
 

 

1) እንተ ተኻኢሉ፡ ቅድሚ ነብስኽን ኣእዳውካን ምሕጻብኪ ናብዚ ክፍልታት እዚ ክትመጺ ዝበለጸ እዩ። 

በዚ መንገዲ ኣንጻር ነቲ ኣብ ልዕለኺ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ መረጋገጺ ይእከብ። 

2) ምስ ዘሰንየኪ ሰብ ብሓንሳብ ክትመጺ ትኽእሊ ኢኺ። 

3) ነቲ ሕክምናዊ ክንክን ዝኾነ ክፍሊት ክትከፍሊ ኣየድልየክን እዩ። 

 

ዎልፍሶን ሆስቢታል፡  Ha'Lohamim 62, Holon, Tel: 03-502821 

ቲበርያ፡ ማእከል ሕክምናዊ ጥዕና ፖርያ፡ ”መርከዝ ታና“፡ ራማት ፖርያ፡ ጎደና 768 (ጥቓ ከተማ ቲበርያ)፡ ተለ፡ 04-
6652481 

ሃይፋ፡ ማእከል ሕክምናዊ ጥዕና ብኔ ጽዮን፡ ”ክፍሊ 10 ጎደና ኢሊያሁ ጎሎምብ ቁጽሪ 47፡ ሓዳር ኣያሎን፡ ተለ፡ 04-

8359210; 04-8359300 (ማሕበራዊ ኣገልግሎት) 

እዮርሳሌም፡ ሆስፒታል ሃዳሳህ ኢን ከረም፡ ቴለ ህጽጽ ክፍሊ፡ 02-6777222፡ ተለ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት 02-
6422758 

ሆሎን፡ ሆስፒታል ዎልፍሶን፡ “ክፍሊ ቁጽሪ 4“፡ ጎደና ሃሎሃሚም ቁጽሪ 62፡ ተለ ናይ ህጹጽ ክፍሊ፡ 03-5028313፡ 

ተለ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ 03-50284545 
Beersheva: Hospital Soroka, Treatment Center for Victims of Sexual Assault, St Ragar, Tel 
Emergency Room: 08-6400462, Tel Social Services: 08-6400327, 08-6403799.                           Eilat: 
Hospital Joseftal (the emergency room for victims of sexual assault is located next to the 
emergency department but the entrance to it is completely separate), Tel: 08-6358011 

ቢርሸባ፡ ሆስፒታል ሶሮካ፡ ማእከል ክንክን ንግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ፡ ጎደና ራጋር፡ ተለ ናይ ህጹጽ ክፍሊ፡ 08-

6400462፡ ተለ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ 08-6400327, 08-6403799. 

ኣብ ማህሰይቲኺ ዝግበር ሕክምናዊ ጸብጻብ ኮፒ ክትወስዲ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ዘጋጠመኪ እንድሕር ድኣ 

ከም ዓመጽ ጸብጻብ ከተማሓላልፊ ደሊኺ ክሕግዘኪ ስለ ዝኽእል። 

ክንክንን ጽገናን 

ካብ ዓንኬል ዓመጽ ምውጻእ ይከኣል እዩ። ኮይኑ ግን ሞያዊ ክንክንን ክኢላ ብዓል ሞያ ኣብ ዓምዲ ዘቤታዊ ዓመጽን ይጠልብ።  

ማእከል ምክልኻልን ክንክንን  ዘቤታዊ ዓመጽ ሓደ ካብቶም ብሚኒስትሪ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝካየድ ማእከል ክንክን እዩ። 

እቲ ማእከል ኣብ ማሕበረሰብ ብሰብ ሞያ ኣብቲ ዓምዲ ይካየድ። መፍትሒታት ካብ ህጹጽ ደገፍ ክሳብ እቲ ኣድ ስድራ ቤት 

ዝርከብ ዓመጽ  ደው ዝብል ምክትታልን ምምራሕን።    

 

