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ውድ ሴቶች፣ 

 በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ የጠብ ድርጊቶች ሥር ነቀል 
የሆነ፣ ፈጣንና መሠረታዊ መፍትሔ የሚያስፈልጋቸው 
አስከፊ ማኅበራዊ ጠንቆች እየሆኑ መጥተዋል። በእስራኤል 
የማኅበራዊ ዋስትና መሥሪያ ቤት (“ረቫኻ”) መረጃዎች 
መሠረት በእስራኤል ውስጥ  145,000  ሴቶች ድብደባ 
ይፈጸምባቸዋል። በሴቶች ላይ የሚፈጸመው የጠብ ድርጊት 
በተለያዩ መንገዶች ይከሰታል። እነዚህም አካላዊ፣ ወሲባዊ፣ 
ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ ናቸው። የጠብ ሰለባ የሆኑ ሴቶች 
ሰብአዊነታቸውን የሚፈታተን ውርደት፣ ስቃይ፣ ፍርሃትና 
ጭንቀት ይደርስባቸዋል። ሴቶች የሚደርስባቸውን አስከፊ 
ግፍ እስኪያጋልጡ ድረስ ብቻ ሳይሆን ድርጊቱን ካጋለጡ 
በኋላ ክስተቱን ለማቆም ብዙ ዓመታት ሊፈጅባቸው ይችላል።  
 በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የወጣቶች፣ ተማሪዎችና 
ሴቶች አቋም ማሻሻያ ምክትል ሚኒስትር፣ የሴቶች አቋም 
ማሻሻያ ባለሥልጣንና የአዲስ ገቢዎች ማስተናገጃ መሥሪያ 
ቤት አንድ ላይ በመተባበር የጠብ ድርጊትን ለመጋፈጥ 
እንድትችሉ የሚረዳና አስፈላጊዎቹን መረጃዎችን የያዘ 
ይህንን የመረጃ መጽሔት አቅርበውላችኋል።
 በዚህ መጽሔት ውስጥ ቀጥለው ስለተዘረዘሩት ነገሮች 
አስፈላጊዎቹን መረጃዎች ማግኘት ትችላላችሁ። እነዚህም 
የቤተሰባዊ ጠብ መከላከያ ማዕከሎች፣ የአስቸኳይ ጊዜ ስልክ 
መሥመሮች፣ የሆስፒታል የአስቸኳይ ሕክምና ክፍሎች፣ 
የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት እርዳታ ሰጪ ማዕከሎች፣  
ለሴትኛ አዳሪዎች የሚሰጥ እርዳታ፣ የሕግ እርዳታ ቢሮዎች፣  
የማኅበራዊ ደኅንነት ቢሮዎችና የጠብ ድርጊት ሰለባ ለሆኑ 
ሴቶች የሚሰጡ መብቶች ናቸው።
 ባለፉት ቅርብ ዓመታት ውስጥ ሴቶች ላይ የሚደርሰውን 
የጠብ ድርጊት መዋጋት የሴቶች ብቻ ኃላፊነት እንዳልሆነ 
ዕውቅናው እየጨመረ ሄዷል። ወንዶችም ቢሆኑ በዚህ 
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በማያቋርጥ ትግል ውስጥ ወሳኝ ድርሻና ቦታ አላቸው። 
ጠበኛ የሆኑ ወንዶች በሴቶች ላይ የሚፈጽሙትን ትንኰሳ 
አብዛኛውን ጊዜ በዝምታ የሚያሳልፉ ጠበኛ ያልሆኑ ወንዶች 
አሉ። ጠብ መብታቸውን የሚጐዳ መሆኑን ሴቶች ብቻ 
መረዳት የለባቸውም፣ ወንዶችም ጭምር እንጂ። በአሁኑ 
ጊዜ ከተከሰቱት ጥሩ ነገሮች አንዱ የጠብ ድርጊት ይቆም 
ዘንድ ወንዶችም በዚህ ትግል ላይ ሙሉ ተሳታፊ እንዲሆኑ 
ማድረግ ነው።
 ሁላችንም፣ ማለትም ወንዶችና ሴቶች ጭምር፣ በሴቶች 
ላይ የሚካሄደውን ጠብ ለመግታት የሚቻለንን ሁሉ ማድረግ 
አለብን።   

