
 זכותון לחיילת

 

 כללי
 

 לא להיות מוטרדת מינית או לקבל יחס שונה בשל היותך אישה. זכותך 

  בנוסף לאיסור הטרדה מינית, הן החוק והן פקודות הצבא אוסרים גם התנכלות על רקע של תלונה על אפלייה או הטרדה

 מינית.

 מפקדים אינם רשאים להפריד אותך מחיילים, או לא לאפשר  - מגדרית והוגן מהמפקדים-זכותך לקבל יחס שווה, שוויוני

לך לבצע משימות בשל נוכחות גברים, או למנוע ממך גישה לאזורים מסוימים או לפגוע בחופש התנועה וחופש העיסוק שלך 

 רק בשל היותך אישה. -

 התאמת סרגל וק שלך זכותך לקבל הכרה בצרכים או המאפיינים המיוחדים לך כאישה, מבלי שיפגע חופש העיס(

 מאמצים, התחשבות בצרכי פרטיות, דיסקרטיות בענייני רפואה וכדומה(. 

  שש ההתנהגויות האסורות על פי החוק למניעת הטרדה מיניתפני לגוגל על מנת לקרוא מהן . 
 

 מילוי תפקידים והכשרות
 

  בצבא כל עוד יש אנשים נוספים בחדר, אין על פי פקודת השירות המשותף, את רשאית להדריך חיילים דתיים בכל מסגרת

 מגע, לבוש לא הולם.

  .את זכאית להשתתף בכל קורס או הכשרה הנדרשים מחיילים אחרים באותו תפקיד 

 .מותר לך לקחת חלק בכל הכשרה או פעילות במסגרת יחידה מעורבת 
 

 לבוש
 

 לא גזורות וללא כיתוב מבזה או צבע בכלושמלות יהיו בעלות שרוול,  פקודת הלבוש לאימון גופני אומרת: "חולצות ,

מכנסיים קצרים המגיעים עד הברך". אסור למפקדים להכתיב צבע או סוג לבוש משפיל"; "באימון גופני ניתן ללבוש 

 מעבר לכתוב בפקודה. 

 :מותר לך ללבוש כל בגד אזרחי תקני. לבוש במגורי הבנות 
 

 והשתתפות באירועיםהתנהלות בבסיס 
 

  :מותר לך לחבק, לגעת או לקלוע צמה לחברותייך החיילות.מגע 

  :מותר לך לתלות בחדר שלך במגורי הבנות כל צילום אישי שתרציסביבת המגורים.  

  :את זכאית להשתתף בכל אירוע פנאי, הווי ותרבות ובאירועים ממלכתיים והטקסים של השתתפות באירועים מעורבים

 היחידה, הגדוד או הבסיס שלך, בתור צופה, משתתפת או מופיעה. 

  :מותר לך לשהות בכל מרחב ציבורי בבסיס או בשטח בו את משרתת, שהכניסה אליו מותרת לבנים, ובכל חופש תנועה

 את תפקידך.  מרחב תעסוקתי בו את ממלאה
 

 למי אפשר לפנות אם זכויותיך הופרו?
 

  .הכתובת הראשונה לפנייה הינה שרשרת הפיקוד ביחידתך 

  5699040-03 יש ממונה בכל יחידה. לשכת יוהל"ם: -לממונת היוהל"ם ביחידה. 

  1111, בטלפון קצינת פניות הציבור -לקפ"צ.  

  0399-7374 -, בטלפון מטכ"לי 03-6977374 -בטלפון אזרחי  -לקצין קבילות חיילים . 

  0709573-03פני לפרקליטות הצבאית בטלפון: אם נשפטת על מעשה שאינו עבירה כלל. 

  0543220891-מענה וסיוע מיידי  -פני לקו החם לחיילות של שדולת הנשים בישראל . 

  ים לחיילות וחייליםחמ"ל הורהעזרי בהוריך, במידת הצורך, ופני דרכם לקבוצת . 

 

 

https://www.facebook.com/groups/ParentsOfSoldiers/