እቲ ማእከል ንኣብ ዓንኬል ዓመጽ ዝርከብ ስድራቤት፡ ንኽልቲኦም ነቲ ግዳይን ፈጻሚ ገበን፡ ኣብ ምምዛን ሓደጋ፡ ህንጸት 

ምክልኻል፡ ክንክንን ህንጸትን ደገፍ ይህብ።  ብዛዕባ ኩነታትኪ ክትማኸሪ ደሊኺ ናብ ኣሳፍ ወይ ከባብያዊ ማሕበራዊ 

ኣገልግሎት ኪዲ። 

 

ዘቤታዊ ዓመጽ ከቢድን ሓደገኛን ተርእዮ እዩ። ክዝረበሉን ክሕበረሉ ድማ ይግባእ። ዓመጽ ዝተፈላለየን ተቐያየርን 

ገጽ ዘለዎ ምኻኑን ኣብ ዝኾነ ስድራ ቤት ከጋጥም ከም ዝኽእል ክዝከር ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ዓመጽ እስኺ ከም 

ዘይትውቀሲ ዘክሪ።  

ካብ ዘቤታዊ ዓመጽ ትሳቐዩ ወይ ዘቤታዊ ዓመጽ የጋጥመኪ እንተድኣ ሃልዩ፡ በይንኺ ኣይትኹኒ። ደገፍ ክንህበኪ 

ምእንቲ ናባና ምጺ። 

 

እዚ ሓበሬታ እዚ ብደግፍን ልግስን ናይ ካናዳ ኤምባሲ ዝተሰርሐ እዩ። ካናዳ  ዘቤታዊ ዓመጽ ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ ንምእላይ 

ትመርሕ ዘላ ሃገርን ብመንገዲ ዲፕሎማስን ተጣበቕነትን ነዚ ዕላማ እዚ ንምብጻሕ ዓለም ለኻዊ ደገፍ ትህብ ዘላን እያ። 

ኣብዚ መንፈስ እዚ፡ ኤምባሲ ካናዳ ኣብ እስራኤል ምስ ኣሳፋ ብምትሕብባር ነዚ ሞያውያን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ንማሕበረ 

ሰብ ስደተኛታት ደቂ ኣነስትዮ ገዛእ ርእሰንን ደቀንን ክከላኸላን ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ እዚ ፕሪንት ክግበር ደጊፉን። 

 

  

ኣብ ልዕሊ መዳያት መዓልታዊ ሂወትኪ ተቆጻጽርነት ዝሰኣንኪ ኮይኑ ይስመዓኪ ዶ፧ 

ናበይ ክትከዲ ከም ትኽእሊ ዶ ተነጊርኪ፧ ምስ መን ክትራኸቢ ወይ እንታይ ዓይነት 

ልብሲ ክትለብሲ ከም ዘለኪ ተነጊርኪ ዲኺ፧ 

ብዓል በይትኪ ገንዘብኪ ይቆጻጸሮ ዶ፧ ብዛዕባ ንገዛእ ርእስኽን ተኽእሎታትክን ከም 

ትጠራጠሪ ይገብረኪ ድዩ፧ 

ካብ ቤተ ስድራቤትክን መሓዙትክን ተነጺልኪ ኣለኺ ድኺ፧ 

 

እዚ ኹሉ ናትኪ ጉድለት ኣይኮነን። ኣብ በይንኺ ኣይኮንክን። ደገፍ/ሓገዝ 

ክትረኽቢ ትኽእሊ እኺ። 

ግዜ ከወሰደ ደገፍ/ሓገዝ ርኸቢ። 

“ምልክታት ናይ ግዴታውን ዓመጻውን ዝምድና ምርኣይ ክትስእኖም ቀሊል 

ክኸውን ይኽእል እዩ። እቶም ምልክታት ኣይፈለጥክዎምን ነይረ፡ ኮይኑ ግን ካልኦት 

ደቂ ኣነስትዮ ክፈልጦኦም ከም ዘለወን ከረጋግጽ ይደሊ። ብኸብረትክን ሓገዝ 

እንተድኣ ደሊኽን ሓገዝ ከም ዘሎ ፍለጣ” 