ቬሬድ ስቬይድ
የሴቶች 

አቋም ማሻሻያ 
ባለሥልጣን ዋና 
ሥራ አስኪያጅ

ሶፋ ላንድቨር
የአዲስ ገቢዎች 
ማስተናገጃ 

መሥሪያ ቤት 
ሚኒስትር

ጊላ ጋምሊኤል
በጠቅላይ 

ሚኒስትሩ ቢሮ 
የወጣቶች፣ 

ተማሪዎችና ሴቶች 
አቋም ማሻሻያ 

ምክትል ሚኒስትር



5

ሕጉ የሚሰጣቸው መብቶች

� በ1991 (תשנ״א) በተደነገገው የቤተሰብ ጠብ መከላከያ ሕግ 
መሠረት፣ የጠብ ድርጊት የሚፈጽም የቤተሰብ አባል ካለ፣ 
ከፍርድ ቤት የመከላከያ ትእዛዝ ጠይቆ መቀበል ይቻላል። 
የጠብ ድርጊቱ አካላዊ፣ መንፈሳዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ወይም 
ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። የመከላከያ ትእዛዙ የሚሰጠው 
አመልካቹ ከተገኘ ብቻ ነው። ነገር ግን የመከላከያ 
ትእዛዝ በተሰጠ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሁለቱም 
ወገኖች በተገኙበት ውይይት ማድረግ ግዴታ ነው። 
ለምሳሌ የመከላከያ ትእዛዙ ጠበኛው ግለሰብ ወደቤቱ 
እንዳይገባ የሚያግድ ወይም ቤተሰብ ማስጨነቁን ወይም 
ማስፈራራቱን የሚከለክል ሊሆን ይችላል። 

� የወንጀል ሰለባ በሆኑ ሰዎች መብት ሕግ መሠረት፣ የወንጀሉ 
ሰለባ የሆነች ሴት በፍርዱ ሂደት ጊዜ ከተጠርጣሪው/
ከተከሳሹ ወይም ከዘመዶቹ ጉዳት እንዳይደርስባት 
የመከላከያ መብት አላት። እንደዚሁም የወንጀል ሰለባ 
ለሆኑት የሚሰጡት የእርዳታ አገልግሎቶች ምን እንደሆኑ 
የሚያሳይ መረጃ የመቀበል መብት አላት። በተጨማሪም 
በተከሳሹ ላይ የቀረበውን ክስ ማመልከቻ ቅጂ የመቀበል 
መብት፣ ተከሳሹ በሚያቀርበው የቅጣት ማቃለያ ስምምነት 
ላይ አቋሟን የመግለጽ፣ ተፈርዶበት የታሰረ ሰው ሊፈታ 
በሚቃረብበት ጊዜ ሊደርስባት ስለሚችለው አደጋ 
አቋሟን የመግለጽና የማሳወቅ መብት አላት። 

� ሕዝብን ከወሲብ ወንጀለኛ ለመከላከል በወጣው ሕግ መሠረት 
ደግሞ የአካባቢ አስተዳደሮች ለወሲብ ወንጀለኛ 
“የአደገኝነት ምርመራ” ማድረግ አለባቸው። እንደዚሁም 
ሕዝቡን ከተደጋጋሚ የወሲብ ወንጀሎች ለመከላከል 
እንዲያስችል “የቁጥጥርና ክትትል ትእዛዝ” ማውጣት 
ይችላሉ። ይህም ትእዛዝ በወንጀለኛው ላይ የተጣሉትን 
እገዳዎች በዝርዝር ያሳያል።
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� የወሲብ ትንኰሳን ለመከላከል በወጣው ሕግ መሠረት ደግሞ 
ከወሲብ ትንኰሳ ጋር የተያያዙ 5 ዓይነት ሁኔታዎች 
ክልክል ናቸው። የትንኰሳው ሰለባ የሆነችው ሴት 
የዲሲፕሊን አቤቱታ (በሥራ ወይም በትምህርት ቦታዋ 
ከሆነ) ፣ የሲቪል ክስ (በፍርድ ቤት መክሰስ) ወይም 
የወንጀል ክስ (ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ መክሰስ) የማቅረብ 
አማራጮች አሏት። ከፈለገችም እነዚህን አማራጮች 
በሙሉ ወይም በከፊል የመጠቀም መብት አላት።

� የማስፈራራት ትንኰሳን ለመከላከል የወጣው ሕግ የተደነገገው 
የጠብ ድርጊቱ አካላዊ በማይሆንበት ጊዜ አስፈላጊውን 
መከላከያ ለመስጠት በማሰብ ነው። አንድን ግለሰብ 
ወይም የዚያን ግለሰብ የቅርብ ዘመድ ማስቸገር፣ መሰለል 
ወይም “ጥቃት አደርስብሃለሁ” ብሎ ማስፈራራት ክልክል 
ነው። የሚተነኩሰው ሰውዬ የትንኮሳው ሰለባ የሆነችውን 
ሴትዮ ሰላማዊ ሕይወት የሚያደፈርስ ከሆነ ከፍርድ ቤት 
የማስፈራራት ትንኰሳን የሚከላከል ትእዛዝ መቀበል 
ይቻላል።

� የሰው ልጆችን ሽያጭ በሚከለክለው ሕግ መሠረት አንድን ሰው 
ከባርነት ጋር ሊወዳደሩ በሚችሉ ሁኔታዎች እንዲሠራ 
ወይም አገልግሎት እንዲሰጥ (የወሲብ አገልግሎት 
መስጠትን ጨምሮ) በማሰብ ይዞ ማቆየት ክልክል ነው። 
የዚህ ድርጊት ሰለባዎች/ተጠቂዎች ነጻ የሕግ አገልግሎት 
የመቀበል መብት አላቸው። ፍርድ ቤት “የሰው ልጆችን 
በመሸጥ” ላይ የተሰማራ ወንጀለኛን ንብረት መውረስ 
ይችላል። የተወረሰውን ንብረት በመሸጥም “የሽያጩ” 
ድርጊት ሰለባ ለሆኑ ሰዎች ካሳ መክፈል ይችላል።

