حول إمكان ّيات وإجراءات اإلعفاء من اخلدمة العسكر ّية

متت صياغة هذا ُ
ّ
ّ
يتوجه للك
املذكر ،لكنّه
الكت ّيب بلسان
ّ
ّ
املذكر سببه
األجناس واهلو ّيات اجلنس ّية .استخدام لسان
األعراف االجمتاع ّية.

صدر عن بروفيل جديد 2017

حيتوي هذا ُ
الكت ّيب عىل معلومات حول اإلجراءات الالزمة
ّ
وسنفصل من خالله أنواع
لتلق اإلعفاء من اخلدمة العسكر ّية.
ّ
اإلعفاءات املختلفة ،واإلجراءات القانون ّية والبريوقراط ّية للخروج
من اجليش .إن املعلومات الواردة يف هذا الكت ّيب ُيكهنا أن
تساعدمك وختترص إشاكل ّيات كثرية خالل هذا اإلجراء ،مثل
العسكري واحملامكات وتدخّ ل األطباء
الغرامات والجسن
ّ
النفس ّيني .إن املعلومات الواردة يف هذا الكت ّيب يه معلومات
تتغي بني الفينة واألخرى .لذلك – ُن ّ
فضل
عامة ،وتعلميات اجليش
ّ
ّ
تتوجهوا إىل شبكة املرافقة بإجراءات اخلروج من اجليش،
أن
ّ
ً
التابعة لـ"بروفيل جديد" ،وذلك من أجل ّ
أجوبة ألسئلتمك،
تلق
حتديثات واستشارة تتعلّق مبالبسات حالتمك العين ّية ،ودمع
ّ
قضايئ حبسب احلاجة .لك هذه املساعدات ُتق ّدم جما ًنا وخبالف
احلب .للتواصل:
ّ

أو من خالل رسالة
info@newprofile.org
 Whatsappإىل الرمق:
0502905588
http://www.newprofile.org/livuy

תוכן עניינים

ما هي أنواع اإلعفاءات من اخلدمة العسكر ّية؟
بروفيل  – 21تفاصيل إضاف ّية
الصحة النفس ّية
تل ّقي دعوة لضابط
ّ

6
12
14

غرفة الطوارئ

20

غائب  /فار من اجلند ّية — ما الذي ميكن فعله؟

21

ما الذي يحدث بعد لقاء ضابط الصحة النفس ّية أو الطبيب
بعد التسريح

22
24

كيف تساعد شبكة املرافقة؟

26

ملزيد من املعلومات حول إجراءات التسريح املختلفة

27

ما يه أنواع اإلعفاءات من اخلدمة العسكر ّية؟

حصي ("بروفيل )"21
إعفاء
ّ

21
ُينح هذا اإلعفاء إثر أي إشاكل ّية حص ّية حا ّدة ،جسد ّية اكنت أم نفس ّية ،يف
املرش للخدمة العسكر ّية إىل أن ُيصبح غري مال ً
ّ
مئا للخدمة؛
حال أ ّدت باملجنّد أو
االكتائبً ،
ّ
واملرش
مثل ،هو واحد من األسباب الذي ميكنه أن يؤ ّدي ملنح اجلندي
الصحة النفس ّية (קב"ן/اكبان) هبذه األزمة.
"بروفيل  ،"21إذا ما اعرتف ضابط
ّ
بعكس ما ُيشاع ،فإنّ "بروفيل  "21ميكنه أن ُينح بسبب أي إشاكل ّية حص ّية من
أي نوع ،وليس بسبب مشالك نفس ّية فقط ،وهو من أكرث أنواع اإلعفاء انتشا ًرا،
وسيمت التط ّرق لتفاصيله من خالل هذا الكت ّيب .يف وثيقة اإلعفاء س ُيجسل بأن
الطب العيينّ
فصل السبب
ّ
سبب اإلعفاء هو "عدم اللياقة – אי כושר" ،ولن ُي ّ
لإلعفاء.
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عدم املالمئة ملتط ّلبات التجنيد

