنث لكنها موجهة للجنيسن  

زيارة شهرية 

مرة كل ثالثة أو أربعة أسابيع  سأزورك في مكان الخدمة. بالطبع أنا متواجدة أيًضا على الهاتف 

المحمول خالل األسبوع (من 8 صباًحا إلى 4 مساًء) - يمكنك االتصال أو إرسال رسالة على الواتس 

اب وسأعود إليك في أقرب وقت ممكن. 

اسم المسار 

يجب عليك اختيار اسم المستار في االتفاقية: 1. الخدمة الوطنية 2. الخدمة المجتمعية  

 



حساب البنك، الرسوم المالية وتحديث المعلومات   

يجب أن تمتلك حسابًا بنكيًا إسرائيليًا نيابة باسمك، وسوف تتلقى رسوًما مالية شهرية في العاشر من كل شهر، شريطة 

أن تقدم تقرير الدوام الشهري الموقع. 

لدى أي تغييرات في تفاصيلك الشخصية (الهاتف، العنوان، الحساب المصرفي، إلخ.) يجب حتلنة المركزة. 

رسوم االشتراك 

هنالك نشاطات وأحداث تجبي الجمعية مقابلها رسوم اشتراك شخصية – المركزة سوف تبلغكم بذلك مسبقا.  

رسوم التسجيل 

بعد شهرين من الخدمة في السنة األولى تدفع رسوم تسجيل بقيمة 80 شاقال.



بطاقة الخدمة 

بطاقة الخدمة يجب أن تكون معك خالل الخدمة، البطاقة تشكل هوية للرقابة في مكان 

الخدمة والمواصالت العامة. في حالة فقدان البطاقة يتم خصم مبلغ 15 شاقال من بدل 

مصارفيك. 

السفريات 

يحق لك السفر مجانا في المواصالت العامة مع ابراز بطاقة راڤ كاڤ  شخصیة



فترة الخدمة 

ال تقل فترة خدمة المتطوعة عن 12 شهرا متتالية وال تزيد عن 24 شهرا 

التوقف عن الخدمة يتم فقط عبر مصادقة خاصة. 

ضمن خدمتك سوف تتطوعين في أطر رسميّة وغير رسميّة خالل ساعات الصباح، والظهر، والعصر والمساء، 

وليس بعد الساعة 22:00 (باستثناء أماكن مثل الداخليات وفي الحاالت التي يتم فيها اصدار تصريح خاص 

من السلطات) 

فترة الخدمة ال يقل عن 40 ساعة أسبوعيّة، ولمدة 5-6 أيام في األسبوع على مدار 12 شهر خدمة متواصلة 

على األقل تشمل أيام العطلة. 

يجب عليك تحديث المركزة عن ساعات الخدمة الخاصة بك في مكان الخدمة، وأي استثناء أو تغيير أثناء الخدمة 

يتطلب منك تحديث المركزة والحصول على موافقتها. 



المسؤول في مكان الخدمة 

في مكان الخدمة يوجد  مسؤول شخصي (مشغل)  وهو مسؤول عنك ودوره هو تشغيلك وإرشادك والمصادقة على تقارير الدوام وتوقيعها 

والموافقة على اإلجازات والغياب وفًقا لإلجراءات. 

تقرير الدوام 

عليك تعبئة سجل الدوام اليومي بواسطة تطبيق جمعيّة شلوميت،  بما في ذلك تقرير عن أيام العطلة، ااأليام المرضية، وتسليم السجل في نهاية كل شهر موقعا 

من قبل المسؤول عنك في مكان الخدمة. 

إذا لم يتم تقديم التقرير في الوقت المحدد - فسوف يتم تأخير رسوم الجيب الشهرية. قد يؤدي عدم تعبئة التقرير إلى المس بحقوقك في نهاية الخدمة.   

يجب أن تكون نسخة من التقرير مع المشغل (لعرضه عند الرقابة)، ال يمكن للمشغل اعفائك من ساعات الخدمة وإذا قام بذلك - يجب عليك إستكمال الساعات. 