� በሴቶች ሥራ ሕግ መሠረት፣ የድብደባ ድርጊት 
በተፈጸመባቸው ሴቶች መሸሸጊያ (“ሚቅላጥ”) የምትኖር 
ሴትን ከሥራ ማሰናበት (ማባረር) ክልክል ነው።
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የሕግ እርዳታ ሰጪ ክፍል በመላው የሀገሪቱ ክፍል የሚገኙ የሕግ 
እርዳታ ሰጪ ቢሮዎች በሲቪላዊ ጉዳዮች ላይ አመራር፣ 
ሕጋዊ ምክርና ሁለቱን ወገኖች በመወከል ረገድ አገልግሎት 
ይሰጣሉ። ይህም የመከላከያ ትእዛዝን፣ የማስፈራሪያ ትንኰሳን 
ለመከላከል የወጣ ትእዛዝንና የአስቀድሞ መከላከያ ትእዛዝን 
ይጨምራል። በተጨማሪም የሕግ እርዳታ ሰጪ ቢሮዎች 
አንዲት ሴት ባሏ በሚፈጽመው አካላዊ ጥቃቶች፣ መንፈሳዊ 
ጥቃቶች፣ ማስፈራሪያዎች፣ የጭካኔ ድርጊቶች ፣ ወዘተ. 
የተነሣ ሰላማዊና ጸጥታ የተመላበት ኑሮዋ እንዳይደፈርስ 
በማለት ባሏ አብሯት እንዳይኖር በስሟ ሆነ በልጆቿ 
ስም ክስ እንድታቀርብ ይረዳታል። በተጨማሪም በመላው 
የሀገሪቱ ክፍል የሚገኙ የሕግ እርዳታ ሰጪ ቢሮዎች የሕግ 
እርዳታ ከሚሹ የሴቶች መሸሸጊያ “ሚቅላጦች” ጋር ቀጥተኛ 
ግንኙነት አላቸው። እንደዚሁም ቢሮዎቹ “ወደ እስራኤል 
መግባት ሕግ 1952” መሠረት “የሰው ልጅ ሽያጭ” ሰለባ 
ለሆኑት ጭምር ሕጋዊ እርዳታ ይሰጣሉ። ቢሮዎቹ ይህንን 
እርዳታ የሚሰጡት “ሴቶቹ ኢኮኖሚያዊ ዓቅማቸው በቂ ነው 
ወይስ አይደለም?” የሚል ምርመራ ሳይካሄድባቸው ነው።
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የአስቸኳይ ጊዜ ስልክ ቁጥሮች

ፖሊስ 100

ማጌን ዳቪድ አዶም 101

የእሳት ማጥፊያ 102

የማዘጋጃ ቤት ሞኬድ 106 ወይም 107
(በአብዛኞቹ የአካባቢ መስተዳድሮች)
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     አስቸኳይ የስልክ መሥመሮች     

“ዔራን”(ער״ן) – ሥነ ልቦናዊ የመጀመሪያ እርዳታ
(ስልክ፡ 1201 (የ24 ሰዓት መልዕክት መቀበያ አገልግሎት 
የራሽያንኛ ቋንቋ የስልክ መሥመር፡ 1-800-241-201 

የቤተሰባዊ ጠብ መከላከያና አደጋ ላይ ያሉ ልጆች ብሔራዊ 
የአስቸኳይ ጊዜ የስልክ መሥመር - 
የማኅበራዊ ደኅንነት መሥሪያ ቤትና ማኅበራዊ አገልግሎቶች 
1800-22-0000 (በዕብራይስጥ፣ ዓረብኛ፣ ራሽያንኛና አማርኛ 
የስልክ መልስ መስጫዎች አገልግሎት)

የወሲባዊ ጥቃት ሰለባ ለሆኑ ሴቶች የእርዳታ ሰጪ ማዕከሎች 
ብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ የስልክ መሥመሮች
ስልክ ፡ 1202 (የ24 ሰዓት መልዕክት መቀበያ አገልግሎት)
ብሔራዊ መሥመር በዓረብኛ ቋንቋ 04-6566813 
ተጨማሪ መረጃ በእርዳታ ሰጪ  
ማዕከሎች ድረ ገጽ www.1202.org.il

“ቪጾ” – የድብድባ ጉዳት ለደረሰባቸው ሴቶች ብሔራዊ 
የአስቸኳይ ጊዜ መሥመር 
ስልክ ፡ 1-800-22-0000 (የስልክ መሥመር ከእሑድ 
እስከ ዓርብ ከ8:00 – 22:00)
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     አጠቃላይ     