ّ
لملرشني الذين ُيقرر اجليش بأهنم
ُينح هذا اإلعفاء بعد أمر التجنيد األ ّول،
ُ
ينمتون لـ"مجموعة جودة" (קב"א) منخفضة .مجموعة اجلودة ت ّدد باألساس
ّ
املرش بعد أمر التجنيد
حبسب االمتحانات النفس ّية-التقن ّية اليت خيضع هلا
ً
ّ
ّ
محتس
مثل؛ مدى
مركبات أخرى حتدد املجموعة،
األ ّول .رمغ ذلك ،هناك
ّ
املرش ألداء خدمته العسكر ّية ،قدرته اإلجابة عىل أسئلة فهم بسيطة يف مرحلة
(احلي السكين ،ماكن التعلمي،
ة
ي
االجمتاع
ة
ي
اخللف
وكذلك
ة،
ي
ل
و
األ
الفحوصات
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ثقافة األهل وغريها .)..غال ًبا ،قبل أن ُيعىف أي إنسان من اخلدمة العسكر ّية
بسبب عدم مالمئته ملتطلبات التجنيد ،تمت دعوته ملقابل ٍة يف جلنة التجنيد ،هناك
حياولون إقناعه للتجنّد ألي إطار خاص .كذلك ،فإن الجسل الطيب ميكنه أن
يؤ ّثر عىل قرار التجنيد أو اإلعفاء .وس ُيكتب يف وثيقة اإلعفاء ،بشلك عام ،أن
الخشص معيف "حبسب القانون" أو بسبب "زيادة باملوارد البرش ّية".
سل ض ّده مل ًفا جنائ ًيا يف الرشطة
باإلضافة لذلك ،فإن اجليش ال جينّد من ُ ّ
(ولكن إن اكن لديك مل ًفا جنائ ّية ،يف العديد من احلاالت سيحاول اجليش أن
يقنعك بالتجنّد مقابل حذف التجسيل اجلنايئ ،وهو وعد ال يتحقق يف الغالب).
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عدم املالمئة ُ
(تدد خالل اخلدمة)

ُتعىط وثيقة اإلعفاء بسبب عدم املالمئة للجنود الذين أوصت قيادهتم بتحويلهم
خاصة ،وحيدث ذلك غال ًبا عىل أثر تن ّقالت ع ّدة بني الوحدات والوظائف
إىل جلن ٍة
ّ
العسكر ّية ،مجتيع فرتات غياب ،مغادرة اجليش لفرتات طويلة ،جسن ملئة يو ٍم
يوجه للجنة عدم املالمئة بعد
عىل األقل (معل ًيا ،يف معظم احلاالت فإن اجليش
ّ
نصف عام أو أكرث يف الجسن) وإدانة يف احملمكة العسكر ّية مبخالفات عنف
اجلندي بنفسه بطلبٍ لملثول أمام جلنة عدم
أو اجتار باملخدرات .إذا ما تق ّدم
ّ
فضل أن ُيرفق رسالة من حما ٍم هلذا الطلبّ .
املالمئةُ ،ي ّ
حت وإن أصدرت اللجنة
اجلندي من اخلدمة ،ال بد للقرار أن خيضع ملصادقة "ميطاف
قرارها بإعفاء
ّ
\ מיטב" أو مندوب عنه ،واملصادقة ليست مضمونة دا ً
جسل يف وثيقة
مئا .و ُي ّ
"ترصفات س ّيئة وخطرية".
اإلعفاء أنه أعيط بسبب
ّ
خاص من منطلق "عدم املالمئة" ( ُيكتب
يف حاالت نادرة ،يعيط اجليش اعفا ًء
ً
خاصة يف عائلة املجنّد .هذا
عىل الوثيقة "لعدم املالمئة") بسبب إشاكل ّيات
ّ
ّ
متلق االعفاء.
اإلعفاء ُيعىط فقط مببادرة من رجال اجليش ،وليس مببادرة
إذا ما بادرمت لطلب هذا االعفاء ،بغض النظر عن قسوة حياتمك ،فلن تنالوا
هذا اإلعفاء أبدًا.
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واألمهات
املزتوجات ،احلوامل
إعفاء للنساء
ّ
ّ

األمهات .ال
ُيعىط هذا اإلعفاء للنساء واملجنّدات املزت ّوجات ،احلوامل أو
ّ
ُيعىط هذا اإلعفاء للرجال (وال ّ
حت الرجال احلوامل) .من أجل احلصول عىل
ِ
عليك بإرسال املستندات الالزمة لـ"ميطاف" (حبسب اخلدمة) أو
هذا اإلعفاء
إعالم القائد املبارش أو سالح املوارد البرش ّية (שלישות) عن تغيري تفاصيلك
الخشص ّية ووضعك االجمتايع .كإثبات للزواج ،يطلب اجليش احلصول عىل
هشادة زواج من احملمكة الرشع ّية أو تجسيل للزواج يف اهلو ّية (وهو ما ينطبق
ً
أيضا عىل الزواج املدينّ ) .إثبا ًتا للحمل ،يطلب اجليش من املجنّدة صورة
ّ
خاصة مع اجليش
ات
ي
اتفاق
عىل
عن
ق
يو
اللوايت
النساء
للجنني.
اولرتاساوند
ّ
ّ
(خدمة ثابتة ،جتنيد أاكدميي ،جتنيد القادمني جدد) يتنازلن مسب ًقا عن ح ّقهن
بإعفاء الزواج.
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االعفاء من منطلقات دين ّية