الغياب الذي ال يستوفي الشروط - لن يتم احتسابه كفترة خدمة وقد يؤدي إلى الغاء استحقاق الحقوق في نهاية الخدمة.



رسائل وتوجهات من السلطات 

لدى تلقي رسالة أو توجه من جهات مختلفة  نمرتبطة بالخدمة الوطنية عليك ابالغ الُمرّكزة  بشكل فوري.

التصريح قبل النشاطات التجريبية والرحالت 

ذا كنت تقومين برحلة أو نشاطًا تجريبيًا كمتطوعة - فيجب عليك تقديم تصريح موقع للمركزة 

 يشير إلى أهليتك للنشاط وأنك تعرفين كيفية السباحة (التصريح موجود على الموقع). 

شقة الخدمة 

يمكنك اإلقامة في شقة الخدمة إذا استوفيت الشروط، وتمت مراجعة طلبك  

والموافقة عليه من قبل الجمعية ووقعت على دستوراإلسكان الخاصة بالجمعية.



سلوكيات الئقة 

يجب أن تلتزم بالسلوكيات  الالئقة للوظيفة العامة: قواعد المالبس والنزاهة الشخصية والمثابرة في العمل والتفاني في العمل 

وااللتزام بالجدول الزمني. 

السرية 

يجب عليك الحفاظ على السرية في كل ما يتعلق بالمعلومات التي حصلت عليها أثناء وجودك في الخدمة فيما يتعلق بمكان 

الخدمة واألشخاص الموجودين فيه.  

*من المهم أن تعرفوا أن القانون يحظر تصوير ونشر صور لبنات وأبناء مكان الخدمة عمرهم أقل من 18 سنة. 



 أيام التدريب واإلثراء 

خالل العام، يجب عليك حضور أيام تدريب مختلفة تهدف إلى تزويدك بالمعرفة واألدوات والمهارات إلى جانب لقاء اجتماعي وتجريبي.  

يجب عليك إخطار الشخص المسؤول في مكان الخدمة عن موعد التدريب. 

من أجل إتمام الخدمة بشكل صحيح - من الضروري حضور هذه اللقاءات، المغادرة المبكرة من التدريب أو الغياب دون موافقة المركزة،  

ستؤدي إلى خصم من أيام العطالت. 

هناك أماكن للخدمة يمكن أن يؤدي الغياب عن التدريب فيها إلى ايقاف الخدمة. 

التصوير خالل أنشطة الجمعية 

تقوم جمعية شلوميت بتصوير األحداث واألنشطة المختلفة الجارية في إطارها. إذا كنت ال ترغب في استخدام  

صورك أو مقطع الفيديو الخاص بك بواسطة الجمعية ألغراض وسائل اإلعالم واإلعالنات، فيجب عليك إبالع المركزة خطيا. 



أيام العطلة  

أسبوع عمل لمدة 5 أيام – تستحقين 22 يوم عطلة في السنة

أسبوع عمل لمدة 6 أيام – تستحقين 26 يوم عطلة في السنة

ال يسمح بمراكمة أيام العطلة من السنة األولى إلى السنة الثانية.

هناك عطالت في أيام األعياد التي ال يتم خصمها من حصتك الخاصة باإلجازات - حسب القومية والدين (التفاصيل في موقع الجمعية) 

عشية أيام العيد وخالل أيلم العيد واأليام التي ال يعمل فيها مكان الخدمة كالمعتاد - سيتم خصم نصف يوم من حصة إجازتك عن كل يوم تغيب عن 

الخدمة. 

في موقع الجمعية تجدين تفاصيل الشروط الخاصة بالعطالت الخاصة (المهاجر الوحيد، عيد السجد، العائلة الثكلى) 

عطلة في أيام الصيام - يمكنك الحصول عليها فقط إذا وقعت مسبقا في بداية الوظيفة على تصريح (الموجود في المنطقة الشخصية لموقع الجمعية) 

 بعد الصيام، يجب إرفاق التصريح في تقريرك الشهري.



