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           خدمـــــــات الشرطة كحّق مدنّي: 1
اســـتحقاقك خلدمـــات الشـــرطة: هـــدف هـــذه الكّراســـة هـــو تزويـــدك 
باملعلومات التي من شأنها أن تساعدك في ممارسة حقوقك لدى لقائك 

مع الشرطة.
دور الشـــرطة هو احملافظة على جسدك، أمنك وأمانك، أمالكك وجودة 

حياتك، وكذلك احملافظة على النظـــــــام العــــــــــام وتطبيق القـــــانون.
ولهذا فقد خّول القانون الشـــرطة صالحيات كثيرة من شأنها ان تؤّثر 

عليك، وأحياًنا قد تقيّد حقوقك املدنية. 
بصفتـــك مواطنًـــا في الدولة من حقك أن تعاملك الشـــرطة وفقا للقانون 
وان تقـــّدم لـــك خدمـــة محترمـــة، ومتســــــــاوية ومؤّثرة وفّعالـــة، بدون 
عالقة النتمائك القومي، الديني أو اجلماعي، وبدون عالقة جلنســـك أو 

لون بشرتك. 
في اآلونة األخيرة ُيعاني املجتمع العربي من موجة بغيضة من العنف، 
اإلجـــرام وتراجـــع مقلـــق فـــي اإلحســـاس باألمـــان واألمن الشـــخصي 
وجـــودة احليــــــــــــاة لـــدى املواطـــن العربـــي، مـــا يســـتدعي احلاجـــة إلى 

تدّخـــــــل الشرطة. 
إن الوعـــي خلدمـــات الشـــرطة التـــي تســـتحقها كمواطن، والقـــدرة على 
العمل ملمارســـتها واحلصول عليها هما خطـــوة مهمة جدا لتعزيز أمنك 

وأمانك الشخصي وحملاربة العنف.
تهدف هذه الكّراســـة إلى مســـاعدتك فـــي ذلك، وبإمكانـــك أن جتد فيها 
تطّرًقا ملختلف املجــــــــــــاالت املتعلقة بنقاط التّماس بينك، كمواطن، وبني 

الشرطة والقانون. 

1. مّتت صياغة الكّراسة بلغة املذّكر، إالّ أنها موّجهة إلى اجلنسني على حّد سواء.

مقّدمـــــــــــــــــــــــــة
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تديـــر مبادرات صندوق إبراهيم مشـــروًعا خاًصـــا يتمحور في العالقة 
بـــني املجتمـــع العربي والشـــرطة واملنطوية على خدمات شـــرطية فّعالة 
ومؤثـــرة والتـــي تعالـــج االحتياجات احلقيقيـــة للمجتمـــع العربي، ومن 
خالل رؤية احلق في احلصول على خدمات شرطية كحق ال يقل أهمية 
عـــن احلق فـــي التعليم أو الّصحة. ان ممارســـة احلق فـــي تلّقي خدمات 
الشـــرطة بالشـــكل الصحيـــح واألفضل مـــن جهتك تنطوي علـــى أهمية 

حاسمة ألمنك وأمن أفراد عائلتك واملجتمع برّمته.
مت وضع هذه الكراســـة كجزء من نشـــاط املشروع ونأمل أن تستعينوا 

بها وتستفيدوا منها.
مـــن املهـــم أن تعـــرف ان هـــذه الكّراســـة ال تهـــدف إلـــى تقدمي املشـــورة 
القانونية وال تشـــكل بديال لذلك، وامنا هدفها تزويدك مبعلومات أولية 

في املواضيع ذات الصلة بعالقتك مع الشرطة.
هذه الكراســـة ُكتبت مبســـاعدة وحدة اخلدمات في الشـــرطة واجلمعية 

حلقوق املواطن في اسرائيل.
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اللقـــــــــاء  بيـــن

املواطــــــــــن
والشرطة
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2.1  التوّجـــــه للشرطــــة

ملن يجب التوّجه إذا كنت بحاجة ملساعدة الشرطة؟
مـــن واجب ومســـؤولية الشـــرطة ان حتمي وتســـاعد مواطنـــي الدولة، 

ومن حّق كل مواطن أن يتوّجه إليها ويستعني بخدماتها.

هنـاك عدة طرق للتوّجه إلى الشرطة:
•   املركـــز الهاتفي 100: في حاالت الطوارئ، اذا وقعت ضحية لعمل 
إجرامي أو كنت شـــاهًدا علـــى عمل اجرامي وبحاجة إلى مســـاعدة 
فوريـــة، فيجـــب االتصال على الرقـــم 100 )من كل هاتـــف عادي أو 
خليـــوي(. عليك أن تقـــدم للمركز الهاتفي تفاصيل احلادث بشـــكل 
واضح مبا في ذلك تفاصيل مكان وجودك ووســـائل االتصال بك. 

اللقــاء بني املواطن والشرطة

فـــي حالــــــــــة الطوارئ يجب االتصــــــــــال على الرقم 100  		•
ملركز الطوارئ في الشرطة.

•				يتم تقدمي الشكوى في محطة الشرطة، ومن املهم طلب 
تصديق على تقدميها.

•			إذا وقعتـــم ضحيـــة لعمـــــل جنائي ميكنكم متابعة امللف  
عبـــر املجيب اآللي على الرقم 5017030-02 أو بواســـطة 
منظومـــة املعلومات اخلاصـــة باملتضّررين مـــن األعمال 

اجلنائية )מנ"ע( على اإلنترنت. 
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وبدورها الشـــرطة ملزمة بالوصول إلى مكان احلادث في غضون 
وقـــت قصير اذا كان احلديث عن حالة طوارئ. ميكن طلب التحّدث 
مـــع موظف يتحـــّدث العربية، واذا تواجد فـــي طاقم املناوبة موظف 

يتحّدث العربية فيجب حتويل املكاملة إليه.
•			شـــرطي في الشـــارع أو في الدوريــــــة: إذا كنت ضحية أو شاهدا 
على جرمية أو بحاجة إلى مســـاعدة فورية من الشـــرطة، وبالقرب 
من املكان يتواجد شـــرطي، يرجى منك التوجه إليه بســـرعة وطلب 

احلماية أو املساعدة منه.
•			محّطـــة الشـــرطة: إذا كنت معنيًا في تقدمي شـــكوى أو االســـتعانة 
بخدمات الشرطة املختلفة، يجب التوجه إلى محطة الشرطة. حاليا 
ميكن تقدمي شكوى في كل محطة شرطة، لذلك ميكن الوصول إلى 

أقرب محطة أو إلى احملطة التي يسهل عليك الوصول إليها.  
•			الشرطة اجلماهيرية: اذا كنت ترغب في االستعانة بالشرطة في 
أمر ال يتعلق مبخالفات جنائية ويحمل طابًعا جماهيريا، مثال نزاع 
بني جيران، عندها ميكنك التوجه إلى املسؤول عن تلك املنطقة الذي 

يعرف املنطقة واملكان لكي يساعد في حل املشكلة.
        ميكـــن احلصـــول علـــى تفاصيـــل حول طـــرق االتصـــال والتواصل مع 
مراكـــــــز الشرطة اجلمـــاهيرية، محطات وأقسام الشرطة، عبــــــر موقع 
أو   )http://www.police.gov.il/findStation.aspx( الشـــــــــــــــــرطة
االتصــــال بالرقـــم 100 وطلـــب تفاصيـــل احملطـــة و/أو مركز الشـــرطة 

اجلماهيرية األقرب إلى مكان ســـــــــــكناك.
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كيف تقّدم شــــكوى إلى الشرطــة؟
يحـــق لـــك أن تقـــّدم شـــكوى فـــي كل محطـــة للشـــرطة. فـــي مدخـــل احملطـــة 
ســـيتم حتويلـــك إلى مركز خدمـــات املواطن، وهناك يتم تلّقي شـــكواك. من 
املهـــم واملفّضـــل ان تعرض أمام الشـــرطي الذي يحقق في الشـــكوى بيّنات 
وشـــهادات حول املخالفة اجلنائية التي مت ارتكابهـــا والضرر الناجم عنها، 
إذا ُوجـــدت أصـــال، ألن من شـــأن ذلك تعزيـــز ملف التحقيـــق وتقدمي الئحة 

اتهام مع انتهاء التحقيق. 
أثناء تقدمي الشـــكوى ســـتحصل على تصديق من الشـــرطة حول تقدمي 
الشـــكوى يشـــمل  رقـــم ملـــف التحقيـــق وهو ضـــروري لكل استفســـار 
ومتابعـــة للشـــكوى في املســـتقبل. لذلـــك من املهـــم جدا طلـــب التصديق 
واحملافظـــة عليـــه. في جميع األحـــوال، ميكن طلب اصـــدار التصديق من 
كل محطـــة شـــرطة، وليس بالضـــرورة من احملطـــة أو القســـم الذي فيه 

قّدمت الشكوى. 
مــــاذا أفعـــــل إذا تعــــّذر علّي الوصــــول إلى محطة الشــــرطة لتقديـم 

شــكواي؟ 
إذا كان هناك ســـبب وجيـــه يحول دون وصولك إلى محطة الشـــرطة، مثال 
قيـــود أو إعاقات جســـدية تصّعب عليك اخلروج من البيـــت، في هذه احلالة 
سترســـل إليك الشرطة شرطيًا جماهيرًيا أو محّقًقا حيث سيصل إلى بيتك 

بدورية الشرطة لتلّقي شكواك. 
من ُيعالج شـــــــكواي؟ كيف ميكن أن أعرف اذا ما ســــيتم فتح ملف  
حتقيــــق؟ متى ســـــــتقّدم الئحة اتهام؟ هل ســــيتم إبالغي في حالة 

إغالق امللف؟
مـــن حّقك أن تعرف من يعالج شـــكواك وأن تبقى على اتصال معه وأن يتم 

تبليغك اذا تقرر تقدمي الئحة اتهام أو إغالق امللف.
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يتم التحقيق في الشـــكوى من ِقبَل طاقم من رجال الشـــرطة أو شرطي في 
محطة الشـــرطة املســـؤولة عن املنطقـــة التي وقعت فيهـــا املخالفة/اجلناية، 