“አኻት መኢታኑ” – የወሲባዊ ጠብ ሰለባ የሆኑ ሴቶች 
መንከባከቢያ ማዕከል
ስልክ ፡ 09-7492291

“ላሜድ አሌፍ” – በሴቶች ላይ የሚደረጉ የጠብ ድርጊቶችን 
ተዋጊ ክፍል 
የድብድባ ጉዳት ለደረሰባቸው ሴቶች ብሔራዊ የአስቸኳይ 
ጊዜ መሥመር 
ስልክ ፡ 09-9505720
ስልክ ፡ 1-800-353-3000 
(የ24 ሰዓት መልዕክት መቀበያ አገልግሎት) 
ከእሑድ እስከ ኀሙስ ከ 13:00 እስከ 18:00 ሰዓት ፣ 
መልሶች በራሽያንኛም ይሰጣሉ። contact@no2violence.co.il 

የጭንቀት ጊዜ ሞኬድ – የማኅበራዊ ደኅንነት መሥሪያ ቤት 
ስልክ ፡ 118

ብሔራዊ የመረጃ ማዕከል፣ የቤተሰብ ጉዳዮች ፍርድ ቤት
ስልክ ፡ 02-6593333

“ያኽዳቭ”፣ በኢትዮጵያ ቤተሰብ ውስጥ የጠብ ተከላካይ ክፍል 
ስልክ ፡ 08-6208000



11

ለሴት ወታደሮች የሚሰጥ እርዳታ – በእስራኤል የመከላከያ 
ጦር ሠራዊት የሚገኙ ሴት የማኅበራዊ ሠራተኞች 
ሰሜን  04-8300313
ማዕከል  03-9577955
ደቡብ  08-6298125
የሕዝብ አቤቱታዎችን የምትቀበል መኰንን ክፍት የስልክ 
መሥመር 
 03 – 5691000/1/2/3/4/5
ተጨማሪ መረጃ በሴቶች ጉዳይ የጦር ኃይል አዛዡ 
አማካሪ ድረ ገጽ ላይ
 www.aka.idf.il/yohalan

“አጉዳት ያድ በያድ – ኦዜን ካሸቨት” 
ስልክ ፡ 03-6204999  
 (የ24 ሰዓት መልዕክት መቀበያ አገልግሎት)

ፔታኽ ቲክቫ – የቤተሰብ ጠብ መከላከያ መሥመር
ስልክ ፡ 03-9052536
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የቤተሰብ ጠብ መከላከያና  
የጠብ ሰለባዎች 

መንከባከቢያ ማዕከሎች
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  የኢየሩሳሌም ክልል  

ቤት ሼሜሽ  ...................................02-9909829
ኢየሩሳሌም  .....................................02-6551145
ኢየሩሳሌም (ሐሬዲ)  .....................02-6444517
ምሥራቅ ኢየሩሳሌም  ....................02-5815194
የይሁዳ ክልል ዋና መ/ቤት ...........02-9900926/928
ማዓሌ አዱሚም ...............................02-5352523

  የደቡብ ክልል  

ኤይላት  ..........................................08-6367138
አሽዶድ  ..........................................08-8676646
..........................................................08-8676742
አሽቄሎን  ........................................08-6754950
ቤርሼባ (ሜርካዝ ኤዞሪ)  ..............08-6206566
የበደዊ ኅብረተሰብ  .......................08-6655362/959
ዓራድ ..............................................08-9951614 
 (የማኅበራዊ ደኅንነት ክፍል)
ቅሪያት ጋት  ..................................08-6810595
ሻዓር ሃኔጌቭ ..................................08-6802755/06



14

  ቴል አቪቭና ማዕከላዊ ክልል  

ኦር ይሁዳ  ..............................03-6345097
ኤልዓድ  ..................................03-9078114
አሪኤል  ...................................03-9061660
ብኔ ብራክ................................03-6198813 ፣ 03-6198814
ባት ያም  ................................03-5069563 
ሔርጽሊያ  ...............................09-9554151
ኾሎን  .....................................03-5025700/1
ክፋር ሳቫ .................................09-7641111
ሉድ  ........................................08-9145053
ሞዓጻ ኤዞሪት ሾምሮን  .........03-9061100 
ሞዲዒን  ..................................073-2326405/7
ናታንያ  ...................................09-8826555 ፣ 09-8611863
ፔታኽ ቲክቫ  .........................03-9052536/7
ቅርያት ኦኖ  03-5356828/9  
 (የማኅበራዊ ደኅንነት ክፍል)
ሮሽ ሃዓይን  ............................03-9380146 
 (የውስጥ ቁጥር 519)
ሪሾን ለጽዮን  ..........................03-9689807/4 
ረኾቮት  ...................................08-9493211/3331 
ራምሌ  .....................................08-9771629 ፣ 08-9771494
ራማት ጋን  ............................03-6741833
ራዓናና  ....................................09-7610390/1
ቴል አቪቭ-ያፎ  
(“መርካዝ ግሊክማን”)  ..........03-6492469/70
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  ሐይፋና ሰሜናዊ ክልል  