إيقاف الخدمة 

خدمة الوطنية طوعية ولكن في ضوء الحقوق (أثناء وبعد الخدمة) - هناك أيًضا التزامات. عدم االمتثال للقواعد يمكن أن يؤدي إلى إنهاء خدمتك. 

الغيابات 

هناك أنواع مختلفة من الغيابات - كل غياب يتطلب مصادقة المركزة واالمتثال لمختلف الشروط المنصوص عليها في الدستور في الموقع.   

المرض 

اذا كنت مريضاً ولم تصل إلى مكان الخدمة، فيجب عليك إبالغ المركزة والشخص المسؤول في مكان الخدمة على فورًا. 

اإلبالغ عن اإلجازة المرضية يتطلب شهادة طبية. 

إذا كنت مريًضا ألكثر من 20 يوًما  ولم تتجاوز 90 يوًما - يجب عليك الذهاب إلى اللجنة الطبية التابعة للسلطة.



التعليم والعمل 

هل فكرت في الدراسة أو العمل أثناء الخدمة؟ يسمح بالتعلم أو العمل  فقط بعد تقديم طلبا وتلقي موافقة 

خطية من سلطة الخدمة الوطنية ووفًقا للشروط المحددة في الدستور. 

يمنع السفر متطفال بشكل مطلق!!! 

ال يمكنك التطوع  في مكان يعمل فيه قريب عائلتك 

إذا تم إيقاف الخدمة - يجب أن تدفع بنفسك رسوم التأمين الطبي والرعاية الطبية.



يوم االنتخابات 

يوم االنتخابات هي يوم عطلة وال يتم حسمها من مجمل أيام العطلة المستحقة. 

باإلمكان تشغيل متطوعة في يوم االنتخابات فقط إذا وافقت على ذلك مسبقا وإذا كان ذلك يسمح لها من ممارسة حقها 

بالتصويت. في مثل هذه الحالة تستحق المتطوعة يوم عطلة بدل عطلة يوم االنتخابات. 

النشاط السياسي 

خالل ساعات الخدمة يحظر على المتطوعة ممارسة أي نشاط من قبل أو من أجل مرشح أو حزب ما، ويحظر أي نشاط فيه دعاية 

انتخابية. يحظر عليك المجاهرة باالنتماء السياسي.

ال تمارس المتطوعة أي من النشاطات المذكورة حتى بعد ساعات الخدمة داخل مكان الخدمة أو في إطار نشاطات مكان الخدمة.



نهاية الخدمة 

 أكملت 12 شهرًا كاماًل من الخدمة واستوفيت الشروط  في الدستور والمالحق؟  

يحق لك الحصول على شهادة معترف بها والتي ستشير إلى اسم المسار الذي اخترته 

(الخدمة الوطنية أو االتطوع المجتمعي) 

لم تنهي 12 شهرا كامال من الخدمة؟ 

ال يمكن االعتراف بهذا كخدمة وطنية كاملة وال يمكن إبالغ مؤسسة استيعاب الجنود المسرحين



منظومة الرعاية االجتماعية لجمعية شلوميت 

لدى المؤسسة منظومة رعاية اجتماعية تقدم الدعم والمرافقة في حاالت األزمات في الحياة الشخصية التي قد تعيق الستمرار 

في الخدمة الزطنية. يمكنك االتصال بالعاملة االجتماعية في الجمعية على هاتف 7564828-03 (حتى 16:00) 

 liron@shlomit.org.il :أو عن طريق البريد اإللكتروني

التواصل مع الجمعية 

من حين آلخر ستحصلوان على رسالة نصية قصيرة من الجمعية (SHLOMIT) مع معلومات مهمة، ودعوات، وتسجيل 

األحداث، وتعذية ارتجاعية تتعلق بالخدمة وغير ذلك. 