حتى لو قّدمت الشكوى إلى محطة أخرى.
عندما تقدم شكواك ميكنك طلب رقم هاتف ضابط التحقيق الذي ستُحّول 
إليــــه الشــــكوى. وبعد بضعة أيــــام بامكانــــك االتصال به لالستفســــار عن 
هوية الشــــرطي املسؤول عن التحقيق واالستمرار في التواصل معه. في 
نهايــــة التحقيق، اذا رأت الشــــرطة أن هناك أدلـّـــة كافية لتقدمي الئحة اتهام 
مبّررة، فانها ســــتحّول امللف إلى النيابة العامة للدولة، وبدورها ســــتقوم 
النيابــــة بفحص ودراســــة امللف واتخاذ قرار إما بتقــــدمي الئحة اتهام وإما 
بإغالق امللف. وســــيتم ارســــال القرار بخصوص امللــــف إلى عنوانك الذي 

قّدمته عند تقدمي الشكوى.
هل ثمة طريقة أخرى للحصول على حتلنات حول شكواي؟ 

إذا حلق بك ضرر نتيجة حادث جنائي، فإنك تعتبر متضّررا جراء  مخالفة/
جناية وهناك منظومة معلومات تهدف إلى مساعدتك في  متابعة شكواك. 
عند فتح امللف يحصل املتضّرر على اسم مستعمل  وكلمة سّر، ليتسنّى له 
الدخول إلى منظومـــة املعلومات ملتضّرري  املخالفات اجلنائية )מנ"ע( في 
االنترنت وتلّقي حتلنات حول وضع  امللف. كذلك ميكن متابعة التعامل مع 

امللف وتقّدمه عبر املجيب  اآللي على الرقم: 02-5017030. 
املعطيــــــــات املتــاحــــــة هي: 

1.   مكان وجود امللف ومن يعاجله
2.   معلومات عن املشتبه به/بهم أو املتهم/ين في امللف

– حقوق املتضّرر جّراء اجلناية 3.  معلومات ذات صلة بامللف 
4.   باإلضافة إلى ذلك يحق لك قراءة الئحة االتهام ضد املتهم واحلصول  
علـــى نســـخة منهـــا. ملزيد مـــن املعلومات عن حقـــوق املتضّرريـــن جّراء 

مخالفة/جناية باإلجراءات اجلنائية، أنظروا صفحة 20-21.
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ميكـــن الوصول إلى موقــــــع منظومـــــــة املعلومـــــــــــــات ملتضّرري املخالفة / 
اجلنايـــة عبر موقع الشـــرطة أو بّوابـــة اخلدمــــــــــــــات واملعلومات احلكومية  
)www.gov.il(، حتـــت موضوع »القانون والقضـــــــاء« أو مبـاشــــــــرة على 

العنـــــوان:
http://www.gov.il/FelonyVictims/Templates/FelonyLoginNew.aspx 

)املوقع باللغة العبرية(.
ماذا لو قررت الشرطة إغالق ملف قضّيتي؟ 

هل ميكنني االستئناف؟
يحتفظ كل مواطن بحّقه في االســـتئناف على القرار بإغالق ملف التحقيق 

في شكواه.
إذا قـــررت الشـــرطة إغالق امللف النعـــدام األدلّة أو لغيـــاب املصلحة العامة، 
ميكن تقدمي اســـتئناف أمام رئيس شـــعبة التحقيقات في محطة الشـــرطة، 
بحيـــث يكـــون موّجًها إلـــى رئيس شـــعبة التحقيقـــات أو االتصـــال باحملطة 

وحتديد لقاء.
باإلضافة إلى ذلك، إذا كنت تعتقد بانه مت إغالق امللف نظرا لســـوء تصّرف 
أو سلوك مرفوض من قبل الشرطة أو أفراد الشرطة الذين تولّوا التحقيق، 
عندهـــا ميكن تقدمي شـــكوى إلى ضابط شـــكاوى اجلمهـــور اللوائي )حول 

كيفية تقدمي شكاوى اجلمهور – أنظروا صفحـة 49(.
كذلك ميكن تقدمي اســـتئناف في غضون 30 يوًما من تاريخ تبليغ الشـــرطة 

للنيابة العامة في اللواء بإغالق امللف.
ولكــــن ماذا يحدث في حال ان الشــــرطة حّولت امللــــف إلى النيابة 

العامة وهذه بدورها قررت إغالقه؟
إذا قّدمـــت الشـــرطة ملـــف التحقيق إلى النيابـــة العامة، التي قـــّررت إغالقه، 
عندها يجب ان يكون االستئناف متعلّقا بدواعي اغالق امللف واملفّصلة في 
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رسالة إغالق امللف:
•   إذا مت إغـــالق امللـــف بحجـــة عدم وجود تهمـــة أو لغياب األدلـــة الكافية، 

يجب توجيه االستئناف إلى النائب العام.
•   إذا أُغلق امللف بحجة عدم تقدمي املتهم للمحاكمة لغياب املصلحة العامة، 

يجب إرسال االستئناف إلى املستشار القضائي للحكومة.
•   إذا مت اتخاذ القرار من ِقبَل النائب العام، ميكن إرســـال االســـتئناف إلى 

املستشار القضائي للحكومة. 
•   تفاصيـــل حول كيفية االتصال لالستفســـار وملعرفة العنوان إلرســـال 
التوّجهات وتقدمي االستئنافات ميكن احلصول عليها في موقع وزارة 

العــــدل: http://www.justice.gov.il. )املوقــــع بالعبرية(
      http://www.justice.gov.il/MojArb. )املوقــــع بالعربية(.
َن يجب أن أتوّجه إذا كنُت أعرف عن مخالفة/جرمية؟  ملمِ

إذا توفرت لديك معلومات عن جرمية أو مخالفة، ميكن التوجه إلى الشرطة 
وتزويدها بالتفاصيل، ولكن في هذا الســـياق ال يدور احلديث عن شكوى، 
بل مســـاعدة الشـــرطة في التحقيق. املعلومات التي سيتم تقدميها ستصل 
إلـــى اجلهـــة املختصـــة واملهنية في الشـــرطة فقط، وليس إلـــى جهات خارج 

الشرطة ليست مخّولة لإلطالع عليه.
مـــن حقك عـــدم الكشــــــــف عـــن تفاصيلك الشـــخصية التـــي قّدمتهـــا أثنــــــاء 
توجهك للشـــرطة. ميكن التوّجه إلى الشـــرطة عبر موقعها بواسطة منوذج 
توجه إلى شـــعبة التحقيقات واالســـتخبارات، وذلك دون احلاجة للكشـــف 

عن تفاصيلك.
العنوان للتوّجهات: شـــرطة إسرائيــل/مناذج/شاهدت،ســـمعت- تقدمي 
معلومـــــــــــات )http://police.gov.il/Tfasim.aspx( )املوقـــع بالعبريـــة(. 
كذلك ميكـــن االتصـــــــــــال بالرقم 100 وطلب تقدمي معلومات دون الكشـــف 

عن تفاصيلك.



18

2.2 احلقوق عند اللقاء بني املواطن والشرطة

ميكـــن لـــكل مواطـــن ان يلتقي بالشـــرطة في إطـــار عملها امليدانـــي أو عندما 
يحتاج ملساعدتها. 

الشـــرطة هي مؤسســـة ذات قّوة وصالحيات كثيرة مبا في ذلك اســـتعمال 
القـــوة املطلوبـــة لهـــا للقيام بعملهـــا كما ينبغي. مـــع ذلك يجـــب أن نتذّكر انه 
بالرغـــم مـــن أهمية عمل الشـــرطة إال أن هناك قوانـــني وأنظمة حتمي حقوق 
املواطن وخصوصيته حيال عمل الشـــرطة. الشـــرطة ملزمة باحملافظة على 

التوازن بني محاربة اجلرمية واحملافظة على حقوق املواطن وكرامته. 

•			كل مواطن له احلق على جسده وخصوصيته.
•  االحتجـــاز، فحـــص الهويـــة، اإلســـتجواب والتفتيـــش – 
يجـــب القيـــام بذلـــك مـــن خـــالل احملافظـــة علـــى حقوق 

وكرامة املواطن.
•				فـــي معظـــم احلـــاالت عملية تفتيش البيـــت ُتلزم بأمر 

من احملكمة. 
•    ميكن احتجـــــــــــــــاز شـــخص لغاية 6 ســــــــــــــــاعات فقط 

دون عرضه على احملكمة.
•      ميكن اعتقال مشـــتبه جنائي حتى 24 ســـاعة فقط قبل 

عرضه على قاض ٍللنظر في متديد اعتقاله. 
•				يحـــق لكل مشـــتبه جنائي يتـــم اعتقاله ان ُتتلى عليه 
حقوقـــه، مبـــا فـــي ذلـــك حقـــه فـــي متثيـــل قضائـــي. من 
اليســـتطيع توكيل محاٍم خصوصي يحق له احلصول 

على متثيل قانوني بواســــــطة املرافعـــــة العامــــــة. 
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ما العمل إذا قام شرطي باحتجازك في الشارع؟
يحـــق لكل مواطن احملافظة على خصوصيتـــه وحّريته في التنقل، ويتوجب 
على الشـــرطي احتـــرام ذلك أثناء القيـــام بواجبه. ميلك الشـــرطي صالحية 
الطلب إليك التعريف بنفســـك واســـتجوابك، وإذا ســـاورته ُشـــبهات بوجود 
ســـبب إلجـــراء تفتيش فيحـــق له القيام بذلـــك. ولكن يتوجب على الشـــرطي 
احملافظة على توازن بني ممارســـة صالحياته وبني احملافظة على كرامتك، 