حصوهلن عىل هذا
ُيعىط هذا اإلعفاء للفتيات الهيود ّيات املتد ّينات .من أجل
ّ
اإلعفاء ،جيب عىل الفتاة أن تق ّدم هشادة مشفوعة بالقسم (תצהיר) يف جلنة
رصح هبا بأهنا متد ّينة ،حتفظ الكرشوت (כשרות) وال تستخدم
التجنيدُ ،ت ّ
ويكن توقيع هذه الهشادة يف حممكة الصلح أو يف
الس ّيارة أ ّيام السبتُ .
الربانوت (הרבנות) .يرفض اجليش يف بعض األحيان أن يعيط هذا اإلعفاء
للفتيات اللوايت ّ
تعلن يف مدارس عملان ّية ،ويرفض دا ً
مئا أن يعطيه ملن ق ّدمت
الهشادة املشفوعة بالقسم يف موع ٍد متأخ ٍر (املوعد األخري هو  90يو ًما قبل موعد
التجنيد ،ولكن اجليش يف الكثري من األحيان يشكك ً
أيضا بالهشادات اليت ُق ّدمت
بني فرتة أمر التجنيد األ ّول وموعد التجنيد) .غال ًبا ،ال يتف ّهم اجليش أمر النساء
املتد ّينات (חוזרות בתשובה) من عائالت عملان ّية بعد موعد التجنيد األ ّول .من
ّ
تتلق هذا االعفاء ،ميكهنا يف بعض األحيان أن تكتشف أهنا ختضع ملراقبة
رس ّية هبدف اختبار الزتامها الديينّ الذي ا ّدعت يف الهشادة املشفوعة للقسم.
انتهبي بأن التوقيع عىل هشادة اكذبة ُيعترب خمالفة جنائ ّية.
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االعفاء من منطلقات مضري ّية

ُيعىط هذا االعفاء ملن تقرر "جلنة الضمري" يف اجليش أن تعرتف بأهنم
"مساملون \ פציפיסטים" .تعرتف هذه اللجنة باملساملني كأخشاص يناهضون
لك أنواع العنف وميتنعون عهنا ،مبا يف ذلك امتناعهم عن العنف كدفاع عن
تفصل مبادئ
النفس .من أجل البدء يف هذا اإلجراء جيب أن ُتكتب رسالة
ّ
ومعتقدات املجنّد ،وأن تتح ّول إىل هشادة مشفوعة بالقسم وإرساهلا إىل جلنة
خاصة .أخذ
التجنيد .بعد ذلك ،يمت تعيني مقابلة خشص ّية ،وبعدها ُتعقد جلنة
ّ
ّ
مركب ويتطلّب الكثري من االنتباه
هذا االعفاء من منطلقات مضري ّية هو إجراء
للتفاصيل ،وإدارة هذه اإلجراءات بشلك غري حصيح ميكهنا أن تؤ ّدي ملشالك
ع ّدة .إذا كنت مه ً
ّ
تتوجه إلينا لملزيد
املفضل أن
متا هبذا النوع من اإلعفاء ،مفن
ّ
من املعلومات واملساعدة قبل بدء اإلجراءات.
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بروفيل  – 21تفاصيل إضاف ّية

ما هو بروفيل 21؟
"بروفيل  "21هو اإلعفاء من اخلدمة العسكر ّية ألسباب طب ّية .ومعناه أن صاحب
بصحته .هذه األسباب
هذا الربوفيل غري قادر عىل خدمة اجليش ألسباب تتعلّق
ّ
ً
ً
أيضا ،واإلعفاء ألسباب نفس ّية (خاصة مشالك مثل
تتضمن األسباب النفس ّية
ّ
االكتائب ،القلق ،اضطرابات ما بعد الصدمة النفس ّية "פוסט טראומה" ،وما
مسى باالضطرابات الخشص ّية احلد ّية "אישיות גבולית") هو إعفاء شائع
ُي ّ
نسب ًيا.
تعملنا من جتربتنا ،أن اجليش يرامك العقبات أمام من يطلبون "بروفيل "21
ً
(خاصة إذا ما مت اكتشافها بعد أمر التجنيد
بسبب إشاكل ّيات طب ّية جسد ّية،
األ ّول ،أو أهنا احلالة الطب ّية ال تالمئ التصنيفات احمل ّددة يف كتاب الربوفيل
ً
ّ
تساهل باإلعفاءات عىل أثر احلاالت الصح ّية النفس ّية.
ولكنم أكرث
العسكري)،
ّ
ميكن ّ
الطيب يف لك جيل ويف لك مرحلة خالل إجراءات
تلق هذا اإلعفاء
ّ
التجنيد واخلدمة العسكر ّية :قبل األمر التجنيد األ ّول وبعدهُ ،قبيل موعد التجنيد
وبعد بدء اخلدمة العسكر ّية ،وكذلك خالل خدمة االحتياط .إال يف بعض احلاالت
اإلستثنائ ّية ،يكون اإلجراء أكرث تعقيدًا لكام بدأ يف مرحلة أكرث تأخّ ًرا ،ولكنّه
ممكن دا ً
مئا.
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الصحة
من أجل احلصول عىل بروفيل  21ألسباب نفس ّية ،جيب لقاء ضابط
ّ
العسكري ،ومن بعدها جلنة طب ّية .مكا ُذكر
النفيس
النفس ّية ،ومن بعدها الطبيب
ّ
ّ
مسى "بروفيل  "21واسباب
ساب ًقا ،فإن لك اعفاء ّ
طب من اخلدمة العسكر ّية ُي ّ
هذا االعفاء تبىق رس ّية أمام املؤسسات املدن ّية ،وال يستطيع أي إنسان أن يعرف
السبب املبارش هلذا اإلعفاء.