لديك أسئلة؟ إضافة إلى المركزة يمكنك االتصال بمركز المتطوعين على هاتف 6129 * 

أو دخول المجال الشخصي على موقع الجمعية.

mailto:liron@shlomit.org.il


منظومة الرعاية االجتماعية وحاالت الطورائ  الوحدة الرابعة



العاملة 
االجتماعية في 
الجمعيّة ليورون 
غوالن، تشرفنا 

https://www.youtube.com/watch?v=sGs_9-wYBN4


   
قانون منع التحرش الجنسي   

هدف القانون   
"حظر التحرشات الجنسية لحماية كرامة االنسان وحريته وخصوصيته، وتعزيز 

المساواة بين الجنسين"   
يحدد القانون أنواع السلوك التي تشكل تحرًشا جنسيًا   

وينص على أن هذا السلوك يعد جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن.    
  



األعمال التي تشكل تحرشا جنسيا   

االبتزاز تحت التهديد - عندما يكون الفعل المطلوب من الشخص فعله ذو طابع ▪
جنسي. 

أعمال مشينة. ▪

العروض المتكررة ذات الطابع الجنسي. ▪

إشارات إلى جنسانية الفرد. ▪

المعاملة التحقيرية أو المهينة الموجهة إلى شخص فيما يتعلق بجنسه أو ▪
جنسانيته، بما في ذلك ميوله الجنسية. 

نشر صورة أو فيلم أو تسجيل لشخص دون موافقته.▪



من المهم االتصال بالمركزة في أي حالة - 

وبالذات  في حالة التحرش الجنسي 

(داخل أو خارج مكان الخدمة) 

هناك عاملة اجتماعية مسؤولة عن معالجة حاالت التحرش الجنسي. 

يمكنك االتصال بها مباشرة أو من خالل المركزة. 

سنفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الشعور باألمن واألمن 

خالل الخدمة المدنية الوطنية.



خطوط الطوارئ للمتضررين والمتضررات من االعتداء الجنسي 

في كل مرحلة لديك أيًضا خط مساعدة لمتضررات ومتضرري االعتداء الجنسي. متطوعات/
متطوعون  ذوو الخبرة متاحات/ون على مدار 24 ساعة يوميًا ويقدمون الدعم العاطفي مع 

الحفاظ على السرية والخصوصية 

 1202: خط مساعدة ضحايا االعتداء الجنسي •

1203: خط مساعدة ضحايا االعتداء الجنسي •

6566813-04: خط المساعدة لضحايا العنف واالعتداء الجنسي في المجتمع العربي •

6730002-02: خط مساعدة للنساء والفتيات المتدينات ضحايا االعتداء الجنسي •

5328000-02: خط مساعدة للرجال والشبان المتدينين ضحايا االعتداء الجنسي •

مساعدة عن طريق WhatsApp على هاتف -8361202-052•



التصرف في حاالت الطوارئ ووظائف الظالل  الوحدة الرابعة



فترات حاالت الطوارئ    
   

على المتطوعين والمتطوعات الوصول إلى أماكن الخدمة في حالة كانت مفتوحة وقررت 
الهيئة المسؤولة عن إدارتها العودة إلى العمل، وكل ذلك بناء على تعليمات الوزارات 

الحكومية.  
   

سوف يحدد لكل متطوع/ة "وظيفة ظالل" – أي مهمة وطنية في حاالت الطوارئ. وظيفة 
بديلة وفق تعليمات السلطة للخدمة الوطنية المدنية والتعليمات الخاصة بأماكن الخدمة.  

   
تصبح هذه المهمة  هي وظيفة المتطوع/ة في حالة أن وظيفته/ا االعتيادية ال يمكن أن 

تستمر بشكل فّعال ألن مكان الخدمة مغلق؛ أو ألن الهيئة المشغلة أبلغت المتطوع/ة خطيًا  
أن ال يصل/تصل إلى مكان الخدمة.  