ولذلك عليه القيام بواجبه بدون إهانتك أو املّس بك. 
إذا كان هناك سبب ملواصلة التحقيق، يحق للشرطي أن يطلب من الشخص 
مرافقتـــه إلـــى محّطة الشـــرطة، حتـــى لو لم يكن هذا الشـــخص مشـــتبًها به، 

ولكن هناك حاجة ألخذ إفادته. 
ماذا لو طلب الشرطي تفتيشي؟

من حقك ان حتصل على شرح حول السبب الذي يستدعي تفتيشك، وذلك 
ألنه يحق للشـــرطة تفتيشـــك إذا كان هناك ســـبب معقول للقيام بذلك. يحق 
لـــك أن يتـــم تفتيشـــك على يد شـــرطي من نفس جنســـك. كل غـــرض تأخذه 
الشـــرطة يجـــب أن يتم تســـجيله وتســـليمك نســـخة عـــن القائمـــة. التفتيش 
اجلســـدي )مبا فـــي ذلك اخذ البصمات وعيّنة جســـدية، مثـــل: البول، الدم( 
يجـــب ان يتم مبوافقتك أو بعد تقدمي تصديق خطي من ضابط. إذا رفضت 
إجراء التفتيش، يتوجب على الشـــرطة أن تســـمح لك بشرح سبب رفضك، 
كذلك ُيطلب من الشرطي أن يشرح لك اإلنعكاسات القانونية لرفضك، وان 

التفتيش قد يتم حتى من خالل استعمال قّوة معقولة.
ما العمل إذا قام شرطي باعتقالي عند حاجز للشرطة أو بجانب 

الطريق ويريد تفتيش سّيارتي؟
حتى في هذه احلالة يحق للشـــرطي احتجاز ســـيارتك وتفتيشـــها فقط إذا 
كان هناك أســـاس معقول لالشتباه بارتكاب مخالفة، أو من أجل التوصل 
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إلـــى مرتكـــب املخالفـــة أو الضحيّـــة أو دليـــل ذي صلـــة. يســـمح القانـــون 
للشـــرطي بتفتيش الســـيارة حتى اذا كان هناك إشـــتباه بارتـــكاب مخالفة 
أمنيـــة أو هنـــاك خطر وشـــيك الرتكاب مخالفـــة أو ان هناك شـــبهة بوجود 

مخّدرات في السيارة.
هل يحق للشرطي إجراء تفتيش في بيتي؟ 

يحـــق للشـــرطي إجـــراء تفتيش فـــي البيـــت فقط مبوجـــب أمـــر محكمة. مع 
ذلـــك عندمـــا يكون هناك شـــبهة معقولـــة بان جرمية مـــا ُترتكب فـــي املكان 
او مت ارتكابهـــا مؤخـــرا هناك، عندها يحق للشـــرطي إجراء تفتيش بســـبب 
احلاجـــة امللّحـــة والفورية. يحق لـــك أن تكون موجوًدا أثنـــاء عملية التفتيش 
وأن يتواجـــد أيضا شـــاهدان آخـــران. مع انتهاء التفتيش يجـــب إعداد قائمة 
باألغراض التي مّت ضبطها وتوقيعها من ِقبَل الشـــاهدْين – ويحق لك طلب 

نسخة من هذه القائمة.
ما العمل اذا توّجه شرطي طالًبا املساعدة؟

ال يســـتطيع شـــرطي أن يطلب منك مســـاعدته مبا يتعّدى ما ميكن طلبه من 
كل مواطـــن، فمثال اليعقل أن يطلب منك القيام بأعمال قد تســـبب لك خطرا 
أو تتعـــّدى قدراتك. مع ذلك، مبوجب القانون يســـتطيع الشـــرطي أن يطلب 
منك تقدمي إفادة اذا كنت شـــاهدا على ارتكاب مخالفة/جرمية أو املساعدة 

في اعتقال شخص ما.
إذا كنت ضحية ملخالفة/جرمية، ما هي حقوقي؟ 

كل متضـــّرر جـــّراء مخالفة/جرميـــة أو قريـــب عائلـــة مـــن الدرجـــة األولى 
يحـــّق له احلصـــول على حقوقه في غضون مدة زمنيـــة معقولة ومن خالل 

االهتمام به واحملافظة على كرامته وحماية خصوصيته.
•   حمايــــــــة: يحـــّق لـــكل متضّرر جـــّراء مخالفة/جرميـــة احلصول على 
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حماية من املشـــتبه به بارتـــكاب املخالفة/اجلرمية. لســـت ملزما بالّرد 
على املشـــتبه به أو أي شـــخص من طرفه. إذا تعّرضت للتهديد من ِقبَل 
نفس اجلهة عليك ابالغ الشرطة بذلك. خالل املداوالت القضائية ميكن 

أن تطلب منطقة انتظار منفردة في احملكمة.
•    معلومـــــــــــــــــات: مـــن حـــّق املتضّرر جـــّراء مخالفة/جرمية احلصول 
على معلومات ُمَحتْلَنة ومتواصلة عن ســـير االجراءات اجلنائية وكافة 
اخلدمـــات التـــي يســـتحقها. يحـــق لـــك االّطـــــــــــالع علـــى الئحـــة اإلتهام 
وحضـــــــــــور مـــداوالت احملكمـــة وتلّقـــي بالغ حـــول وقـــف التحقيق أو 

إغالق امللف.
•   دعــــــــــــــــــــــــوى: يســـتطيع املتضـــّرر جـــراء مخالفة/جرميـــة أن يقـــّدم 
تصريًحـــا حـــول الضـــرر واألذى اللذين حلقا بـــه، وعلى االّدعـــاء العام 
حتويـــل ذلك إلـــى احملكمة. مبســـاعدة االّدعاء العام ميكنـــك تقدمي طلب 
للحصـــول على تعويضـــات عن الّضـــرر. يحق لك تقدمي دعـــوى مدنية 
ضد املعتدي، وفي حالة إدانة املعتدي يحق لك أن تطلب مقاضاته لدى 
نفس القاضي الذي أدانه. في حالة إغالق امللف ميكنك تقدمي استئناف 

مبساعدة االّدعاء العام.
متى يحّق لشرطي ان يعتقلني ولكم من الوقت؟

إذا قـــام شـــرطي باحتجـــازك ألنـــك مشـــتبه بارتـــكاب مخالفـــة أو بهـــدف 
اســـتجوابك، فيجـــب ان ال ميتد االحتجـــاز ألكثر من 3 ســـاعات، وإذا تطلّب 
األمر احتجازك ألكثر من هذه املدة، يستطيع ضابط مسؤول ان ميّدد ذلك 

لثالث ساعات إضافية.
ميكـــن أن يتم اإلعتقـــال فقط في حالة االشـــتباه بارتـــكاب مخالفة/جرمية 
ضد القانون وبحســـب املالبســـات املنصوص عليها في القانون، وفقط في 
حاالت الضرورة املطلوبة لتحقيق أهداف االعتقال. يتوجب إبالغ املعتقلني 
بســـبب اعتقالهم فـــور اعتقالهـــم ومن ثـــم إحضارهم إلى محطة الشـــرطة. 
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فـــي غضون 24 ســـاعة يتوجب على الشـــرطة إحضار املعتقـــل إلى احملكمة 
أمـــام قاِض، والذي بدوره ميكن ان يقـــرر متديد اعتقاله. إذا جاء اإلعتقـــــال 
بحســـب أمــر قاض ٍفقد يســـتمر حتى 15 يوًما، وعلى أفراد الشرطة تسليم 
املعتقلني نسخة عن أمر االعتقال. ميكن متديد فترة االعتقال لغاية 30 يوًما 

بأمر من احملكمة.
هل ميكنني أن أعترض على اإلعتقــــال؟ 

طاملـــا أن االعتقـــال أو التفتيش قانونيـــان، فيجب اتباع جانـــب احلذر خالل 
اإلعتراض على االعتقال، وذلك ألن الشرطة قد تتهم املعترضني بتشويش 
عمـــل الشـــرطي أثناء تأدية واجبه وهـــذا ُيعتبر مخالف للقانـــون، إذا حتول 
اإلعتـــراض علـــى اإلعتقـــال إلـــى جســـدي تســـتطيع الشـــرطة أيضـــا اتهـــام 

املعترضني "باإلعتداء على شرطي"، وهي مخالفة خطيرة.
إذا تبنّي ان االعتقــــال والتفتيش ليسا قانونيني؟

يحق لك االعتراض، ولكن باملدى املطلوب، للدفاع عن نفسك أو عن شخص 
آخر. مع ذلك، أثناء التفتيش من الصعب ان نعرف اذا ما كان أفراد الشرطة 
يتصّرفون بشـــكل قانوني، وســـيكون من اخلطأ االعتراض اجلسدي ضد 
أفـــراد الشـــرطة أثنـــاء محاولتهـــم تأديـــة واجبهـــم. اذا كنت تعتقـــد ان أفراد 
الشـــرطة جتـــاوزوا صالحيتهـــم أو تصّرفوا بشـــكل منـــاٍف للقانون، ميكن 

تقدمي شكوى ضدهم )انظروا صفحة 49(.
ماذا أفعـــــل إذا مت إعتقالي؟ 

مـــن حقك أن ُيســـلم إشـــعار باالعتقال ومـــكان تواجدك إلى شـــخص قريب 
أو محاميـــك، وذلـــك فور قرار االعتقـــال. يحق لكل شـــخص مّت احتجازه أو 
اعتقالـــه أن ُتتلى عليه حقوقه وُيقّدم له شـــرح عنها، مبـــا في ذلك حقه بلقاء 
محـــام وحقه باحلصول على متثيل بدون مقابل من املرافعـــــــة العامــــــة، اذا 

لم يكن بإمكانــــه متويل محــام خصوصي. 
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ملزيـــد مـــن التفاصيل حـــول احلق فـــي التمثيـــل القضائي أنظـــروا إلى ملف 
احلقوق في جمعية حقــــــــوق املواطن "احلقـــــــــوق في اإلجراءات اجلنائية"  
)http://www.acri.org.il/he/?cat=22( أو فـــي موقــــــــع وزارة العـــدل: 

 http://www.justice.gov.il - )املوقـــع بالعبريــة(
http://www.justice.gov.il/MojArb - )املوقـــع بالعربيــة(