مسى ״بروفيل 21״،
مكا ُذكر ،فإنّ لك إعفاء من اخلدمة العسكر ّية ألسبابٍ طب ّية ُي ّ
اليب تبىق رس ّية أمام املؤسسات املدن ّية ،وال ميكن ألي
واألسباب هلذا اإلعفاء
ّ
إنسان أن يعرف السبب من وراء منح هذا اإلعفاء.
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ّ
الصحة النفس ّية
تلق دعوة لضابط
ّ

األول
مرحلة أمر التجنيد
ّ
يف مرحلة أمر التجنيد األ ّولُ ،يري اجليش حفوصات للياقة املجنّد الصح ّية،
لكن
حفصا نفس ًيا من قبل ضابط
وال يتخلل ذلك
الصحة النفس ّية بشلك دامئّ ،
ً
ّ
الصحة
بضابط
يلتيق
أن
يستطيع
املرحلة،
هذه
خالل
وقت
أي
يف
من يطلب ذلك
ّ
ً
أيضا أن
النفس ّية وغال ًبا سيمت دعوته حملادثة معه يف يوم آخر .ميكن للجيش
ً
أيضا) ،إذا
يدعوك حملادث ٍة مع ضابط الصحة النفس ّية مببادرته (يف يوم آخر
ّ
املرش حيتاج
ما اتضح خالل املقابلة الخشص ّية ،أو يف أي مرحلة الحقة ،أن
هذه املقابلة .ميكن لذلك أن يكونً ،
مثل ،بسبب ترصف انطوايئ بشلك خاص أو
نوع آخر من عالمات الترصفات والشلك اخلاريج اليت ُتشري إىل ضائقة نفس ّية.
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قبل التجنيد
طب لك ،أو إذا كنت
إذا ما كنت قد اجزتت األمر األ ّول ومت حتديد بروفيل ّ
تؤجل أداء اخلدمة ،ميكنك يف أي من املراحل أن ُترسل رسالة عرب الفاكس
ّ
( )03538880إىل "ميطاف" وتطلب تعيني موعد مع ضابط الصحة النفس ّية
(ميكن لألهل ً
ربا عىل االستجابة
أيضا أن يرسلوا الفاكس)،
ّ
ولكن اجليش ليس جم ً
هلا الطلب .غال ًبا ،من أجل تعيني دور للقاء ضابط الصحة النفس ّية س ُيطلب
تخشيص من أخصايئ عمل نفس (פסיכולוג) أو طبيب نفيس (פסיכיאטר)
يفيد بأنّك تعاين من ضائقة نفس ّية عسرية (معلومات إضاف ّية جتدوهنا يف هذا
ُ
الكت ّيب).
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ّ
الصحة النفس ّية
تلق دعوة لضابط
ّ