ቃል A’ ሓታቲት ዕቕባን ግዳይ ጾታዊ ዓመጽን 



 

ዘቤታዊ ዓመጽ እንታይ እዩ？ 
ዘቤታዊ ዓመጽ ኣብ ውሽጢ ስድራቤት ወይ ሰብ ሓዳር ዘጋጥም ዓመጽ እዩ። መብዛሕቲኡ እዋን ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ቀንዲ 

ግዳይ ናይ ዓመጽ እዮም፡ ኮይኑ ግን ደቂ ተባዕትዮ እውን ዘቤታዊ ዓመጽ ክምከሮ ይኽእሉ እዮም።  

ዘቤታዊ ዓመጽ ኣብ ኩሉ ባህልታት፡ ሃይማኖት፡ ደረጃ ዕድመን ማሕበራዊ ባይታን የጋጥም። 

ስድራቤታት፡ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናት ውሕስነት ክረክቡ ናይ ኩሉና ሓላፍነት እዩ። 

ዘቤታዊ ዓመጽ ብዙሕ ኣገባባት እዩ ዘጣቓልል ነዞም ዝስዕቡ ብምጥቕላል (ኮይኑ ግን ብዘይ ገደብ) 

● ኣካላዊ ዓመጽ: ከም ምሕናቕ፡ ምቕንጣው፡ ብጸግሪ ምስሓብ፡ ምቅላዕ፡ ብረት ምጥቃም፡ ብውዑይ ነገር ምንዳድ፡ ኣብ 

ልዕሊ ወዲ ሰብ ናይ ምንቅስቓስ ገደብ ምግባር፡ ነገራት ምድርባይን ኣብ ንብረት ሃስያ ምውራድን።  

● ጾታዊ ዓመጽ: ዝኾነ ጾታዊ ባህሪ ኣንጻር ድሌትካ ዝግበር ከም ብዘይ ድሌትካ ክፋል ኣካላትካ ምስ ትትንከፍ፡ ብኣካላዊ 

ማህሰይቲ ዘውርዱ ዝተሰነዩ ጾታዊ ንጥፈታት: ጾታዊ ንጥፋታት ምስ ሳልሳይ ኣካል ኣንጻር ድሌትካን ኣካላዊ ሓይልን 

ምፍርራሕን ምጥቃም፡ ናይ ኣፍልብን ብልዕታውን መግዳእትን ምግሳስን የጠቓልል። ጾታዊ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ክልተ ሰብ 

ቃል ኪዳን እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ - መጻምድቲ ምስ መጻምድቲ ንጾታዊ ርክብ ኣይፍል መሰል ኣለዎ።  

● ቃላዊ ዓመጽ: ቃላዊ ዓማጽ ከም ጸርፊ ወይ መርገም፡ ዓው ኢልካ  ምዝራብ፡ ናይ ውርደት ቃላት፡ ዘለፋን (ብፍላይ ድማ 

ኣብ ቅድሚ ሰባት) ምፍርራሕን የጠቓልል። 

● ስምዒታዊ ዓመጽ: ስምዒታዊ ዓመጽ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ግዳይ ናይ ምቁጽጻር ባህሪ ከም ብምፍርራሕ ምምንዛዕ፡ 

ምድሃል፡ ምጽቃጥ/ምድቃስ፡ ምፍርራሕ፡ ምኽላእ  መግብን ድቃስን፡ ግፍዒ፡ ውርደት፡ ናይ ማሕበራዊ ርክብ 

ምክልኻልን ማሕበራዊ ጽልዋን፡ ኣርኣያ ናይ ፍጹም ተቆጻጽርነት፡ ምንሻው፡ ንፍቅሪ/ፍትወት ምኽልካል፡ ኣርኣያ ናይ  

ልዑል ቅንኢ፡ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ግዳይ ናይ ጽኑዕ ሓለዋ ተግባራት፡ ናይ ምትላል ባህሪ ምጥቃም፡ መጥቃዕቲ ናይ 