ኡም ኤል-ፋሕም .....................04-6110168
አክሳል ......................................04-6463573/2
ኤል ሻጆር ማጅዳል ክሩም ....04-9581446
ባካ አል-ጋርብዬ ......................04-6280480
ቦዓይና ኑጂዳት ........................04-6705021
ቤት ሸዓን ................................04-6586245
ኻዴራ .......................................04-6303306
ኾፍ ሃካርሜል .........................04-8136242
ኻይፋ ........................................04-8677707
ቲቬሪያ .....................................04-6739141
ቲራ ...........................................09-7931011
ቲራት ካርሜል ........................04-8573232
ታምራ .......................................04-9948226/7
ያፊያ .........................................04-6557502
ያርካ ..........................................04-9568111/175
ክፋር ማንዳ .............................04-9864168
ክፋር ካራ.................................04-6356606 
 (የማኅበራዊ ደኅንነት ክፍል)
ካርሚኤል .................................04-9088127
ሚግዳል ሃዔሜክ .....................04-6540158
ማቴ አሸር ................................04-9879711
ማኼር ጃዳይዳ .........................04-9561262 
ማዓሎት ....................................04-9576307
 (የማኅበራዊ ደኅንነት ክፍል)
ናሃሪያ........................................04-9825957
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ናጼሬት .....................................04-6013998 
ናጼሬት ዒሊት .........................04-6011580
ዓኮ ............................................04-9956030
ዓፉላ .........................................04-6524102
..................................................(የውስጥ ቁጥር 4)
ጽፋት ........................................04-6927498/5 
 (የማኅበራዊ ደኅንነት ክፍል)
ቅርያት አታ .............................04-8437729
ራይኔ ........................................04-6461350
ሽፋርዓም...................................04-9059122
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የወሲብ ጥቃት ሰለባ  
ለሆኑት የመንከባከቢያ  

መዋቅሮች
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የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት ባለብዙ መስክ የመንከባከቢያ 
ማዕከሎች 

ቤርሼቫ – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት ባለብዙ መስክ 
የመንከባከቢያ ማዕከል 
ስልክ ፡ .........................................08-6417304

ብኔ ጽዮን ሆስፒታል፣ ኻይፋ፣ የወሲብ ጥቃት ሰለባ 
ለሆኑት ባለብዙ መስክ የመንከባከቢያ ማዕከል
ስልክ ፡ .........................................04-8359975

ኢየሩሳሌም – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት ባለብዙ መስክ 
ክልላዊ የመንከባከቢያ ማዕከል
ስልክ ፡ .........................................02-6298008 
ናጼሬት – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት ባለብዙ መስክ 
ክልላዊ የመንከባከቢያ ማዕከል 
ስልክ ፡ .........................................04-6575825

ሪሾን ለጽዮን – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት ባለብዙ 
መስክ ክልላዊ የመንከባከቢያ ማዕከል 
ስልክ ፡ .........................................03-9689804

ቴል አቪቭ – ሱራስኪ ሆስፒታል (ኢኺሎቭ) ወሲብ 
ትራውማ መንከባከቢያ ማዕከል) 
የምዝገባ ስልክ ፡ .........................03-6974707  03-6973686
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የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት የመንከባከቢያ ማዕከሎች 

ቤርሼቫ-ማስላን – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት 
የመንከባከቢያ ማዕከል 
አስቸኳይ የስልክ  
መሥመር ፡ ..................................08-6421313

ኻይፋ – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት 
የመንከባከቢያ ማዕከል 
ስልክ ፡ .........................................04-8641262

ኢየሩሳሌም – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት የመንከባከቢያ 
ማዕከል 
ስልክ ፡ .........................................02-6255558 
ኢየሩሳሌም – ለሃይማኖተኛና ሐሬዲ ሴቶች የእርዳታ  
ማዕከል – ክፍት ብሔራዊ መሥመር 
ስልክ ፡ .........................................02-6730002 
ኢየሩሳሌም – የባት ዓሚ ማዕከል – የወሲብ ጥቃት ሰለባ 
ለሆኑት የከፍተኛ እንክብካቤ ማዕከል የሐዳሳ ዔን ኬሬም 
ሆስፒታል 
ስልክ ፡ .........................................*1202 
ኢየሩሳሌም – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት የረጅም ጊዜ 
መንከባከቢያ ማዕከል
ስልክ ፡ .........................................02-6221504 
ናጼሬት – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት የመንከባከቢያ 
ማዕከል 
ስልክ ፡ .........................................04-6566813 
 (አስቸኳይ የስልክ መሥመር)
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ቅሪያት ሽሞኔ – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት 
የመንከባከቢያ ማዕከል 
ስልክ ፡ .........................................04-6997495 
......................................................04-6943996 
ረኾቮት – ታኢር – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት 
የመንከባከቢያ ማዕከል 
ስልክ ፡ .........................................08-9496024/19 
ራዓናና – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት የመንከባከቢያ 
ማዕከል
ስልክ ፡ .........................................09-7747760 
ቴል አቪቭ – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት የመንከባከቢያ 
ማዕከል 
ስልክ ፡ .........................................03-5176176 
 (አስቸኳይ የስልክ መሥመር)