هل ميكن إطــــــالق سراحي بكفالة؟ 
اذا ُقّدمـــت ضـــدك الئحـــة اتهام ميكـــن للضابط املســـؤول أو احملكمة إطالق 
ســـراحك بكفالة. اإلفراج مشروط مبثول املتهم أمــــام احملققني،  وحضوره 

جلسات احملكمة وبعدم قيامـــــــه بتشويش ُمجريات التحقيق واحملاكمة.
مــــا هي حقوقي كمعتقل؟ 

يحق للمعتقلني والســـجناء احلصول على احتياجات معيشـــية، عالج طبي، 
شـــروط صحية مناسبة والئقة، ســـرير وفرشـــة، عدد معقول من ساعات 
النوم وممارســـة شـــعائرهم الدينية، كذلك انشـــاء عالقة منتظمة مع العالم 
خـــارج الســـجن بواســـطـــة زيـــارات، رســـائل ومكاملــــات هاتفيـــة. يخضـــع 
املعتقلـــون والســـجناء ملســـؤولية مصلحة الســـجون )مصلحة الســـــجون( 
وميكـــن ايجاد املزيد مـــن التفاصيل حـــــــــول االجـــــــــــــراءات واحلقـــــــوق في 
موقــــــــــــــع مصلحـــــــة الســـــــــــجون )http://www.shabas.gov.il( )املوقع 
بالعبرية( وفي كراســــة احلقوق التابعــــة جلمعية حقـوق املواطن "احلقوق 
فـــي اإلجــــــــــراءات اجلنائيــــــــــــــــة"، متــــــــــــــــاح أيضـــــــــــــــــــا عبـــر املوقـــــــــــــــع: 

.)http://www.acri.org.il/?cat=22(
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خدمات الشرطة

حسب
املواضيع
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تقــــّدم الشــــرطة خدمــــات إضافيــــة وتســــاعد فــــي مجــــاالت كثيــــرة 
متعلقة بكافة نواحي حياة مواطني الدولة.

فــــي هذه الكراســــة جتــــدون تفصيــــالً لبعض اخلدمــــات املذكورة، 
مثل: إصدار تراخيص، جودة البيئة والبحث عن املفقودين.

في موقع الشرطة اجلديد باللغة العبرية
http://www.police.gov.il

 أو موقع الشرطة بالعربية
http://www.police.gov.il/ARB_contentPage.aspx ميكـــن ايجـــــاد 

تفاصيل مفيدة وعملية أخرى:
أ.    معلومـــات عن الشـــرطة: أقســـام وألوية الشـــرطة، املبنـــى التنظيمي، 

رؤية وأهداف وتاريخ الشرطة.
ب. خدمات: دفع مخالفات، تقدمي شـــكوى عن سرقة مركبة، حتديد مكان 

محطة شرطة وغيرها. 
http://www.police.gov.il/Services.aspx        

ت. تنزيـــل منـــاذج عمليـــة، مثـــل طلـــب لإلّطـــالع علـــى الّســـجل اجلنائي، 
ترخيص الجتماع وغيرها. 2

 http://www.police.gov.il/Tfasim.aspx         

خدمات الشرطة حسب املواضيع

2. مهـــم أن نعـــرف أن قســـًما كبيًرا من النماذج يتطلّب التنزيل حلاســـوب "خدمـــة النماذج الوطنية"، 
االرتباط لتنزيل اخلدمة يتم من خالل النماذج املناسبة في موقع الشرطة.
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ث. تفاصيل حول االتصال بأقسام ومحطات الشرطة.
ميكن ارســـال أســـئلة، توّجهات وشـــكاوى في مختلـــف املواضيع عبر 

.http://www.police.gov.il/contactus.aspx :املوقع
ميكـــن االطالع على آخـــر األخبار واألحـــداث ومختلـــف املواضيع عبر 

املوقع وعبر صفحة الفيسبوك الرسمية للشرطة:
.http://www.facebook.com/israelpolice 

ميكـــن تقـــدمي طلب ُمنظـــم للحصول علـــى معلومات من الشـــرطة حول 
نشـــاطها ومعطيـــات إحصائية وما أشـــبه. احلصول علـــى املـــــواد ُيلزم 

بدفع رســـوم.

يجب التوجـــــــه خّطيــــــا إلى:
املسؤول عن حرية املعلومــــات 
شرطة اسرائيل، املقّر القطري 

القدس 91906 
هاتف: 5428270/1-02، فـاكس: 02-5428269 

tlunot@police.gov.il :البريد اإللكتروني

3.1  الـمـــــرور
ماذا يجب أن أفعل إذا كنت ضالًعا/ة في حادث طرق؟

أوال، مـــن أجل احملافظة على أمنك وســـالمة اجلمهور مـــن املهم أن تركن أو 
جتـــّر املركبة إلى مكاٍن وإيقافها فيه بشـــكل قانوني بحيث ال تشـــّكل خطًرا 
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علـــى حركـــة املـــرور، وكذلك ارتداء ُســـترة مضيئـــة ووضع ُمثلّـــث حتذير. 
إذا لـــم تقع إصابـــات، ال حاجة إلبقـــاء املركبة في مكانهـــا، ميكن تصويرها 
بسرعة لتحويل الصور لشركة التأمني، ومن ثم إبعادها عن مسلك السفر، 
كذلك من املهم تبادل التفاصيل مع الضالعني في احلادث لتقدميها لشركة 
التأمـــني، ومنها: التفاصيل الشـــخصية، رقم املركبة ورقم شـــهادة التأمني 
اإللزامي. الحاجة لتواجد شـــرطي في موقع حادث الطرق، وعليه أن يصل 
فقط اذا وقعت اصابات باملمتلكات العامة، مثل الشـــارة الضوئية أو شـــارة 
املـــرور. إذا رفض أحد الضالعـــني باحلادث تقدمي تفاصيله، ميكن االتصال 

بالشرطة واستدعاء شرطي إلى مكان احلادث لكي يطلب منه تفاصيله.

ماذا لو وقعت إصابات في حادث الطرق؟ 
اذا كان هنـــاك مصابـــون فيجـــب اســـتدعاء رجـــال اإلنقـــاذ، ويتوّجـــب تبليغ 
الشرطة، سيصل شرطي إلى مكان احلادث ويعلّم موقع احلادث منعا لتفاقم 
احلادث بسبب مركبات أخرى. في هذه احلالة سيتم فتح ملف للتحقيق في 
شـــعبة املرور بالشـــرطة وســـيتم معاجلة امللف بحســـب خطورة احلالة. من 
املرّجـــح ان يطلب منك القدوم إلى محطة الشـــرطة لالدالء بإفادتك، في هذه 
احلالـــة من املهـــم ان حتضر معك: تراخيص املركبـــة، تأمني املركبة، بطاقات 
الهوية، رخصة القيادة ونســـخ مصّورة عن شـــهادات طبية من املستشـــفى 
)إذا توّفـــرت(. بعـــد االنتهـــاء مـــن عمليـــة تســـجيل تفاصيل احلـــادث ُتصدر 
الشرطة تصديقـًا مطبوعا، حيُث ميكن تقدميه للمستشفى وشركة التأمني.

مــــاذا يتوّجــــب علــــّي أن أفعــــل اذا رأيــــت مكرهًة تشــــّكل خطرا على 
املسافرين في الشارع؟

اذا شـــاهدت فـــي الشـــارع مكرهـــة قد تشـــّكل خطـــرا على الســـائقني، ميكن 
التوجه إلى املركز املشـــترك لشرطة املرور والشركة الوطنية للطرق وذلك 

على الرقم: 955*.
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ماذا أفعل إذا قّرر شرطي سحب رخصة قيادتي؟
إذا مت ســـحب رخصـــة قيادتـــك بشـــكل مؤقـــت مـــن ِقبَـــل شـــرطي، فســـيتم 
استدعاؤك إلى جلسة استماع أمام ضابط برتبة مفتّش وصاعًدا. الشرطي 
ًـا حول ســـحب رخصة القيادة واستدعاًء جللسة  ملزم بأن يســـلّمك تصديقـ
اســـتماع. ُيشـــار إلى أن هذا التصديق املؤقت ُيشـــّكل رخصـــة قيادة مؤقتة 

حتى موعد جلسة اإلستماع، التي ُتعقد – عادًة - في محطة الشرطة. 
قبل اإلســــــتماع ُينصح التشـــاور مـــع محاٍم متخصص فـــي قضايا املرور.    
إذا تقّرر في جلســـة االســـتماع ســـحب رخصة القيادة )حتى لو لم حتضر 
االســـتماع(، فكل عملية قيادة بعد الســـحب تعتبر قيادة خالل فترة ســـحب 
الرخصـــة بـــكل ما للكلمة مـــن معنى- وتعّرضـــك إلى عقوبـــة صارمة جًدا. 
ميكن إسترجاع رخصة القيادة التي مت سحبها بواسطة الشرطة من قسم 

املرور في الشرطة.

هل ميكنني اإلستئناف على قرار سحب الرخصة؟
مـــن حقـــك االســـتئناف على قرار جلســـة االســـتماع. يجب تقـــدمي طلب إلى 
ســـكرتارية محكمة السير في أســـرع وقت وإرفاقه بتصريح مصّدق عليه 

بواسطة محام.