ውልቃውነት፡ ተርእዮ ልዑል ሕርቃንን ሓሶት ዝኾነ ወቐሳን፡ ዝተናወሐን ኮነ ኢልካ ዝግበር ስቕታን ዘይምግዳስን 

የጠቓልል።    

● ፋይናንሳዊ ዓመጽ፡ ከም ኣብ ቁጠባዊ ዝወሰድ ውሳነታት ምዕጋት፡ ንዝኾነ ዝግበር ሕጋዊ ወጻኢታት ምኽንያታት 

ምሕታት፡ ዘይ ምኽንያታዊ ወቐሳ ኣብ ዝኾነ ገንዘባዊ ጸገማት፡ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ፋይናንሳዊ ጉዳይ ምሕባእን ዘይ 

ምሃብን፡ ካብ ገዛ ወጻኢ ናይ ምስራሕ ዕድል ምኽላእ፡ ናብ ፋይናንሳዊ ምንጭታት ንምብጻሕ ምኽልካል፡ ተቆጻጸርነት 

ናይ ባንኪ ሕሳባትን ብምስጢር ገንዛብ ምግዓዝን የጣቓልል  

● ዕሽሽታ ምሃብ፡ ከም ምኽላእ ተገዳስነት/ክንክን፡ ብቑዕ ልብሲ፡ መግቢ፡ ድቃስ፡ ዋሕዲ ምክትታል፡ ቁጠባዊ ምዝመዛን 

ካልእን።   

● ዘቤታዊ ዓመጽ ዲጂታል ዓመጽ እውን ከጠቓልል ይኽእል እዩ ፡ ምዕቡላት ተለፎንን ማሐበራዊ መራኸቢታትን 

ተጠቒምካ ንኻልኦት ምድሃልን ምግፋዕን፡ ዘሕፍር ፖስትን ናይ ጽልኢ ዘረባ ምዝርጋሕን የጣቓልል።  

● ዓመጽ ከጋጥም ዝርእዩ  ህጻናት፡ ዋላ እኳ ድኣ መጻምድትኺ ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ ቆልዑኺ ዓመጽ ኣይግበር፡ መጽናዕቲ 

ከም ዘርእዩ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዓቢ ጽልዋ ኣለዎን ኣብ ህላውነቶምን ጥዕናዊ ምዕባለኦምን ሃስያ የውርድን። 

● መሰላትኪ፡ ዘቤታዊ ዓመጽ ዘለካ ሕጋዊ ባይታን ወረቐትን ብዘይ የገድስ ግህሰት ሕጊ እስራኤል እዩ። 

● ኣብ እስራኤል፡ ህጻን ኣብ ሓደጋ እንተድኣ ሃልዩ ናብ ፖሊስ ወይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ ምሕባር ሕጋዊ 