የ“ኪቡጺም” እንቅስቃሴ – የጠብና የወሲብ ጥቃት ሰለባ 
ለሆኑት የእርዳታ ማዕከል 
ስልክ ፡ .........................................03-6925245

“ኬሼቭ” – የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑት የእርዳታ  
ማዕከል – ሃሻሮን
ስልክ ፡ .........................................09-7747760
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ሕጋዊ እርዳታ
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የሕጋዊ እርዳታ ቢሮዎች – የሕግና ፍትሕ መሥሪያ ቤት
ቴል አቪቭ  ................... 03-6932777
ኢየሩሳሌም  .................... 02-6211333
ኻይፋ  ............................ 04-8633666
ቤርሼቫ  .......................... 08-6404526
ናጼሬት  .......................... 04-6459444

የቤተሰባዊ ጉዳዮች ፍርድ ቤት የእርዳታ ክፍሎች 
ኤይላት ............................ 08-6326077
 (በቤተሰባዊ ጉዳዮች ፍርድ ቤት ውስጥ)
ኢየሩሳሌም ...................... 02-6548444
 (በቤተሰባዊ ጉዳዮች ፍርድ ቤት ውስጥ)
አሽዶድ ............................ 08-8519735 (በፎረም ሕንጻ ውስጥ)
ቤርሼቫ ............................ 08-6470360 (ኼይኻል ሃሚሽፓት)
ክፋር ሳቫ ........................ 09-7620400 (ቸርኒኾቪስኪ) 
ሪሾን ለጽዮን ................... 03-9423500 (ኼይኻል ሃሚሽፓት) 
ራማት ጋን ...................... 03-6100810 (ሽዴራት ቤን ጐሪዮን) 
ኻይፋ  ............................ 04-8660750 (አሮጌው የ“ዚም” ሕንጻ)

መርካዝ “ዔድና” – የሕግ ክፍል 
የኃይል ድርጊት ሰለባ ለሆኑ ሴቶች ሕጋዊ ምክርና ውክልና 
ስልክ  ............................. 09-9561661
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ናዓማት” – ሕጋዊ ምክር 
ቤተሰባዊ ጠብ  
(የ“ግሊክማን” ማዕከል)  03-6492469
ወሲባዊ ትንኰሳዎችና  
ጥቃቶች  ......................... 03-5254422
ፋክስ  ............................. 03-5254423
ኻይፋ  ............................ 04-8513078/9
ፋክስ  ............................. 04-8510108
ኢየሩሳሌም  .................... 02-5610608
ፋክስ  ............................. 02-5664955

“ቪጾ” – የሴቶችን አቋም ማሻሻያ ክፍል 
ሕጋዊ እርዳታ  .............. 1800-22-0000

የሴቶች ጉዳይ አግባቢዎች 
ስልክ  ............................. 03-6123990
ፋክስ  ............................. 03-6123991

የ“ኖጋ” ማዕከል – የወንጀል ሰለባ ለሆኑት 
ስልክ  ............................. 03-5666618 

የ“ትሙራ” ማዕከል
የጠብ ወይም የወሲብ ትንኰሳ ሰለባ ለሆኑት ምክርና  
የሕግ እርዳታ 
ስልክ  ............................. 077-7949777
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ሕዝባዊ ጥብቅና (סנגוריה ציבורית) 

ቴል አቪቭና ማዕከላዊው ክልል  
ሔንሪየታ ሶልድ 4፣ ቴል አቪቭ 61332
ስልክ፡  ............................ 03-6932666
ፋክስ፡  ............................ 03-6932677

የኢየሩሳሌም ክልል  
ቤን ይሁዳ 34፣ ኢየሩሳሌም 91016
ስልክ፡  ............................ 02-5696180
ፋክስ፡  ............................ 02-5696196

የደቡብ ክልል  
ሬኾቭ ሻዛር 33፣ ቤርሼቫ 84104  
ስልክ፡  ............................ 08-6404531
ፋክስ፡  ............................ 08-6467021

የኻይፋ ክልል  
ሽድሮት ፓል ያም 15א፣ (ቅርያት ሃመምሻላ)፣ ኻይፋ 31000  
ስልክ፡  ............................ 04-8633700 
ፋክስ፡  ............................ 04-8633733 

የሰሜን ክልል  
ሬኾቭ ሃማአላኻ 1፣ ናጼሬት ዒሊት 17105 
ስልክ፡  ............................ 04-6029111 
ፋክስ፡  ............................ 04-6013686 
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ሆስፒታሎች 
የአስቸኳይ ጊዜ ክፍሎችና 

ልዩ መዋቅሮች
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ኤይላት  ዮሴፍታል  ........................... 08-6358011

