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ובשב״כ במוסד מיניות הטרדות בגין תלונות אודות מידע לקבלת בקשה הנדון:
2018 ביוני 27 מיום פנייתך

:בנדון לפנייתך השב״כ תשובת להלן

 הוחרג השב״כ "החוק"(, )להלן: המידע חופש לחוק (3)א()14 סעיף הוראות פי על
 הרי כן, על אשר ידו. על שמוחזק או שנאסף שנוצר, מידע כל לגבי החוק, של מתחולתו

להידחות. הבקשה שדין

 עליונה חשיבות רואה השב״כ התייחסותנו: להלן לעיל, באמור לפגוע ומבלי זאת, עם יחד
 למניעת פועל זה ובכלל ולעובדותיו, לעובדיו ומכבדת בטוחה שוויונית, סביבה בהבטחת

 פי על פועלים ואנו מגדרי, שוויון על ממונה יש בשב"כ היבטיה. כל על מינית הטרדה
זה. בהקשר המדינה שירות נציבות של והנהלים העקרונות

 למיצוי ופועל מינית, הטרדה של להגדרה שעונה התנהגות רבה בחומרה רואה הארגון
״גבוליים״. במקרים ו/או רשמית תלונה בהיעדר גם הטיפול

 :זה ובכלל מינית, הטרדה למניעת מגוונות בדרכים פועל הארגון
 אגף ר׳ של בניהולם ומקיף, מהיר ומענה מינית בהטרדה ולטיפול לדיווח סדור תהליך
השירות. ר׳ וסגן מש״א

 ובנות החיילות החיילים, אוכלוסיית מנהלים, לעובדים, והדרכה הסברה פעילויות מגוון
 בסיס על מועברות, אלה פעילויות ובטוחה. נוחה עבודה סביבת להבטחת לאומי, שירות
 מקורסי )החל השירותיים הקורסים במסגרת גם כמו היחידתיות במסגרות שוטף,

הניהול(. בקורסי וכלה המקצועיים הקורסים דרך הקליטה,
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 עם בשיתוף הארגון, מנהלי לכלל הדרכה תכנית מומשה האחרונות בשנתיים זאת, לצד
 להתמודדות כלים לספק במטרה מינית", תקיפה ולנפגעי לנפגעות הסיוע מרכזי "איגוד
 ולעובדים למנהלים מיניות הטרדות בנושא ייעודית הכשרה הועברה כן, כמו זה. בנושא

 הבסיס הוצג במסגרתה השירות, יחידות בכל אנוש במשאבי הטיפול על המופקדים
בתלונה. הארגוני הטיפול והליך נפגע/ת עם במפגש לסיוע עקרונות והותוו הנורמטיבי

 לכלל התגבשו 2 מתוכן מינית, הטרדה רקע על פניות 8 וטופלו נרשמו 2018-2016 בשנים
 לפיטורי והביאה הפלילי, למישור עברה האחת המדינה: שירות לנציבות שהועברו תלונות
 הכללים פי על טופלו הפניות שאר מוצדקת. לא נמצאה לשעבר( עובדת )של ושנייה העובד

משמעתי/ניהולי. בערוץ הנציבות, מול שהותוו

 האירוע(, בבדיקת השירות של מעורבות )ללא למח״ש ישירות שהוגשה נוספת, תלונה
הסתיים. לא שעדיין משמעתי, לטיפול לנציבות הועברה

רב, בכבוד

 מלכה סיגל
הציבור פניות אגף ראש סגנית
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