ግዴታ ኣሎ። 

● ብዙሕ ግዜ እቲ ዓመጽ ድሕሪ ግዜ እንዳኸፈአ ይኸይድ። ቃላዊ፡ ስምዒታዊ ዓመጽን ዕሽሽታን ኣብ ዝኾነ ደረጃ ናብ 

ኣካላዊ ዓመጽ ክቕየር ይኽእል እዩ። ስለ ዝኾነ ቅድመ ናብ ዝኸፍአ ምብጽሑ፡ ሕጋዊ ጣልቃን ክንክንን ይጠልብ። 

● መጻምድትኺ ክትገድፍዮ እንተድኣ ወሲንኪ ገዛእ ርእስኽን ደቅኽን ኣብቲ መስርሕ ብውሕስነት ክትወጽኡ 

ምእንቲ ሞያዊ መምርሕን ማዕዳ ካብ ክኢላ ኣብ ዘቤታዊ ዓመጽን ክትወስዲ ኣገዳሲ እዩ። 

ድሕነትኪ 

● ነብስኺ ወይ ደቅኺ ኣብ ቀጥታዊ ሓደጋ ዝኾነ ኩነታት እንድሕር ድኣ ሃሊኹም፡ ልዕሊ ዝኾነን ቀዳምነትን 

ንድሕነት ሂወትክን ሂወት ደቅኽን ናብ ሰብ ስልጣን ደውሊ！  

● ናብ ፖሊስ ብምድዋል ድሕነት ሕተቲ - 100 ደውሊ ወይ ኣብ ከባቢ ዘሎ መደበር ፖሊስ ኪዲ 

1) ኣንጻር እቲ ፈጻሚ ገበን ናይ ምዕጋት ትእዛዝ/ምክልኻል ትእዛዝ ክትሓቲ ትኽእሊ። እዚ ናይ ድሕነት ትእዛዝ 

ማለት እቲ ፈጻሚ ገበን ኣብ ጥቓኺ ክቐርብ ኣይፍቀዶን ማለት እዩ። እዚ ናይ ድሕነት ትእዛዝ እንዳሃለወኪ  

እንድሕር ድኣ ኣብ ጥቓኺ ቀሪቡ ብፖሊስ ክትሓዝ እዩ። 

2) መዕቆቢ ንግዳይ ዘቤታዊ ዓመጽ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን- ምሳኺ ዝግበር ናይ ሓባር ውሳነ፡ ናብ 

መዕቆቢ ቦታ ንኽትከዲ ዕድል ክትዋሃቢ ኢኺ። እዞም ዓይነት መዕቆቢታት ንኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ህጻናትን ዝርከባ 

ደቂ ኣነስትዮን ህጹጽ ግዝያዊ መፍትሒታት እዮም።  እቲ ኣድራሻ ናይቲ መዕቆቢታት ንውሕስነት ደቅኽን ባዕልኽን 

ብምስጢር ዝተዓቀበ እዩ። ኣብ እቲ መዕቆቢታት፡ ንዓኽን ንደቅኽን ዝኸውን ናይ ውሕስነት መደብ ክትገብሪ 

ክትሕገዚ ኢኺ። 

●   ምስ ማሕበራዊ ድሕነትን ኣገልግሎትን ርክብ ግበሪ   ተል ኣቪቭ - መሲላ ጎደና ዎልፍሶን ቁጽሪ 66። ቴለ፡ 03-

6877796 

● ካብ ተል ኣቪቭ ወጻኢ፡ ኣብ ማሕበራዊ ድሕነት መደበራት ኣብቲ ታሕቲ ርኣዩ 

● ምስ ናይ ደገፍ ትካል ርክብ ግበሪ 

ASSAF, 52 Golomb st. Tel Aviv, Tel: 072-2513838; ASSAF receives clients from all over Israel.  

ኣሳፍ፡ ጎደና ጎሎምብ ቁጽሪ 52 ተል ኣቪቭ፡ ተለ፡ 072-2513838፡ ትካል ኣሳፍ ተገልገልቲ ካብ መሉእ እስራኤል 

ይቕበል። 

ህጽጽ መስመርን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን 

 

● ህጽጽ መስመር ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ 118 (ናጻ ምድዋል) 077-9208560 

● ናብ ቁጽሪ ተለፎን 055-7000128 SMS (መልእኽቲ) ምስዳድ እውን ይከኣል እዩ። (ብቋንቋንታት፡ ኢቭሪት፡ ራሻ፡ 

ኣምሓሪኛን ዓረብን) 

● ማእከል ቅልውላው ጾታዊ መጥቃዕቲ፡ ናብ 1202 ወይ 03-5176176 ደውሊ (ብእንግሊዝን ሂብሩን); ብዓረብ ናብ 

04-6566813፡ ብኣምሓሪኛ ናብ 02-6730002 ደውሊ፡ ወዲ ተባዕታይ ናብ 1203 ደውል። 
● National social services (according to your place of residence):  

ሃገራዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት (ትነብርሉ ቦታ መሰረት ብምግባር) 

ምምሕዳር ኣሽቆሎን - 08-6754770  | ምምሕዳር ተል እዮርሳሌም - 02-6551145 | ምምሕዳር ኣሽዱድ - 08-9238767 

ምምሕዳር ናታንያ - 09-8648700 | ምምሕዳር ፐታህ ቲክቫ  - 03-9115900 | ምምሕዳር ሪሾን ለጽዮን - 03-9689807 

ምምሕዳር ኢላት - 08-6367850 
 

ሕክምናዊ ክንክን 

● እንድሕር ድኣ ተሃሲኺ፡ ብቐጥታ ሕክምናዊ ክንክን ተቐበሊ። 

● ከቢድ ማህሰይቲ እንድሕር ኣጋጢሙኪ፡ (101) ገይርኪ ኣምቡላንስ ደውሊ ወይ ናብ ዝቀረበ ሆስፒታል 

ኪዲ  

● ሕክምናዊ ውሕስነት እንተድኣ ሃልዩኳ፡ ሕክምናዊ ክንክን ንምርካብ ናብ ኩፓት ሆሊም ኪዲ (ማሕበራዊ 

ናይ ሕክምና ኣገልግሎት)  

● ሕክምናዊ ውሕስነት እንድሕር ድኣ ዘይብልኪ፡ ንሕክምናዊ ክንክን ናብዞም ዝስዕቡ ቦታትት ኪዲ 

1) ናይ ስደተኛታት ክሊኒክ ተረም - ተል ኣቪቭ ማእከል መደበር ምውፋር ኣውቶቡስ። ተለ፡ 03-6394392 

2) ሓካይም ንሰብኣዊ መሰል (PHR) - ጎደና ባሩኽ ሳፒር ቁጽሪ 4. ተለ፡ 03-5133120 

3) ለቪንስኪ ክሊኒክ (ክንክን ናይ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት)  - ማእከል ምውፋር 

ኣውቶቡሳት ተል ኣቪቭ፡ 5ይ ደርቢ ተለ፡ 03-5373738። ለቪንስኪ ክሊኒክ ተል ኣቪቭ ብዓል ሞያ ኣብ 

መርመራታት፡ ስእልታትን ክንክን ንብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ መልከፍትታትን  ኤችኣይቭን። ኩሉ 

ኣገልግሎት ብናጻ ክፍሊት እዩን መንነት እቲ ተገልጋሊ ድማ ብምስጢር ይተሓዝ።   

● ኣብ እዋን ጾታዊ ዓመጽ ወይ ካልእ ዓይነት ጾታዊ መጥቃዕቲ ናብ  “ማእከል ኣኩዩት ክፍልታት (“Acute 

Centers (Rooms)“:) ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ።  

እቲ ጾታኢ መጥቃዕቲ ኣብ ቀረባ እዋን እንድሕር ድኣ ኣጋጢሙ (ኣብ ዝሓለፈ 7 መዓልታት)፡ ኣብ “ማእከል ኣኩዩት 

ክፍልታት (“Acute Centers (Rooms)“:) ተባሂሉ ዝጽዋዕ ማእከል ክንክን ጥዕና ኣብ ብዙሓት ሆስቢታላት ኣብዚ 

ሃገረ ዝርከብ ሕክምናዊ ክንክን ክትወስዲ ብልዑል ተመካሪ እዩ። እዚ ክፍልታት እዚ ንጾታዊ መጥቃዕቲ ግዳይ  

ዝኾና ክልቲኡ ሕክምናዊ ክንክንን ንሕጋዊ ስግምቲ ኣብ ዘድልየሉ መአከቢ መረጋገጽን ዝዓለም ክፍልታት እዩ።  

 