አሽቄሎን  ባርዚላይ  ............................. 08-6745100

ቤርሼቫ  ሶሮቃ  .................................. 08-6400345

ብኔ ብራክ  ማዓያኔ ሃየሹዓ  ................... 03-5771141

ኻዴራ  ሒሌል ያፌ  ....................... 04-6304271/2

ኾሎን  ወልፍሶን፣ ማኅበራዊ አገልግሎት 
 የአስቸኳይ ጊዜ  
 ክፍል  .................................. 03-5028313/5/7 
 የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑ የከፍተኛ እንክ 
 ብካቤ ማዕከል 
 ስልክ  ................................... 03-5028454/5/6 
 (የስልክ መልስ እሑድ – ኀሙስ 8:00 – 15:30)  
 መርካዚያ  ............................ 03-5028211

ኻይፋ  ብኔ ጽዮን፣ ማኅበራዊ አገልግሎት 
 የአስቸኳይ ጊዜ ክፍል  ...... 04-8359210
 የወሲብ ጥቃት ሰለባ ለሆኑ መንከባከቢያ ማዕከል 
 ስልክ  ................................... 04-8359210 ፣ 
  .............................................. 04-8359300 
  .............................................. (ከ16:00 በኋላ) 
 ካርሜል ................................. 04-8250333 
 ራምባም  .............................. 04-8542348 
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ቲቬሪያ  የፖሪያ የሕክምና ማዕከል 
 የአስቸኳይ ጊዜ ክፍል  ...... 04-6652211  
 የטנ״א ማዕከል – (የወሲብ ጥቃት ሰለባ  
 ለሆኑት)  
 ስልክ  ................................... 04-6652481

ኢየሩሳሌም ሐዳሳ ዔን ኬሬም  .............. 02-6777222 
 ሃር ሃጾፊም  ......................... 02-5844333 
 ቢኩር ኾሊም  ..................... 02-6464380 
 ሻዓሬ ጼዴቅ  ...................... 02-6555509

ክፋር ሳቫ  ሜኢር  ................................. 09-7472321/2

ናሃሪያ  የምዕራባዊ ገሊላ ሆስፒታል . 04-9107250

ናጼሬት  አንግሊ-ስኮቲ  ...................... 04-6028809 
 ጻርፋቲ  ................................ 04-6509000
 (አጠቃላይ)
 ኢታልኪ .............................. 04-6508900
 (አጠቃላይ)
ናታንያ  ላንያዶ  ................................ 09-8604624

ዓፉላ  ሃዔሜክ  ............................... 04-6494298
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ፔታኽ ቲክቫ ቤሊንሶን  ............................ 03-9377021 
 (አጠቃላይ)
 ሃሻሮን  ................................. 03-9372346/5 
 ሽናይዴር ............................... 03-9253253 
 (አስቸኳይ ሕክምና)  ........... 03-9253777 
ጽፋት  ዚቭ  ..................................... 04-6828811

ጽሪፊን  አሳፍ ሃሮፌ  ........................ 08-9779910/1

ረኾቮት  ካፕላን  ................................. 08-9441211

ቴል ሃሾሜር ሺቫ ....................................... 03-5303030

ቴል አቪቭ – የኢኺሎቭ ሕክምና ማዕከል 
  አስቸኳይ የቀዶ ጥገና  
 ምዝገባ ክፍል  .................... 03-6973232 
 የማኅበራዊ አገልግሎት  
 ክፍል  .................................. 03-6973574
 ማዞሪያ  ................................ 03-6974444
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የልጆችና ወጣቶች  
እንክብካቤ መዋቅሮች
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በትምህርት ሚኒስቴር የልጆች ማመልከቻ ክፍት የስልክ 
መሥመር 
ስልክ  1204
ለጠብ፣ ለጭንቀትና ሌሎች ችግሮች 
ስልክ ፡ 1-800-222-003
 (የስልክ መልስ ከእሑድ እስከ ሐሙስ  
 ከ8:00 እስከ 16:00)

“ዔሌም” – በአደጋና ጭንቀት ላይ ለሚገኙ ወጣቶች  
የቆመ ድርጅት  
ስልክ ፡ 03-7686666
 (የስልክ መልስ ከእሑድ እስከ ሐሙስ  
 ከ8:00 እስከ 17:00) 

የልጆች ደህንነት ብሔራዊ ሸንጐ 
ስልክ ፡  02-6780606
 (የስልክ መልስ ከእሑድ እስከ ሐሙስ  
 ከ9:00 እስከ 16:00) 

“ላሜድ አሌፍ” – ለልጆችና ወጣቶች 
ጭንቀት ላይ ላሉ ልጆችና ወጣቶች የስልክ መሥመር 
ስልክ ፡  09-9518927
 (የስልክ መልስ ለ24 ሰዓታት፣ በሳምንት  
 ለ7 ቀናት) 
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“ሜይታል” – የወሲብ ሰለባ የሆኑ ልጆች መንከባከቢያ  
ማዕከል
ስልክ ፡  02-6333360/61

ኤሊ – የልጆች መከላከያ ድርጅት 
አስተዳደር 
ስልክ ፡  03-6091930
የአስቸኳይ ጊዜ መሥመር  
ስልክ ፡  1-800-223-966
 (የስልክ መልስ ከእሑድ እስከ ሐሙስ  
 ከ8:00 እስከ 22:00 ፣ ዓርብ ከ8:00-13:00)