ماذا علّي أن أفعل إذا قررت احملكمة سحب رخصتي؟ 
ســـحب رخصة القيـــادة بأمر احملكمـــة يدخــــــل حيّز التنفيذ فـــور إصداره ، 
وعليك إيداع الرخصة في ســـكرتارية احملكمـــة، ومن هذه اللحظة وصاعًدا 
ُيحظـــر علـــى صاحب الرخصـــة قيادة ســـيارة. مع ذلك ميكـــن تأجيل إيداع 
الرخصة لغاية 30 يوًما من تلّقي قرار احلكم. بانتهاء فترة سحب الرخصة 
ســـتحصل علـــى رخصـــة قيـــادة جديدة مـــن مكتـــب الترخيص. عـــدم إيداع 
الرخصـــة بعد ســـحبها قد يـــؤّدي إلى عقوبة الســـجن الفعلي ملدة 6 أشـــهر، 

فرض غرامات، مصادرة املركبة وسحب الرخصة لفترة أطول.
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ما العمل إذا قّرروا إنزال مركبتي عن الشارع؟ 
إذا مت فحـــص مركبتـــك من ِقبَل الشـــرطة أو دورية الســـالمة واألمان وتبنّي 
وجـــود عيوب وخلل فيها، ســـتحصل على منوذج يشـــهد علـــى إنزال املركبة 
عن الشـــارع وإلغاء ترخيصها. بعد تصليح العيوب يجب أن تخضع املركبة 
لفحـــص فـــي معهد ترخيـــص. املركبـــة التـــي مت إنزالها عن الشـــارع بســـبب 

ضلوعها بحادث طرق يجب فحصها في مختبر مرّخص ومؤهل.

ماذا علي أن أفعل إذا ُسّجلت بحقي مخالفة سير؟ 
إذا ســـّجلت ضـــدك مخالفـــة ســـير فعليـــك دفعهـــا فـــي غضـــون 90 يوًما من 
حتريرهـــا، وإال فســـيتم إلزامـــك بدفـــع فائـــدة. إذا كان احلديـــث عـــن دعـــوة 
للمحكمـــة عليـــك املثول فـــي املوعد احملـــّدد فـــي املخالفة أو ســـيتم محاكمتك 
غيابيًا. ميكن تقدمي طلب اســـتئناف على املخالفـــة أو تقدمي طلب للمحاكمة، 

وذلك خــــــالل 30 يومـــــــًا من تلقي املخالفــــــة األصلية.
للدفع و/أو االســتفسار حول أمكانيات دفع الغرامات، يرجى اإلتصـال ب: 

مركز جبايـــــة الغرامــات، شــــارع يـافـا 224 القــدس، هاتف:
.*35592 ،073-2055000 

ميكن الدفع بواسطة االنترنت:
http://ecom.gov.il/Voucher/PoliceInputPage.aspx?vid=232&lng=he&err=0

)املوقع بالعبرية (.

هل ميكنني إلغاء مخالفة السير بعد حتريرها لي؟ 
بحســـب القانون يحق لك تقدمي طلب إللغاء مخالفة ســـير، فقط في حالة أن 
إحـــدى احلقائق الواردة في املخالفة ليســـت صحيحـــة. ينبغي عليك التوجه 
فـــي غضـــون 30 يوًما من تســـلّم املخالفة األصليـــة. يجب أن يكـــون التوّجه 

خطيًا فقط وُيرسل بالبريد املسجل. على التوّجه أن يشــــــمل:
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•   رســـــــــالة تفصل إدعائك
•   تصوير مقروء للمخالفة

•   وثائـــق ذات صلـــة، مثل: تصديق طبي، تصديق مـــن مكتب الترخيص، 
تصديق من وزارة الداخلية، صورة جواز السفر، تصديق من السلطة 
احمللية وما أشـــبه )في حالـــة تقدمي طلب للمحاكمة يجـــب تعبئة امللحق 

املرفق باملخالفة(.
•   مـــن املهـــم أن تعرف أن تقدمي الطلب ال يعني جتميد الفترة الزمنية التي 
تستوجب دفع قيمة مبلغ املخالفة، لذلك إذا مت رفض طلبك سيطلب منك 
دفع الغرامة مضافـًا إليها غرامة تأخير الدفع وفًقا للنَِســـب املنصوص 

عليها في القانون.

هل ميكن لي أن أطلب محاكمتي؟
يحق لك أن تقدم طلبًا للمحاكمة في غضون 30 يوًما من تســـلّم املخالفة. ال 

ميكن تقدمي استئناف على املخالفة وطلب للمحاكمة في الوقت ذاته. 
يجب أوالً تقدمي طلب استئناف، وفي حالة رّده ميكن تقدمي طلب للمحاكمة. 
يجب إرســـال طلبات للمحاكمة، استئنافات، توّجهات واستفسارات أخرى 

إلى املركز القطري لتوّجهات السائقني )מפנ"א(، على العنوان:
ص.ب 120، بيتح تكڤا، ميكود 49100. 

كذلك ميكن االتصال بالرقم 9666*.

كيــــف ميكنني االستفســــار عن عــــدد النقــــاط التي ُســــّجلت بحقي 
بسبب املخالفة؟

شـــرطة إسرائيل غير مســـؤولة عن هذا املوضوع. بكل ما يتعلق مبوضوع 
النقـــاط يجـــب التوّجه إلـــى دائرة الترخيـــص فـــي وزارة املواصالت. ميكن 

االستفسار في موقع وزارة املواصالت عبر االتصال بالرقم 5678*.
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3.2 العنف داخـــــــل العائلة

كيــــف ميكن للشــــرطة تقــــدمي العون واملســــاعدة لضحيــــة العنف 
داخــــــل العائلة؟

للعنـــف داخـــل العائلة أشـــكال كثيرة: عنف جســـدي، إعتداء جنســـي، تهديد 
وتنكيـــل نفســـي. يعانـــي الكثير مـــن الضحايا مـــن حتّكم وســـيطرة املعتدي 
العنيـــف علـــى مواردهـــم االقتصاديـــة ومـــن إنعـــدام اإلســـتقاللية. فـــي هذه 

•		العنـــف داخــــــــــل العائلـــة هـــو عنف جســــــــدي، 
جنسي، تهديد وتنكيــــــل نفسي. 

•		دور الشـــرطة هـــو أن تســـاعد فـــي اإلجـــراءات 
اجلنائية وحتمي املشتكية من املعتدي.

•			فـــي حالـــة الطـــوارئ يجـــب تقدمي شـــكوى في 
املركز الهاتفي 100. 

     فـــي حاالت أخـــرى ُينصح بالتوّجـــه إلى محطة 
الشــــــــــرطة وجهات أخــــــرى في املجتمع تعتني 

بهذا املوضوع.
•			يحق لضحية عنف داخــــــــل العائلة احلصول 

على خدمــــات حماية خاصة.
ًـــا احلصـــول علـــى متثيل  •			يحـــق للضحيـــة أيضـ
قضائـــي، مـــن ال يســـــــــــــتطيع متويـــل محـــــــــــام 
خصوصـــي يحـــق لـــه أن مُيّثله محـــاٍم مـــن قمَِبل 

املرافعة العامة. 
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احلاالت من املهم جًدا التوجه إلى اجلهات املختصة واملؤّهلة ُبغية احلصول 
على مساعدة . 

ميكـــن للشـــرطة أن تســـاعد في هـــذه احلاالت عبـــر فتح حتقيـــق بغية تقدمي 
املشتبه به للمحاكمة وأيًضا بواسطة إعتقاله. باملقابل، ميكن للشرطة توجيه 
الضحية إلى مالجئ للنســـاء املضروبات، مراكز ملساعدة ضحايا املخالفات 
اجلنســـية، مراكز حملاربة العنف داخل العائلة  وإلى جهات مســـاعدة أخرى 

في املجتمع.

ملَن مُيكن التوّجه؟ 
إذا كنت شـــاهًدا على إعتداء أو وقعت ضحية إلعتداء، يجب اإلتصال بالرقم 
100 في حاالت الطوارئ. في كل حالة أخرى يجب تقدمي شكوى في محطة 
الشـــرطة. يحـــق لـــك أن تتوجه إلـــى احملكمة إلســـتصدار أمر حمايـــة، وذلك 

مبوجـــب قانون مكافحة العنف داخل العائلة لعـــــــام 1991. 
مـــن املهـــم أن تعـــرف أنه فـــي كل حالة يتـــم فيها فتـــح حتقيق جـــّراء إرتكاب 
مخالفـــة عنـــف علـــى يد أحـــد الزوجني، تـــدرس الشـــرطة إمكانيـــة فتح ملف 
جنائـــي وتقدمي املشـــتبه به للمحاكمة. لذلـــك حتى لو طلبت وقـــف إجراءات 
التحقيق، فإن إتخاذ قرار بخصوص ذلك هو من إختصاص الشـــرطة، التي 

عادة ال تستجيب لذلك. 
كذلـــك من املهم التوجه إلى جهات مجتمعيـــة تعتني بهذا األمر ، مبا في ذلك 
أقســـام اخلدمـــات اإلجتماعية في الســـلطات احملليـــة، مراكز الطـــوارئ التي 
تقدم املشـــــــــــورة والتوجيه وجهـــات متخصصة في هــــــــــذا املجال )أُنظروا 

أرقام هواتف مراكز املســـــــــــــاعدة والدعـــــم، صفحة 55-56(. 
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هل توجد حقوق خاصة ملن وقع ضحية للعنف؟
يحق ملن وقع ضحية ألعمال عنف خطيرة أو إلعتداء جنسي احلصول على 

خدمات احلماية التالية:
•    احلـــق فـــي عـــدم التحقيق معه في الشـــرطة أو احملكمـــة حول ماضيه 

اجلنسي، إالّ إذا كان احلديث يدور عن حالة شاذة يحّددها القانون.
•   احلق في تواجد شخص آخر في أثناء التحقيق في الشرطة. 

•   احلق في عدم الكشف عن تفاصيل املتهم أو محاميه.
•   التعبيـــر عـــن رأيك وموقفـــك في موضوع وقف اإلجـــراءات، صفقات 

إّدعاء، إطالق سراح املتهم والعفو عنه.

3.3 الشـــــــباب

•			مبوجـــب القانـــون كل ولـــد وشـــاب دون ســـن 18 ُيعتبر 
قاصًرا ويحق له احلصول على خدمات حماية خاصة.

•			يتمتـــع القاصـــرون بحقـــوق خاصـــة بـــكل مـــا يتعلّـــق 
باالحتجـــــاز، التحقيق واإلعتقـــــــــال. 