الصحة النفس ّية يف يوم التجنيد
ضابط
ّ
يوم التجنيد هو اليوم الذي يعقد فيه اجليش تصنيفات اللحظة األخرية ،خالله،
الصحة النفس ّية
ميكن لملجنّدين اللذين يعانون من ضائق ٍة نفس ّية أن يلتقوا بضابط
ّ
من أجل ّ
تلق االعفاء من اخلدمة العسكر ّية (عن طريق جلنة التجنيد ،أحيا ًنا
يف الباكوم) .خالل هذه اإلجراءات يقرر اجليش إذا ما اكن املجنّد حباجة للقاء
ّ
مركب
الصحة النفس ّية ،ومىت يمت ذلك .هذا اإلجراء ،خالل يوم التجنيد،
ضابط
ّ
وال ميكن تفسريه يف هذا الكت ّيب .إذا ما شعرمت بضائقة نفس ّية يف موع ٍد قريب
من موعد التجنيد ،تواصوا معنا.
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بعد التجنيد
ُيفرتض باجليش ،مبدئ ًيا ،أن ّ
الصحة النفس ّية
التوجه لضابط
ميكن اجلندي من
ّ
ّ
يف حالة ضائقة نفس ّية .يف احلاالت اخلطرية ،يمت ترسحي اجلندي من اخلدمة
الصحة النفس ّية خالل فرتة اخلدمة
بسبب هذه املشالك .لكن فعل ًيا ،لقاء ضابط
ّ
العامة لذلك .ولكن جيدر التنبيه :يف
سنفس املبادئ
ليس باألمر الهسر .هنا،
ّ
ّ
الصحة النفس ّية،
ضابط
بلقاء
تنجون
وال
مستعصية
ة
حال ُوجدمت حبالة نفس ّي
ّ
أو كنمت تشعرون أن العالج واملعاملة اليت تتلقوهنا منه غري الئقة وال تساعدمك،
عليمك بالتواصل معنا.
ميكن للجندي أن يطلب لقاء ضابط الصحة النفسية من خالل قائده أو عن طريق
انطباعا بأن وضع اجلندي
طبيب الوحدة .إذا اكن القائد أو الطبيب قد اخذوا
ً
النفيس طارئ ،علهيم أن يعرضوه أمام ضابط الصحة النفس ّية خالل  48ساعة،
ّ
لكهنم إن اكنوا ال يظنون بأن الوضع طارئ ،ف ُيحمس هلم باالنتظار حىت أسبوعني
(وفعل ًيا أكرث من ذلك) قبل أن حيجزوا دو ًرا لدى ضابط الصحة النفسية.
ّ
إشاكيل يف الكثري من
لألسف الشديد ،فإن عالج الضائقة النفس ّية يف اجليش
األحيانً .
مثل ،فإن املوظفني أحيا ًنا يتجاهلون احلالة النفس ّية الطارئة للجنود إذا
ما اكن اجلندي ال زال يستطيع أن ين ّفذ أغلب األوامر املطلوبة مهناّ ،
حت وإن
ً
أيضا ضباط نفسيني وأطباء نفسيني عسكريني
فعل ذلك بصعوب ٍة بالغة .هناك
ً
أيضا يف هذه احلاالت هناك
يصمون آذاهنم أمام مشالك اجلنود النفس ّية .ولكن
ّ
أجسام ،داخل اجليش وخارجهّ ،
متكن من التوجه إليه وحماولة حل اإلشاكل ّية.
مكا قلنا يف السابق ،إذا ما وقعمت يف أي ضائقة أو صعوبة من هذ النوع ،أو
فشلمت يف تليق أي دمع نفيس داخل اجليش ،يرسنا أن نقدم لمك املساعدة
واملعلومات االضافية.
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קבלת זימון לקב“ן

االحتياط

التوجه إىل ضابط االتصال بطلب لقاء
إذا ما كنت يف خدمة االحتياط جيب
ّ
طب من أخصايئ عمل نفيس
تخشيص
إرفاق
الصحة النفس ّية ،وذلك مع
ضابط
ّ
ّ
أو طبيب نفيس) من أجل حتديد موعد ،وميكن هلذا اإلجراء أن يطول .إذا ما
توجهمت بطلب لقاء ضابط الصحة النفسية بفرتة قصرية نسب ًيا قبل بدء خدمة
ّ
االحتياط ،هناك احمتال كبري أن يمت جتاهل طلبمك ،أو يمت تأجيل الدور إىل ما
بعد اخلدمة .عالج الضائقة النفس ّية جلنود االحتياط خالل اخلدمة يشبه إىل حد
بعيد عالجها بني جنود اخلدمة اإلجبار ّية.
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تخشيص الطبيب النفيس

ٍ
نفيس مدينّ ُيشري إىل ضائقة
تخشيص
يف حاالت كثرية ،هناك حاجة لعرض
ّ
نفس ّية من قبل اخصايئ أو طبيب نفيس ،وذلك من أجل أن يلتفت الضابط إىل
ضائقتمك بش ٍ
جدي .وميكن احلصول عىل هذا التخشيص من صندوق املرىض
لك
ّ
غال ًبا .ومن املمكن أن تكون بعض االختالفات البسيطة بني صناديق املرىض يف
األسايس هو بأن من أجل لقاء طبيب نفيس
شلك هذا اإلجراء ،ولكن املنطق
ّ
هناك حاجة لتوجيه من طبيب العائلة ،ومن مث تعيني دور عند الطبيب نفسه (أحيا ًنا
ً
معاجلا لدى أخصايئ عمل نفس أو طبيب نفيس ،أو
لعدة لقاءات) .إذا ما كنت
كنت ُتعاجل ساب ًقا ،ميكن التوجه إليه من أجل تليق هذا التخشيص.
ً
التوجهات
جسل مر ّت ًبا للك
النفيس ،مثل أي طبيبُ ،مرب عىل أن يدير
الطبيب
ّ
ّ
ّ
يخشصها
اليت تصله ،وأن يذكر يف هذا الجسل ما يه املشالك النفسية اليت
توجه له .هذا التجسيل ،إذا ما اكن ً
ّ
يخشص إشاكل ّية
فعل
لدى الخشص الذي
ّ
نفس ّية بدرجة خطورة جد ّية ،ميكن استخدامه من أجل تعيني لقاء مع ضابط
الصحة النفس ّية .جيدر االنتباه إىل أن هذا التقرير النفيس ليس حباجة لطلبٍ
ّ
خاص من الطبيب (لألسف ،هناك أطباء نفسيي يطلبون ً
مال مقابل كتابة هذا
التقرير) ،بل ميكن احلصول عىل ملخّ ص املقابلة مع الطبيب (مقابل رسوم رمز ّية)
لدى مكتب الطبيب أو عن طريق طبيب العائلة (حبسب صندوق املرىض).
إماكن ّية أخرية يه أن يمت ّ
اجمتايع .غال ًبا،
تلق موقف اخلبري من قبل عامل
ّ
يتعامل اجليش مع موقف عامل اجمتايع متا ًما مكا يتعامل مع موقف طبيب
ً
خاصة إذا ما أعيط املوقف من قبل عامل
نفيس أو أخصايئ عمل النفس،
اجمتايع عاليج.
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غرفة الطوارئ

