
 זכותון לחיילת

 

 כללי
 

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

  ,קובע מספר התנהגויות החוק למניעת הטרדה מיניתעל מנת לאפשר לך את מימוש זכותך לסביבה בטוחה ומכבדת 

 נדרשת התערבות פיקודית או פנייה ליוהל"ם: -אסורות, שהיה והופנו כלפיך 

 כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני. -באיומים  סחיטה 

 .מעשים מגונים 

  .הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות

ינת זו הטרדה מינית גם אם המוטרד/ת לא הראתה למטריד כי אינה מעוני -כשמתקיימים יחסי מרות ו/או תלות 

 בהצעות.

  התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין

זו הטרדה  -בהתייחסויות האמורות )כאשר ההתייחסויות נעשות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול 

 בהצעות(.מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין 

  .התייחסות )אפילו חד פעמית( מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית 

 הפצה או פרסום של סרטונים ותמונות בעלות אופי מיני, ללא קבלת אישור מפורש של האנשים המופיעים בהם 

  ?לאיסור הטרדה מינית, הן החוק והן פקודות הצבא אוסרים גם אל חשש: בנוסף חוששת מהיחס שתקבלי והיה ותתלונני

התנכלות על רקע של הטרדה מינית, בין אם ההתנכלות היא כלפי המוטרד, כלפי אדם המסייע לו או עד בהליך שעוסק 

 בהטרדה מינית. התנכלות היא עבירה פלילית ועוולה אזרחית.

 מפקדים אינם רשאים להפריד אותך מחיילים, לא לאפשר לך  -דים מגדרית והוגן מהמפק-זכותך לקבל יחס שווה, שוויוני

לבצע משימות בשל נוכחות גברים או רק בשל היותך אישה, או למנוע ממך גישה לאזורים מסוימים מאותה הסיבה. זאת 

 גם כאשר הדברים מוצגים כאילו נעשו לטובתך.

 זאת לרבות התאמת בלי שיפגע חופש העיסוק שלך. זכותך לקבל הכרה בצרכים או המאפיינים המיוחדים לך כאישה, מ

 סרגל מאמצים, התחשבות בצרכי פרטיות )שירותים, מקלחות(, דיסקרטיות בכל הקשור לצרכים רפואיים וכדומה. 

 

 מילוי תפקידים והכשרות
 

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

 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  בכל צבע,ושמלות יהיו בעלות שרוול,  חולצות": פקודת הלבוש לאימון גופני אומרת

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

 לנכתב בפקודה. 

 ולצה ולא גופיה, מכנסיים עד מתחת לברך( בשעות שלאחר : מותר לך ללבוש כל בגד אזרחי תקני )חלבוש במגורי הבנות

 עילות הצבאית.הפ
 

  



 

 

 

 התנהלות בבסיס והשתתפות באירועים
 

 אין פקודה בצה"ל שאוסרת על מגע או קרבה פיזית בין  מותר לך לחבק, לגעת או לקלוע צמה לחברותייך החיילות.: מגע

 חיילות. 

 למפקדים אסור לבקש ממך להוריד  .מותר לך לתלות בחדר שלך במגורי הבנות כל צילום אישי שתרצי: סביבת המגורים

 תמונות אישיות כיוון שאינן "צנועות" מספיק. 

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

פשרות לבקש מחיילות א איןהיחידה, הגדוד או הבסיס שלך, בתור צופה, משתתפת או מופיעה. בפקודת השירות המשותף 

 לא לשיר, לצאת החוצה, או להחליט על הבאת להקת בנים רק על מנת שחיילים דתיים לא "ייאלצו" לשמוע שירת נשים.

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

למפקדים אסור לבקש ממך לפנות את מקומך בשל הגעתם של חיילים דתיים.  מרחב תעסוקתי בו את ממלאה את תפקידך.

  והיה ומגיעים חיילים חרדים, המפקד/ת חייב/ת למצוא לך מקום חלופי ראוי לשהות בו.

 

 למי אפשר לפנות אם זכויותיך הופרו?

 

 היה ולא קבלת מענה ממפקדיך הישירים, את רשאית, על פי . הכתובת הראשונה לפנייה הינה שרשרת הפיקוד ביחידתך

פקודות הצבא, לפנות ולבקש שיחה עם הדרגים שמעליהם. בפנייתך והסבירי מהם לידיעתך האיסורים וההגבלות שהוטלו 

ותף, לקוד הלבוש של צה"ל ואגרת מפורשת של ראש עליך, הנוגדים את פקודות צה"ל. בהתאם לפקודת השירות המש

 אכ"א בנדון, יש לשמור על זכויותיך. 

  :היה והוטרדת או הופרו זכויותיך, ולא קבלת מענה הולם משרשרת הפיקוד, ניתן לפנות לגורמים הבאים 

 יודעת מי ממונת היוהל"ם  יש ממונה בכל יחידה והיא מכירה היטב את זכויות החיילות. אם אינך - לממונת היוהל"ם ביחידה

 .03-5699040שלך, פני ללשכת יוהל"ם: 

 1111קצינת פניות הציבור, בטלפון  - לקפ"צ 

 לעתים זו הדרך האפקטיבית ביותר להשפיע על מה שקורה בבסיס שלך, ביחידה שלך ובצה"ל  - לקצין קבילות חיילים

 -, בטלפון מטכ"לי 03-6977374 -בטלפון אזרחי  17:00 - 14:00, 12:00 - 9:00ה', בין השעות -בכלל. בטלפון: בימים א'

. במייל: 03-6977433 -בטלפון אזרחי  20:00 - 17:30ה', בין השעות -. בימים א'0399-7374

NAKHAL@MOD.GOV.IL. 

 אם נשפטת על מעשה שאינו עבירה כלל )קליעת צמות, מגע בין חיילות, לבישת חולצה לבנה וכד'(, את יכולה לבקש לבטל 

-03בטלפון:  09:00-17:00, מדור דין משמעתי, בין השעות פניה לפרקליטות הצבאיתאת הדין המשמעתי, על ידי 

9573070. 

 אצלנו תוכלי לקבל מענה וסיוע מיידי בפניה לגורמים הרלוונטיים  - פני לקו החם לחיילות של שדולת הנשים בישראל

 ות.בצבא, כמו גם הבהרה לגבי מותר ואסור על פי הפקוד

 על מנת לקבל הדרכה וסיוע בהתנהלות חמ"ל הורים לחיילות וחייליםקבוצת עזרי בהוריך, במידת הצורך, ופני דרכם ליה ,

 הבירוקרטית והמעשית בסבך הפקודות ואל מול הגורמים המטפלים בצבא. 

  

 

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