•				فـــي حالـــة اإلعتـــداء على قاصـــر ُيلزم القانـــون بإبالغ 
الشرطة أو سلطات الرفاه.

•			احلـــق فـــي أن يكون له متثيل قضائي. من ال يســـتطيع   
متويـــل محـــام ٍخصوصـــي، يحـــق لـــه احلصـــول علـــى 

خدمــــــــــات محــــــــام ٍمن قمَِبل املرافعة العامـــــــة. 
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كيف تتعامل الشرطة مع مخالفات الشباب؟ 
يتوجـــب علـــى الشـــرطة اإللتـــزام بالقوانـــني والتعليمـــات التي متنـــح حماية 
إضافيـــة لـــكل من ُيعتبر قاصـــًرا مبوجب القانون- أي كل ولد وشـــاب دون 
ســـن 18. توجـــد في الشـــرطة وحـــدات أحـــداث تعمـــل بالتعاون مـــع جهات 

مجتمعية وجهــــــات في جهازْي التربية والرفـــــــاه.

هــــل كل من هو دون ســــن 18 ُيعتبر قاصــــًرا ويلقى نفس التعامل؟ 
ماذا بالنسبة لألوالد الصغار جًدا؟

كل مـــن هـــو دون الـ 18 من العمر ُيعتبر قاصًرا. ولكن القاصرين حتى ســـن 
12 ال يتحملون مسؤولية جنائية، ولذلك ال تستطيع شرطة اسرائيل إعتقال 

قاصر في هذا العمر، كذلك ال ميكن تقدميهم للمحاكمة. 
يتمتـــع القاصـــرون بحقـــوق خاصة بحيث يتوجـــب على الشـــرطة احملافظة 
عليها في حالة االحتجاز، االعتقال أو التحقيق. ميكن اإلطالع على تفاصيل 
إضافية حول هذا احلقوق في كراســـة احلقوق الصادرة عن جمعية حقوق 
املواطـــن، ُمتـــــــــاح أيًضـــا عبـــر املوقـــع: "احلقوق فـــي االجـــراءات اجلنائية" 

.http://www.acri.org.il/he/?cat=22

ماذا باســــتطاعتي أن أفعل لو كنت قاصــــًرا وتعّرضت إلعتداء من 
قمَِبل شــــخص ما؟ ما العمل لو كنت أعرف عن شخص آخر يعتدي 

على قاصرين؟
ينظـــر القانـــون بخطـــورة كبيـــرة لـــكل أعمـــال العنـــف واملخالفات اجلنســـية 
املرتكبـــة ضد قاصريـــن. في إطار تعليمات القانون، من واجب كل شـــخص 
أن ُيبلّغ الشـــرطة أو ســـلطات الرفاه اذا كان يعرف أن والًدا أو مســـؤوالً عن 

قاصر يقوم بإرتكاب مخالفات من هذا النوع ضده.
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مــــا هــــي قواعــــد احليطة واحلــــذر التــــي ُينصــــح باتباعهــــا حلماية 
القاصرين وسالمتهم؟ 

•    مبوجـــب القانـــون ُيحظر بيع الكحـــول للقاصرين. باإلضافة إلى ذلك 
ُيحظر عموًما بيع املشـــروبات الكحولية )ليس في مصالح مثل املطاعم 

واملالهي الليلية( من الساعة 23:00 ولغاية 6:00 في اليوم التالي.
•   في جميع األحوال، إذا قمت بتناول املشروبات الروحية ُيحظر عليك 
قيـــادة املركبـــة. كذلـــك مهم أن يتواجد شـــخص مســـؤول وعدم دخول 
املركبــــــــــــــة مع ســـائق آخـــر موجود حتت تأثيـــر الكحـــول ومحاولـــــــــة 
منعـــه من القيادة. القيـــــــــــــادة حتت تأثير الكحول هي خطيرة جًدا، ألن 
الكحـــول تؤّثر على قــــــــــــدرة القيــــــــــــــادة واحُلكم على األمــــــــور. كذلك، 
ُتعتبر مخالفـــــة خطيرة قد تؤدي إلى ســـحب الرخصة فـــــــــوًرا وتقدمي 

السائق للمحاكمة مما يعّرضه لطائلة الســـــــجن. 
•    فـــي حالـــة وجود جتمهر مشـــبوه أو إذا شـــعرت باكتظـــاظ وازدحام 
خطير يجب عليك اإلبتعاد من املكان. اذا شـــعرت أن جتمهر أشـــخاص 
أخـــذ يشـــّكل خطـــًرا، فيجب اإلتصـــال بالشـــرطة وإبالغها بذلـــك و/أو 

إبالغ موظف األمن في املكان، إذا تواجد هناك.
•   حيازة ســـكني أو مطوى تشـــكل مخالفة جنائية، قد تســـتوجب عقوبة 
الســـجن. إذا مت ضبـــط شـــخص وبحوزتـــه أداة حـــادة ميكـــن اعتبارها 

سكينًا، فقد يتم تقدميه للمحاكمة. 
•   كذلـــك اذا إرتكبـــت مخالفـــة أخرى )مثالً إعتداء( وبحوزتك ســـكني أو 
آداة قد تســـتعمل كســـكني قد تكون عقوبتك أكثر صرامة )حتى وإن لم 

تستعمل السكني، يكفي ضبطها معك(.
•   هنالـــك العديـــد مـــن اجلهات في مجـــال الرفاه التي بإمكانها مســـاعدة 

الشباب، أنظروا صفحة 55 في الكّراسة. 
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3.4 الّسجل اجلنائي
كيف ميكنني اإلسـتفسـار عن املعلومـــــــــات اجلنائيــــــة )الّســــــجل 

اجلنائي( اخلـــاص بي؟ 
يحـــق لـــكل مواطن اإلستفســـار عـــن املعلومات اجلنائيـــة املســـّجلة بحّقه في 
الســـّجل الرســـمي. ُبغيـــة االستفســـار عن هـــذه املعلومات يجـــب التوجه إلى 
محطة الشرطة مع بطاقة الهوية وطلب اإلطالع على املعلومات اخلاصة بك. 
يحق ملقيم أو مواطن دولة أجنبية فقط التعريف بنفسه بواسطة جواز سفر 
ســـاري املفعول. في محطة الشـــرطة ُيطلـــب منك تعبئة منـــوذج طلب. ميكن 

تنزيل منوذج الطلب من موقع الشرطة على اإلنترنت.  

ما هي املعلومات التي ميكنني احلصول عليها؟
كشف املعلومات التي ستحصل عليه يشمل سجالت الشرطة املتعلّقة في:

1.   إدانات وقرارات ُحكم 
2.   محاكمات وحتقيقات يجرى النظر فيها 

3.   ملفات حتقيق مت إغالقها 
4.   ملفات مغلقة. 

هل ميكن ألي شـخص آخر أن يطلب هذه املعلومات بالنيابـة عني؟ 
يحـــق لـــك أن توّكل قريبًا أو محاميًـــا بذلك، في حالة تعّذر عليـــك القيام بذلك 
بنفســـك. يجـــب أن ترفـــق بالتوكيـــل تصريًحا شـــخصيًا، رقم هويـــة املوّكل 
وصـــورة عـــن بطاقـــة هويتـــك. كذلـــك عليـــك التوقيـــع علـــى تعّهد بعـــدم نقل 
املعلومات ألي شـــخص آخر ســـواك. ميكن تنزيل منوذج التوكيل من موقع 

الشرطة أو احلصول عليه من محطة الشرطة.
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ماذا علّي أن أفعل إذا طلب أحد االشــــخاص مني الســــّجل اجلنائي 
اخلاص بي لقبولي للعمل، مثالً؟

ِســـجل املعلومـــات اجلنائي الذي تصدره الشـــرطة للمواطـــن مخّصص فقط 
للشخص الذي تتعلّق به املعلومـــــــات. 

مـــن املهـــم أن نعرف أنـــه ُيحظر طلب ســـجل املعلومات اجلنائيـــة ألي غرض 
كان، مبـــا فـــي ذلك القبـــول للعمل أو القبول للســـكن في بلدة مـــا. هذا احلظر 
يســـري على كل جهة مبا في ذلك اجلهات احلكومية، الشـــركات واملشـــّغلني 

اخلصوصيني. 
اجلهـــة التـــي مبوجـــب القانون يحـــق لها احلصـــول على املعلومـــات من أجل 
القبـــول للعمـــل أو ألغراض أخرى، تســـتطيع احلصول على هـــذه املعلومات 
من شرطة اســـرائيل مباشرة، ولكن مبوجب التحّفظات والقيود املنصوص 

عليها في القانون. 
املعلومـــات اجلنائية املتعلّقة بـــك هي معلومات ســـرّية، وعليه فإن احلصول 
عليهـــا مـــن الســـجل اجلنائـــي، بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، بواســـطة 

شخص ال يحق له ذلك ُيشّكل مخالفة جنائية. 

هل ميكنني أن أطلب إلغاء سجلّي اجلنائي؟
إذا مت إغالق ملف يتعلق بك فمن حقك أن تقدم طلبًا إللغاء الســـجل اجلنائي 
اخلاص بهذا امللف. وبإمكان رئيس ُشـــعبة التحقيق واالستخبارات ان يأمر 

بإلغاء التسجيل.
تقـــّدم الطلبـــات إللغاء تســـجيل ملف مت إغالقه، خطيًا وبواســـطة الشـــخص 
الـــذي يتعلـــق بـــه التســـجيل، وذلـــك إلـــى: ضابـــط الســـجل اجلنائـــي، فـــــرع 
املعلومـــات اجلنائية، وحدة التحقيقات، شـــعبة التحقيقات واالســـتخبارات، 

املقـــــّر القطري للشــــــرطة، ديرخ حاييم بار ليڤ 1، القدس )91906(. 
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3.5 خدمــــــــات الشرطة األخرى
3.5.1 رخص وتراخيص

أرغب في إفتتاح مصلحة، هل أنا بحاجة إلى تصديق الشـرطة؟ 
هنـــاك عـــدد من املصالـــح التي تســـتوجب تصديـــق الشـــرطة، باإلضافة إلى 

تصديق السلطة احمللية. 
يجـــب التوّجـــه إلـــى الســـلطة احملليـــة، وإذا كانت هنـــاك حاجـــة لتصديق 
من الشـــــــــرطة، تقوم الســـلطة احملليــــة بتوجيهك وتزويـــدك باملعلومات 

الالزمة لذلك.