   
 التفاصيل الكاملة موجود في تعليمات الطوارئ لسلطة الخدمة الوطنية المدنية.  وتتم حتلنة 

التعليمات بين الحين والحين ومتوفرة على موقع السلطة.  
   
   
  



المنطقة الشخصية  
على موقع الجمعيّة 

الوحدة الرابعة



المنطقة 
الشخصية



استراحة 



توكيدات  
األيام األولى للخدمة

الوحدة 
الخامسة 



ميا يغال، مديرة القسم 

لحظة قبل 
البداية…

https://www.youtube.com/watch?v=JwZg_O3_Deo


 

   

احرصوا على  الوصول في الوقت المحدد – تحققوا مسبقا من طريق الوصول (نوصي بالنوم في وقت •

مبكر في الليلة السابقة  والوصول منتعشين(  

 تحققوا مسبقا لمن عليكم التوجه في اليون نفسه: من الرجل/المرأة المسؤول على العالقة، احرصوا •

على تسجيل االسم + رقم الهاتف + العنوان الدقيق  

المظهر الخارجي - احرصواعلى مظهر نظيف ومحترم: المالبس، والشعر، والنظافة. تخلوا عن •

العلكة ☺    

الهواتف المحمولة - مغلقة. ال تجري محادثات شخصية أثناء الخدمة.  •

 

  

توكيدات 
لأليام 
األولى 
للخدمة



في بعض األماكن تكون الخدمة تحت الضغط بشكل دائم وبالتالي لن يكونوا دائًما متاحين لك منذ •

اللحظة األولى؛ في المؤسسات التعليمية، يكون أول يوم للخدمة هو يوم افتتاح السنة الدراسية أيًضا - 

هناك ضغط، برنامج الساعات  لم يتم تنظيمها بعد ... تحلوا بالصبر ☺  

احرصوا على عدم الكشف عن التفاصيل الشخصية، وحفاظوا على خصوصيتكم/ن؛ وبنفس •

الطريقة حافظوا على سرية مكان الخدمة  

امنحوا نفسكم/ن الوقت للتكيف، والتعلم، والتعرف، األمور ليست  كما تبدوا في األيام األولى.  •

إذا واجهتم/ن  صعوبة، ال تستلموا. شاركوا الُمرّكز/ة واطلبوا مساعدتها.  •

 

  

توكيدات 
لأليام 
األولى 
للخدمة



ذا لم تجيب المركزة على الهاتف، ارسلوا لها رسالة واتس اب،  األيام •

ا األولى معقدة ولدى المركزة العديد من أبناء وبنات الخدمة... لكنها 

ستعود إليكم وتساعدكم في التعامل مع الصعوبة أو المشكلة.  

سيتم دفع مصاريف الجيب األولى في شهر تشرين األول مقابل شهر •

أيلول؛ إذا أنهيتم الخدمة بعد أسبوعين - فلن تحصلوا على مصروف 

الجيب مقابل ذلك.  

 

  

توكيدات 
لأليام 
األولى 
للخدمة



بطاقة الخدمة الوطنية تكون معكم/ن في جميع األوقات.  •

تأكدوا من اكتابة التوثيق في المجال الشخصي  •

واجب اكتابة تقرير الدوام في التطبيق  •

اتصال منتظم مع المركزة وحتلنتها في أي حدث استثنائي  •

 ساعات عمل المركزة 08:00 – 16:00 •

 باإلمكان التوجه لمكاتب الجمعية من الساعة 08:00 وحتى 16:00 •

 باإلمكان ترك رسالة للمركزة وللمكتب وسيعاودون االتصال بكم/ن بأسرع وقت.  •

توكيدات 
لأليام 
األولى 
للخدمة



تلخيص اليوم وتعذية استرجاعية  



   
بالنجاح التام!  

 نحن هنا من أجلك 

طاقم جمعيّة شلوميت