التوجه إىل غرفة الطوارئ يف
يف حاالت نفس ّية طارئة وخطرية ،ميكنمك
ّ
ً
أيضا بالنسبة جلنود يف اخلدمة اإلجبار ّية ،مبا يف
املستشىف .هذا حصيح
مؤمنني حص ًيا لدى
غري
جنود
ألهنم
اخلدمة،
من
ين
ر
والفا
ذلك اجلنود الغائبني
ّ
ّ
طب مدين لديه الصالح ّية لعالجهم .هنا
جسم
أي
يوجد
وال
أي صندوق مرىض
ّ
التوجه
وبني
مستشىف
يف
ة
ي
العاد
الطوارئ
لغرفة
ه
التوج
بني
جيدر اإلنتباه للفرق
ّ
ّ
ّ
النفيس (يف مستشىف ألمراض النفس ّية أو يف مستشىف فيه
إىل قسم الطوارئ
ّ
طوارئ نفس ّية منفصلة) .يف غرفة الطوارئ النفس ّية ال يق ّدمون إسعا ًفا أول ًيا وال
ً
اليحص الذين يرفضوا املكوث يف القسم
تجسيل حول وضع املعاجلني
يديرون
ّ
النفيس ،وكذلك فهم يضغطون عىل األخشاص من أجل أن ميكثوا يف القسم.
ّ
ّ
ّ
تخشص حالته الصح ّية .من جهة أخرى ،فيف
يتلق أي وثيقة
أما من يرفض فال
غرفة الطوارئ العاد ّية يمت إجراء حفص من قبل طبيب نفيس مناوب ،وميكنمك أن
خترجوا من دون املكوث باملستشىف مع مستند هناية العالج (מכתב שחרור)
تخشص حالتمك مكا رآها الطبيب املناوب ،وميكن إرساهلا للجيش لغرض ّ
تلق
املتوجهني
موعد مع ضابط الصحة النفس ّية .هلذه االسباب ،ومن جتربة معظم
ّ
إلينا ،فإنه من األهسل واألقل هتديدًا يف هذه األوضاع أن يمت الوصول إىل غرفة
الطوارئ العادية وليس لقسم الطب النفيس.
زيارة غرفة الطوارئ تتطلّب توج ًها من طبيب العائلة (إن اكن موجودًا) .وإن
ّ
مايل لدفع رسوم العالج .الرسوم تكون
تع ّذر ،س ُيطلب منمك التوقيع عىل الزتام
باهظة بعض اليشء خاصة يف ساعات اليوم املساء ،بيمنا تكون أقل يف ساعات
صباحا) .إذا ما رأى صندوق املرىض
الليلة املتأخرة (بني الواحدة والسادسة
ً
اخلاص بمك (أو ،يف حالة اجلنود ،اجليش) أن توجهمك إىل غرفة الطوارئ اكن
ً
اكملة.
مرب ًرا ،وهو ما حيصل يف غالب األحيان ،لن حتتاجوا دفع املبلغ املذكور
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غائب  /فار من اجلند ّية – ما الذي ميكن فعله؟

ُيكن للغائبني والفا ّرين من اخلدمة العسكر ّية أن يتل ّقوا اعفا ًء من اخلدمة العسكر ّية
ألسبابٍ نفس ّية ،ولكنّا اإلجراء سيكون أكرث تعقيدًا يف غالب األحيان .مبدئ ًيا،
ُي ّ
فضل عدم الوصول إىل وضعية الفرار أو الغياب عن اجليش منذ البداية .ومع
ً
أيضا .إذا ما كنمت يف ضائقة نفس ّية
هذا ،هناك ما ميكنمك فعله يف هذه احلالة
مستعصية وطارئة ،وتشعرون أن بقاءمك يف املعسكر يشلك خط ًرا عليمك ،ال
ختاطروا بأنفسمك أو بتسبب أرضار ملن حولمك ،فقط بسبب خوفمك من التغ ّيب
أو الفرار من اجليش.
ّ
الصحة النفس ّية
ضابط
لقاء
من
ين
ر
والفا
الغائبني
ن
متك
اليت
التعلميات اإلدار ّية
ّ
ّ
تتغي لك فرتة قصرية ،لذلك ال جند ماك ًنا
تعلميات
يه
أنفهسم
دون تسلمي
ّ
ّ
ولكنا موجودة وممكنة .إذا ما وصلمت إىل وضع ّية مشاهبة،
لتفصيلها هنا،
واحتجمت لقاء ضابط الصحة النفس ّية خالل فرارمك أو غيابك ،تواصلوا معنا فو ًرا.
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ما الذي حيدث بعد لقاء ضابط الصحة النفس ّية أو الطبيب
النفيس؟
ّ