أُريد أن أُنظم مظـاهرة ، هل انا بحاجـة إلى تصديق الشـرطة؟ 
حرية التعبير هي حق لكل مواطن. 

كل جتمهـــر يزيـــد عـــن 50 شـــخصـًا بهـــدف تنظيم مظـاهـــرة، مســـيرة أو أي 
إجتمــــاع آخر يتطلب تصديق الشـــرطة )إذا قّل عدد املشـــاركني في التجمهر 
عـــن 50 شــــــخًصا )"إعتصـــام"(- ُينصـــح بإبـــالغ الشـــرطة ليتســـنّى لهـــا 

املســـــــاعدة في تأمني النشــــــاط(.
على منّظم التجمهر تقدمي طلب للحصول على ترخيص خالل موعد أقصاه 
5 أيام من موعد النشاط. يقدم الطلب بأربع نسخ إلى لواء الشرطة الذي من 

املُقرر إجراء النشاط فيه. 
ســـيتم رفـــض الطلبات فقط في حـــاالت خاصة قد يتعّذر على قوة الشـــرطة 
اإلســـتجابه نظًرا لقيود وضرورات تتعلق بالقوى العاملة في الشـــرطة. قد 
تتـــم املصادقة علـــى الطلب بقيـــود مختلفة، مثـــل: مدة النشـــاط/ االجتماع، 

مسار املسيرة وعدد املشاركني.
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3.5.2 جـــودة البيئة
هل جودة البيئة هي موضوع تعاجله الشرطة؟ 

من حقـــك أن تعيش في بيئة صّحية ونظيفة. قضية حماية البيئة واحملافظة 
عليها من إختصاص احلكومة، السلطة احمللية والشرطة. 

وزارة حماية البيئة: 
مركـــز الطـــوارئ يعمـــل على مدار 24 ســـاعة في اليـــوم للتبليغ عـــن حوادث 

ومكرهات صحية تشكل خطًرا فورًيا: 9253321-08 أو 6911*.

وحدة توّجهات اجلمهور:
هاتف: 6459580-02، فاكس: 02-6495892. 

العنوان للرسائل: 
وحدة توّجهات اجلمهور، وزارة حماية البيئة

شارع "كنفي نشارمي" 5، ص.ب 34033، القدس 95464. 
pniot@sviva.gov.il :أو البريد االلكتروني

الســــلطة احملليــــــــة:
ميكن التبليـــــــغ عن مكرهـــــــــات للمركـز البلدي.

الشرطة:
ميكـــن التوّجه إلى الشـــرطة لكي تســـاعد في حـــاالت وجود مكرهة تشـــكل 
خطًرا أو تشـــّوش ســـير احلياة العادية. كذلك من صالحية الشـــرطة فرض 

غرامة والتحقيق في حاالت خرق قوانني حماية البيئة في إسرائيل.

ما العمل في حالة وجود ضجيج في منطقة سكناي بحيث ميّس 
بجودة حياتي؟

يحق لكل شخص تقدمي شكوى على خلفية ضجيج ُيسبّب له إزعاًجا. هناك 
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حاجه لقيام مراقب أو شـــرطي بفحص الضجيج والتأكد من انه قد يســـبب 
إزعاًجا للمشتكي وان الشكوى املقدمة ليست شكوى كيْدية. 

إذا وصـــل شـــرطي إلى مـــكان الضجيج وقرر بـــأن الضجيج قوّي ويســـبّب 
إزعاجــــًا للمشتكي، عندهــــــا ميكنه فرض غرامة على املشـــتبه بــه. 

هـــل إلقــــــــــــــــــاء النفايــــــــات فـــي املكـــــــــــــــــــان غيـــر املخّصص لها 
ُيعتبر مخالفــــــة؟

إن أشـــكاالً مختلفة من إلقاء النفايات وتلويـــث األماكن العامة هي مخالفات 
ًـا خلطـــورة وطابع املخالفة.  يعاقـــب عليها القانون بفـــرض غرامة مالية وفقـ

ومن بني هذه املخالفـــــات:
إلقـــاء نفايات من داخل مركبة، تلويث احلياة ونشـــر القاذورات في األماكن 
العامة، ســـكب نفايات ســـائلة في األماكن العامة وحتويل مياه املجاري إلى 
البحـــر أو األنهـــار بدون ترخيـــص، تلويث اجلو )مبا في ذلـــك إنبعاث مواد، 
خالًفـــا للمواصفات، من مركبات خصوصية(، تشـــغيل موقع غير مرّخص 
)غيـــر قانوني( للتخلص من النفايات، ترك نفايات وقاذورات في املمتلكات 
العامـــة، عدم معاجلـــة النفايات املرّكبـــة من مواد خطيرة، ووضـــع الفتــــــات 

إعالنيـــــــة في األماكن العامة بدون ترخيص. 

3.5.3 البحث عن املفقودين
ماذا علّي أن أفعــــــل إذا تغّيب أحد أفــراد عائلتي عن البيت؟ 

إذا كنتم تعرفون أن أحد أفراد العائلة متغيّب عن البيت، عليكم التوجه فوًرا 
إلـــى محطة الشـــرطة وإبالغها بذلـــك. إذا كان هناك خطر علـــى حياة املفقود 
يتوجـــب علـــى الشـــرطة الشـــروع مبعاجلة املوضوع بشـــكل فـــوري. إذا لم 
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تتوفـــر معلومـــات عـــن خطر يتهـــدد حياة املفقـــود، تبدأ الشـــرطة بالعمل في 
غضون 48 ساعة من تقدمي البالغ.

مـــن املهـــم تزويـــد الشـــرطة بتفاصيل عـــن الشـــخص املفقود ومقـــدم الطلب 
بهدف املســـاعدة في العثـــــور عليه. ميكن تنزيل منوذج من موقع الشـــرطة: 

 .http://www.police.gov.il/Tfasim.aspx

3.5.4 املفقودات واملوجودات
ما العمل إذا فقدت غرضـًا أو مســـــتنًدا مهمـًا؟ 

ًـــا او مســـتنًدا مهًمـــا، مثـــل: جـــواز ســـفر، رخصة قيـــادة أو  إذا فقـــدت غرضـ
رخص الســـيارة، بطاقة إعتماد وكّل مســـتند ذي قيمة مالية، مثل: ســـندات 
دْين وقسائم شراء- عليك التوّجه إلى مكتب "املفقودات واملوجودات" في 
محطة الشـــرطة القريبـــة إلى املكان الذي ُفقد فيه الغرض أو املســـتند، وذلك 
لإلستفســـار إذا ما مت تســـليم الغرض أو املســـتند املفقود إلى الشـــرطة، إذا 
تواجـــد الغرض أو املســـتند الذي فقدته في محطة الشـــرطة، فســـيطلب منك 

تقدمي عالمات تثبت أنك صاحب الغرض أو املستند.
ميكن ان حتصل من محطة الشرطة على تصديق حول فقدان غرض ذي 
قيمة )مجوهرات، محفظة وما أشـــبه( قـــد حتتاجه )مثالً لتفعيل بوليصة 
تأمني(. ال حاجة لتصديق من الشرطة حول فقدان هاتف خليوي، بطاقة 
هويـــة، رخصـــة قيـــادة، رخصة ســـيارة، شـــهادات تأمني، دفتر شـــيكات 
وبطاقـــة إعتمـــاد، وذلـــك مـــن أجـــل احلصـــول علـــى مســـتندات كهـــذه من 

السلطات املختصة.
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شــــــــــــكاوى
اجلمهور
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إذا رغبــــت فــــي تقــــدمي شــــكوى ضد الشــــرطة أو ضد شــــرطي، ماذا 
يجب أن أفعـــــــل؟ 

هناك ثالثة أنواع من الشكاوى ضد الشرطة: 
1. شكاوى اجلمهور 
2. توّجهات اجلمهور

3. شكوى إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة )ماحش(
يجـــب حتديد الشـــكوى التـــي تعاجلها الشـــرطة وتلـــك التي تعاجلهـــا وزارة 

العدل وألية جهة يجب تقدمي كل نوع من الشكاوى. 

متى ميكن تقديــم شــــــكوى جمهور؟
شـــكوى جمهور هي الشكوى التي يقدمها شخص ضد شرطي على خلفية 

إحدى احلاالت التالية:
•   عمـــل او تقصيـــر إرتكبه شـــرطي في مجــال يتعلـــق بتأدية واجبه أو 
بقيـــام الشـــرطة مبهامها والـــذي يتضمن ســـلوًكا غير الئـــق أو إهماالً 

في تأدية الواجب.
•   تصرفـــات الشـــرطي خـــارج نطـــاق تأديتـــه لواجبه، وتتعلـــق بوظيفته 

كشرطي وتنطوي على صالحياته كشرطي. 
•   استغالل وظيفته كشرطي أو تصّرفات الشرطي بشكل ميّس بصورة 

وسمعة الشرطة. 