የ“ኮል ሃየለድ” ድርጅት – በልጆች መካከል የወሲባ ትንኰሳን 
የሚከላከል
ስልክ ፡  02-5337512 

“ሃኻጼር ሃናሺት” – ለያፎ ወጣት ሴቶች የሚሰጥ እርዳታ
ስልክ ፡  03-6599359 

“ሳኽላቭ”- በአደጋና ጭንቀት ላይ ለሚገኙ ወጣቶች የሚሰጥ 
እርዳታ
ስልክ ፡  04-8597273 

ልጆችና ወጣቶችን የሚንከባከቡ የጤና ሚኒስቴር ጣቢያዎች 
www.briut.gov.il
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በዓረብኛ ቋንቋ የሚሰጡ  
አገልግሎቶች

ብሔራዊ የስልክ መሥመር 1202
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የወሲብ ሰለባ ለሆኑ የእርዳታ ማዕከል የአስቸኳይ ጊዜ የስልክ 
መሥመር በዓረብኛ ቋንቋ፡ 
ስልክ ፡  04-6566813

የጠብ ተቃዋሚ ዓረብ ሴቶች ድርጅት – ናጼሬት 
ስልክ ፡  04-6462138 
 (የስልክ መልስ በቀን ውስጥ ለ24 ሰዓታት)

ዓሙታ አል-ስቫየር (ኻይፋ) 
የወሲብ ሰለባ ለሆኑ የእርዳታ ማዕከል (በዓረብኛ ቋንቋ) 
ስልክ ፡  04-8533044 
 (የስልክ መልስ በቀን ውስጥ ለ24 ሰዓታት) 

ዓሙታት ስቫ የሩሻላይም 
የወሲብ ሰለባ ለሆኑ የእርዳታ ማዕከል (በዓረብኛ ቋንቋ) 
ስልክ ፡  02-5822211
 (የስልክ መልስ ከ9:00 እስከ 17:00፣  
 ከዓርብ በስተቀር)

ጠብ የሚቃወሙ የዓረብ ሴቶች ድርጅት 
የአስቸኳይ ጊዜ  
መሥመር ፡ 04-6566813
ስልክ፡  04-6462138
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የወንዶች እንክብካቤ  
መዋቅሮች
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የወሲብ ሰለባ ለሆኑ ወንዶች ብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ የስልክ 
መሥመር 
ስልክ ፡ 1203 
 03-5179179 
 (የስልክ መልስ በሳምንት 7 ቀን፣ 
 19:00 – 23:00) 

“ቤይት ኖዓም” – የጠበኛ ወንዶች ሆስቴል 
ስልክ፡ 09-7409755 ፣ ክፋር ማላል 

ቴል አቪቭ – የወሲብ ትንኰሳ ሰለባ ለሆኑ ወንዶችና ወጣቶች 
የእርዳታ ማዕከል
ስልክ፡ 03-5179179
ሃይማኖተኛ  
ወንዶች፡ 02-5328000

አትላስ – ተገደው የሚሠሩና “የሰው ሽያጭ” ሰለባ ለሆኑት 
መሸሸጊያ (“ሚቅላጥ”)

ስልክ፡ 03-7587761
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ሴቶችን ከሴትኛ አዳሪነት  
የሚያስወጡ መዋቅሮች
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ሴትኛ አዳሪነት

“ስላዒት” በሴትኛ አዳሪነት ለሚተዳደሩ ሴቶች እርዳታ –  
አስቸኳይ መሥመር 
ስልክ፡  1-800-200-690

“ኦፌክ ናሺ” – ኻይፋ፣ ለሴትኛ አዳሪዎች የሚሰጥ እርዳታ
ስልክ፡  04-8524238 

“የቶዳዓ” ተቋም – የወሲብ ኢንዱስትሪ ሰለባ ለሆኑት የቆመ 
ድርጅት
ስልክ፡  03-6045128

የማኅበራዊ ደኅንነት መሥሪያ ቤት – የልጃገረዶችና ወጣት 
ሴቶች እንክብካቤ አገልግሎት
ስልክ፡  02-6708131
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םישנב רחס
የሴቶች “ንግድ”



የሴቶች “ንግድ” 

“ማዓጋን”- የሴት “ንግድ” ሰለባ ለሆኑት የተዘጋጀ 
መሸሸጊያ (“ሚቅላጥ”)
ስልክ፡  03-6041004

የሴት “ንግድ” ሰለባ ለሆኑት ብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ 
መሥመር 
ስልክ፡  054-3008036
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የሴቶች አቋም ማሻሻያ ባለሥልጣን
ስልክ፡ 03-6961392  ፋክስ፡ 03-6914912
ስልክ፡ 02-6707131  ፋክስ፡ 02-6707123

ኢ-ሜይል፡ women@pmo.gov.il

www.women.pmo.gov.il

המשרד לקליטת העלייה
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የአዲስ ገቢዎች ማስተናገጃ መሥሪያ ቤት
ቴሌፎናዊ የመረጃ ማዕከል፣ በተለያዩ ቋንቋዎች

03-9733333
www.klita.gov.il