نفيس أو أخصايئ عمل نفس،
الصحة النفس ّية هو عامل اجمتايع ،طبيب
ضابط
ّ
ّ
ً
وأيضا
وهو ميتلك الصالح ّية بالتوصية عىل إعفاء أو تهسيالت باخلدمة العسكر ّية،
الصالحية بأن يدير حمادثات دمع واستشارة للجنود الذين يصلون إليه .مثل أي
النفيس
يقي وضعك
نفيس مدينّ  ،لضابط
أخصايئ أو طبيب
الصحة النفس ّية أن ّ
ّ
ّ
ّ
حبسب إشارات عديدة من أنواع خمتلفة .مبا يتعلّق جبزء من األمور اليت يريد
ّ
سيتعلها من خالل مراقبة
أن يعرفها عنك سيسألك بشلك مبارش .وأمور أخرى
اخلاريج ،لغة جسد ،طريقة حديثك ،ترصفاتك والطريق اليت تتجاوب
مظهرك
ّ
(أو ال تتجاوب) من خالهلا ملا يقوله لك ويفعله معك.
م ّدة اللقاء تكون بني  20دقيقة وساعة ،وخالهلا سيسأل أسئلة حول طبيعة
الضائقة اليت تشعر هبا ،نشاطك يف حياتك خارج اجليش ،خلف ّية عنك ،تارخي
ربا عىل اإلجابة عىل لك األسئلة ،وميكنك
عائلتك وأمور أخرى كثرية .لست جم ً
أن تقول أنك ال تعرف .يف أحيان كثريةُ ،تطلب أكرث من لقاء واحد من ضابط
الصحة النفس ّية من أجل أخذ استدعاء للطبيب النفيس العسكري ،وهو املرحلة
القادمة يف إجراءات اإلعفاء (هناك حاالت يكون فهيا ضابط الصحة النفس ّية
األ ّول الذي تلتيق به هو الطبيب النفيس العسكري بنفسه ،حيهنا أنت لست
ّ
إضايف مع الطبيب النفيس اآلخر) .لقاء الطبيب النفيس يمت غال ًبا
حباجة بلقاء
بنفس منط اجللسة مع ضابط الصحة النفس ّية .إذا ما قرر الطبيب النفيس أن
يطلق رساحك ،يمت توجهيك إىل اللجنة الطب ّية .هناك حاالت لن حتتاج أن تصل
فهيا بنفسك إىل اللجنة ،وتتلىق اإلعفاء يف الربيد .اللجنة الطب ّية تستقبلك ملدة
مخس دقائق ويمت هبا التحقق من املعطيات .ويه تو ّقع هنائ ًيا عىل ّ
تلق االعفاء.
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ً
تعامل مالمئة من
يف لك واحد من املراحل خالل هذه العمل ّية ميكن أال تتلىق
النفيس
الطبيب
أو
العسكري ،وأن يتجاهل ضابط الصحة النفس ّية
اجلهاز
ّ
ّ
ً
أيضا ،لديك احلق الاكمل يف أن
النفيس .يف هذه احلاالت
ووضعك
ضائقتك
ّ
تتوجه لضابط الصحة النفس ّية مر ًة أخرى (ذاته ،ويف بعض احلاالت ضابط
ّ
نفيس آخر) وأن تطلب عالج واعرتاف بضائقتك النفس ّية .أي نتيجة تتل ّقاها يه
ّ
ليست جوا ًبا هنائ ًيا .عىل ّ
وعامة جدًا.
لك حال ،مكا قيل ،فاملعلومات هنا جزئ ّية
ّ
النفيس ويف مراحل
الضابط
لقاء
إىل
وصولمك
قبل
أنمت مدعوون للتشاور معنا
ّ
أخرى بإجراءات حول وضعك العيينّ .
وعامة جدًا .ندعومك إىل
عىل أي حال ،فإن املعلومات يف هذه النرشة جزئ ّية
ّ
التشاور معنا قبل لقاء ضابط الصحة النفس ّية ويف املراحل األخرى ،مبا يتعلّق
بوضعمك العيينّ .
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بعد الترسحي