شــكاوي اجلمهــــــــــور
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كيف نقــّدم شـــــكاوى اجلمهور؟ 
علـــى املواطـــن الـــذي يرغب بتقـــدمي شـــكوى و/أو توّجه أن يذكـــر تفاصيله 
الشـــخصية، تفاصيل احلادث أو طبيعة ونوع التوّجه وكذلك اسم الشرطي 
موضـــوع الشـــكوى.  فـــي كل منطقـــة ولـــواء تابعني للشـــرطة توجـــد وحدة 
مسؤولة عن معاجلة الشكاوى. إذا كانت الشكوى مقدمة ضد شرطي يخدم 
في الوحدات القطرية التابعة للشـــرطة و/أو ضـــد ضابط بدرجة بريغادير 
)סנ"צ( وصاعـــًدا يجب تقدمي الشـــكوى إلى شـــعبة شـــكاوى اجلمهور في 
املقـــر القطري للشـــرطة. ميكن تعبئة شـــكوى كهذه على منـــوذج خاص عبر 

موقع الشرطة:
 .http://www.police.gov.il/Tfasim.aspx

أو في موقـــــــع الشرطة نفســــــه:
.http://www.police.gov.il/complaintopoliceman.aspx

أو التوجه إلى إحدى وحدات شكاوى اجلمهور التاليـــــة:
•   املقـر القطـري

شـــارع هرتسل 91، بنايـــــــــة كريات هممشـــــــــــال، الرملــــــــة. 
هاتف: 9189436-08 فاكس: 02-5898823  

•   لواء تل أبيب
شـارع سلمه 18 تل ابيب- يافــــــا 68111.

هاتف: 6802327-03 فاكس: 03-6802328
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•   لواء الشــــــــمال
ص.ب. 600 نتسـيرت عليـت.

هاتف: 6509463-04، فاكس: 04-6509443
•			لواء حــــوف

شارع نتان الباز 1 حيفـا.
هاتف: 8648112-04، فاكس: 04-8648024

•   لواء املركــــز
شارع هرتسل 80، الرملة، ميكود 72406.

هاتف: 9279412-08، فاكس: 08-9279312
•   لواء القــدس

شـارع يافا 30 القدس.
هاتف: 5391304-02، فاكس: 025391209

•			لواء اجلنــــــوب
شارع ديرخ طوڤيا 5، حي ط ، بئر السبع.

هاتف: 6464649-08، فاكس:08-6464697
•   لواء شــــــــــاي

ص.ب. 95 مڤسيرت أدوميم، كنيون معاليــه أدوميم.
هاتف: 5424243-02، فاكس: 02-5424293

•   حرس احلـــدود
شارع هحشمونئيم 8، اللد.

هاتف: 9770375-08، فاكس: 08-9770300
•   دائرة املرور

بيت دغان 50200
هاتف: 9685614-03، فاكس: 03-9685951
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متى يجب تقدمي توّجه جمهور؟
باإلمـــكان أيًضـــا تقـــدمي توّجه جمهور الذي ال يعتبر شـــكوى، ضد شـــرطي 
وميكن أن يتعلق مبجموعة مواضيع ذات ِصلة بعمل الشـــرطة، ولكنها غير 

مشمولة في أسباب ودواعي تقدمي شكوى.
ميكن تقدمي توّجه عام عبر موقع الشرطة:

.http://www.police.gov.il/contactus.aspx

متـــى ميكـــن تقـــدمي شـــكوى إلـــى قســــم التحقيـــق مـــع أفراد 
الشرطة )ماحش(؟

إذا أردت تقدمي شكوى على:
•   مخالفة جنائية إرتكبها شرطي- مثل: سرقـــــــة، إعتداء، رشـــــوة، ِغّش 

وخداع وما أشـــــــبه.
•   اإلستعمال غير املعقول للقوة من ِقبَل الشرطي. 

فـــي هـــذه احلـــاالت تقـــدم الشـــكوى إلـــى وزارة العـــدل، قســـم التحقيـــق مع 
أفراد الشـــرطة )ماحش(. ميكن إرســـال الشـــكوى بالبريد، الفاكس، البريد 
اإللكترونـــي أو فـــي مختلـــف مكاتب قســــــــم التحقيق مـــع افــــــــراد الشـــرطة 

)ماحش( )بعد التنسيق املســـــبق(.
من املهم أن حتتوي الشـــكوى على أكبر عدد من التفاصيل الكاملة والدقيقة 
للحادث وإســـم الشـــرطي املتـــوّرط. إنتبهوا، يحق للشـــرطي الذي اشـــتكيت 
ضـــده أن يقدم شـــكوى معاكســـة. في الكثير مـــن احلاالت التـــي يتعّذر فيها 
جمع قدر كاف من القرائن الثبوتية، يرتكز امللف على أقوال املشتكي مقابل 

أقوال الشرطي. 
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فـــي حـــاالت كثيـــرة من هـــذا النوع يقوم قســـم التحقيـــق مع أفراد الشـــرطة 
)ماحش( بشطب ومحو الشكاوى بشكل متبادل. 

في جميع األحوال ميكن تقدمي استئناف على قرار إغالق امللف في غضون 
30 يوًما من اإلعالن عن القرار. 

قســـم التحقيق مع أفراد الشـــرطة )ماحش( القدس، شارع هارطوم 8، هار 
حوتسفيم، القدس. 

العنوان للبريد: ص.ب 45208، القدس، ميكود 91450
Mahashjr@justice.gov.il :البريد االلكتروني

هاتف: 5412458-02،  5412469-02، فاكس: 02-5412469
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أرقــــــام
هواتف 

مهّمة 
وضروريـــة
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أرقام هواتف مهّمة وضرورية

الطـــــوارئ: 

الشرطة- 100 

شرطة إسرائيل - خط هاتف حلاالت الضائقة واالستغاثة
)في حاالت طوارئ فقط 02-5428888(

جنمة داود احلمراء - 101

خدمــــــات اإلطفـــــــاء - 102

املركز الهاتفي لشركة الكهرباء - 103

املركز البلدي - 106

مركـــز التعـــّرف على ضحايـــا األعمال العدائيـــة )زاكا( - 1220 
اجلبهة الداخلية - 1255111

خط الطوارئ لضحايا اإلرهاب القومي - 1-800-363363 

مركـز اإلســـــــــعاف األولي النفســي:
www.1201.org.il ،2 1201 خط فرعي
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دوائر وأقســـــــام الشرطـــــــة:

ميكن إيجاد ارقام هواتف وعناوين محطات شـــرطة إســـرائيل 
http://www.police.gov.il/Contacts.aspx :في

كذلـــك ميكـــن معرفـــة مـــكان محطة الشـــرطة ومحطة الشـــرطة 
اجلماهيريــــــــة حسب مكــــــان السكن:

http://www.police.gov.il/findStation.aspx

دعـــــم ومساعدة املتضّررين جراء مخالفة/ جرمية:
معلومــــــــــات واستشارة قضائيـــــــــة

دائرة املساعدة القضائية:
 إرشـاد، استشارة قضائية وخاصة، متثيل قضائي
http://www.justice.gov.il/MojArb/SiuaMishpati 

لواء تل ابيب - املركز    03-6932639 
لواء حيفــــــا     04-8634089     

لواء القدس )يشمل أشدود وإيالت(  02-6211363
لواء الشمال    04-6459442
لواء اجلنوب    08-6404537
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مركز نوچا- من أجل املتضّررين من مخالفة/ جرمية:

الكلية األكادميية أونو، شارع مزاه 58 تل ابيب 
هاتف: 5666618-03، فاكس: 03-5666619 

 www.noga.org.il :املوقع

العنــف:
خط الطوارئ في وزارة الرفاه: 

خط طوارئ قطري:  1-800-220000 

مكافحة العنف ضد النساء )ל.א.(: 1-800-353-300

WAVO- جمعية نساء ضد العنف: 
04-6566813  ،  04-6462138

http://www.wavo.org

كيان - منظمة نسوية: 04-8661890، 04-8641291

إيلي - جمعية حماية الطفل: 1-800-223966

مركز قطري نعمــــــات: 118

مسـاعدة ضحايا اإلعتداءات اجلنسـية:
الســـوار:

www.assiwar.org  ;04-8533044
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مركز مساعدة ودعم ضحايا اإلعتداءات اجلنسية واإلغتصـاب:
1202 أو خط باللغـــة العربيـــة: 04-65668813

www.1202.org.il

مركز دعم ومساعدة الرجال والشباب ضحايا اإلعتداءات اجلنسية:
www.1202.org.il  ،1203

مالجىء للنســــــاء العربيــــات املضروبــــات:

خط طوارئ لضحايا اإلعتداءات اجلنســــية واجلســــدية باللغة 
العربية: 04-6559059

جمعية نســـاء وشـــابات ضد العنـــف - النــــــــاصرة. مالجئ 
للنســـاء العربيات املضروبـــات، خط طوارئ لضحايـــا اإلعتداءات 

اجلسدية واجلنسية: 04-6462138

ميتال - املركز اإلســـرائيلي ملعاجلة اإلعتداءات اجلنســـية ضد 
األوالد: 02-6333387/61

أيام األحد - اخلميس 08:00-15:00



وفقا  الرشطة  تعاملك  أن  الدولة  يف  كمواطًنا  من حقك 
للقانون وان تعطيك الخدمة املحرتمة واملتساويةواملؤثّرة 
أو  والديني  القومي  النتامئك  عالقة  بدون  والفّعالة، 

الحضاري، وبدون عالقة لجنسك أو لون برشتك. 

من  التي  باملعلومات  لتزويدك  الكرّاسة  هذه  تهدف 
مع  لقائك  لدى  تساعدك يف مامرسة حقوقك  أن  شأنها 
الرشطة يف شتى مجاالت الحياة منذ لحظة االتصال االول 
مع الرشطة، بواسطة االتصال الهاتفي اىل الرقم 100 او 
يف محطة الرشطة او بلقائك مع رشطي يف الشارع. مروراً 
السري  مبواضيع  الرشطة  تقدمها  بخدمات  تتعلق  بإمور 
والعنف داخل االرسة والشباب والسجل الجنايئ والرخص 
املفقودين  عن  والبحث  البيئة  وجودة  والرتاخيص 

واملفقودات واملوجودات وشكاوي الجمهور.

هذه الكرّاسة ال تهدف إىل تقديم املشورة القانونية وال 
مبعلومات  تزويدك  اىل  تهدف  وامنا  لذلك،  بديال  تشكل 

أولية لتعاملك مع الرشطة.
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