هناك الكثري من اإلشاعات واألحاديث املتناقلة حول إسقاطات "بروفيل "21
عىل مسار احلياة .يف جزء كبري من احلاالت ،هذه أاكذيب أو مبالغات ُمه ّولة.
يف إرسائيل متيزي ضد األخشاص الذين مل يأ ّدوا اخلدمة العسكر ّية ،ولكن هذا
المتيزي ليس متعل ًقا بنوع االعفاء الذي تل ّقاه اإلنسان .إعفاء بسبب عدم املالمئة،
ً
مثل ،ال خيتلف بإسقاطاته عن االعفاء بسبب "بروفيل  "21بأي شلك من األشاكل.
مينع القانون المتيزي ضد املواطنني الذي مل يأ ّدوا اخلدمة العسكر ّية يف أماكن
الطب يف مقابالت العمل .لألسف
العمل .وعين ًياُ ،ينع السؤول عن الربوفيل
ّ
الشديد ،ال يعمل لك املشغّلني حبسب القانون من هذا اجلانب ،ولكن ّ
حت هؤالء،
ال هيمهم نوع االعفاء الذي حتصل هيلع .بعكس ما ُيروى ،فإن االعفاء من اخلدمة
العسكر ّية ال يؤذي بأي شلك منا ألشاكل احمتاالت إنسان من القبول إىل اجلامعة
أو لملساقات املهن ّية ،وال يرض بالطبع باحمتاالت حصولك عىل تأشرية سفر إىل
خارج البالد .من جهة أخرى ،هناك منح تعلمي ّية عديدة للطالب تتطلّب اخلدمة
ّ
أويل ،والعديد من املنح املال ّية من الدولة (اعفاءات رضيب ّية،
العسكر ّية كرشط
املرسحني حبسب عدد أهشر
مساعدة يف القروض وغريها) اليت تعىط للجنود
ّ
اخلدمة العسكر ّية (أو املدن ّية) اليت أدوها.
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مع هذا ،هناك بعض الفروق الصغرية يف تأثريات أنواع االعفاءات املختلفة.
هكذا ً
مثل ،فإن من تلقوا إعفاء عدم املالمئة أو "ترصف يسء" ،ال يستطيعون
ً
أيضا ال يتل ّقون منحة
أن يتل ّقوا مستح ّقات التأمني الوطين قبل سن  ،20ومه
الترسحي العسكري إن مل يكونوا قد أهنوا سنة اكملة من اخلدمة العسكر ّية قبل
االعفاء .هذه التقييدات ً
مثل ،ال تنطبق عىل أحصاب بروفيل  .21باملقابل ،ويف
حاالت نادرة نسب ًيا ،يدعون أحصاب بروفيل  21لدوافع نفس ّية إىل امتحان
نفيس خاص جكزء من استقبال أو جتديد رخصة السواقة .االمتحان مرهون
ّ
برسوم (حنو  500شيلك) ،ولكنه ال مينع ّ
تلق رخصة سواقة يف هناية األمر.
وزارة الرتخيص هو واحدة من ثالث جهات فقط (مع وحدة ترخيص األسلحة
الطب لملريض يف صندوق املرىض ،وهو
يف وزارة الداخل ّية ،وامللف
رسي)
ّ
ّ
الذي حي ّول إلهيم اجليش معلومات عن أحصاب االعفاء الطيب .هذه املعلومات
تبىق رس ّية أمام أي طرف آخر.
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كيف تساعد شبكة املرافقة؟

شبكة املرافقة يف إجراءات اخلروج من اجليش التابعة ملؤسسة "بروفيل جديد"
تضم متط ّوعني ومتط ّوعات أحصاب معرفة وجتربة طويلة يف إجراءات ّ
تلق
االعفاء من اخلدمة العسكر ّية .لك من يتواجد يف إجراءات إطالق رساح من
اجليش أو ّ
للتوجه إلينا وتليف مرافقة
يفكر بأن يرسح من اخلدمة ألي سبب ،مدعو
ّ
خشص ّية إلجراءاته من دون دفع أي رسوم .املرافقات واملرافقني من بروفيل جديد
يعرفون إجراءات الترسحي والبريوقراط ّية املرتتبة عهنا ،ويستطيعون أن يساعدوا
باملعلومات ،باالستشارة وبالدمع .شبكة املرافقة ميكهنا أن تز ّود معلومات ومرافقة
ً
اجمتايع واستشارة للعائلة إذا
وأيضا دمع
قضائ ّية دون رسوم ،وقت احلاجة،
ّ
أردمت ذلك.
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ملزيد من املعلومات حول إجراءات الترسحي املختلفة:

www.newprofile.org/livuy
يف املوقع هناك منتدى ميكنمك فيه طرح أسئلتمك والتشاور
معنا ،وأسئلة وأجوبة تتعلق مبشالك تصطدمون هبا.
ميكنمك ايضا التوجه معنا عرب الربيد االلكرتوين
info@newprofile.org
أو من خالل رسالة  Whatsappإىل الرمق 0502905588
ّ
يتوجه للك
املذكر ،لكنه
الكت ّيب الذي بني يديمك كتب بصيغة
ّ
ّ
األجناس ولك اهلو ّيات اجلنس ّية .استخدام املذكر جاء من قوة
االعراف االجمتاع ّية.
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