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 לכבוד

 נועה שליט' גב

 התנועה לחופש המידע

 

 לפי חוק חופש המידע 7102-7102ל בשנים "נתוני פגיעה על רקע מיני בצה: הנדון

 

 .ל רואה כל פגיעה על רקע מיני בחומרה רבה וחותר למיגור התופעה משורותיו"צה .1

להעלאת ; ל פועל להטמעת כללי המותר והאסור בקרב מפקדים וחיילים"צה

ולעידוד דיווח על אירועי פגיעה ; מודעות הנפגעים לאפשרויות העומדות בפניהם

צוי הדין עם מי שפגעו מינית באחרים ולנקיטת צעדים ל למי"עוד פועל צה. מינית

מתקיימות פעילויות הסברה , בין היתר. פיקודיים ומנהליים במקרים המתאימים

והדרכה עיתיות בנושא איסור הפגיעה על רקע מיני בכלל ההכשרות והיחידות 

 .שההשתתפות בהן היא חובה, בצבא

. לחיילים שנפגעו על רקע מיני ל מעניק סיוע וליווי"צה, במקביל למאמצים אלה .5

המרכז . 5015בשנת ( ת"מהו)ל מרכז התמודדות ותמיכה "במסגרת זו הוקם בצה

מעניק מענה לחיילות ולחיילים אשר עברו אירוע פגיעה על רקע מיני לפני השירות 

למי שסובלים מאלימות בקשר זוגי או במשפחה ולחיילות בשירות חובה , ובמהלכו

, במרכז צוות טיפולי בו עובדות סוציאליות פיקודית. לא מתוכנןאשר נכנסו להריון 

ניתנים במסגרת המרכז , מזה כשנתיים . והוא משלב טיפול רגשי עם ליווי צמוד

ת הגבירה "פתיחת מהו. על ידי עורכי דין במילואים, שירותי סיוע וליווי משפטיים

 .את המודעות להגשת תלונות ומספר הדיווחים עלה בהתאמה

קיים קשר ישיר בין הגברת המודעות , ל"אם לניתוח המידע שנערך בצהבהת

ופעילויות ההסברה בנושא הדיווח על הטרדות מיניות לבין העלייה במספר 

 .הדיווחים בפועל

" עובדי"ל אינם מוגדרים "עמדנו כבר על כך שחיילי צה, בעקבות פניותך בעבר .0

לגבי צבאיות פגיעה בנסיבות הנתונים שלהלן מתייחסים לדיווחים ביחס ל. הרשות

 .ל"קבע ואזרחים עובדי צה, חיילים בשירות חובה
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 :לפי סעיפיה, להלן התייחסות לבקשתך .4

 .5012-5012להלן מספר הדיווחים בפילוחים המבוקשים לגבי השנים  :0סעיף  .2

 7102 7102 

 220 250 דיווחי נפגעות

 150 28 דיווחי נפגעים

, שוחר)ומתנדבים דיווחי נפגעים שאינם בשירות 

 (עובד קבלן, אזרח

 

1 10 

 805 890 

 

 זוכיר. ל"ו וסוכמו על ידי צהטרם רוכז 5018הנתונים המבוקשים לגבי שנת 

  .תיחכונה הדובעה תנש ףוסב עצבתי םינותנה םוכיסו

 ל"הצ ידבועו םיתרשמ לש תוינפב םיקסוע ל"הצב םייוצמה םינותנה יכ ,ןייצנ דוע

 םינותנה יכ ןכתיי ,רמולכ .ווחש תינימ העיגפ עוריא לכל סחיב ת"והמ זכרמל

 םידבוע וא םתרשמ םניאש ימ ידי לע ל"הצ יתרשמב העיגפ תודוא עדימ םיליכמ

 .תיאבצ תרגסמל ץוחמ שאירעו םירקמו ל"הצב

ת ניתן למתלונן הסבר מפורט אודות ההליכים "במסגרת הפנייה למהו :7סעיף  .2

, בין היתר, כך. בהם הוא יכול לנקוט בעקבות האירוע עליו מגיש את התלונה

או למשטרת ישראל ( )ח"מצ-להלן)באפשרותו לפנות למשטרה הצבאית החוקרת 

ח באפשרותו לבקש שהדיוו; (אם מדובר באירוע שאינו נוגע למסגרת הצבאית

הוא  ;(אם מדובר באירוע שניתן לטפל במסגרת פיקודית)יועבר לטיפול מפקדיו 

העברתו  תתאפשרשבלי שתוגש תלונה  -כלומר)יכול לבקש סיוע כגון שינוי שיבוץ 

או שלא יועבר מידע על האירוע לכל גורם מחוץ ( של המתלונן לתפקיד אחר

 .של גורמי הצבא החלטה זו נתונה לשיקול דעתו של המתלונן ולא. ת"למהו

הועברו ת "מבין סך הדיווחים למרכז מהו, ל"בהתאם לנתונים המצויים בידי צה

. משטרת ישראל וטיפול פיקודי בהתאם לפילוח שלהלן, ח"תלונות לטיפול מצ

אלא על כך , אין בכך כדי להצביע על מידת הביסוס של יתר הדיווחים, כאמור

 .ת"מחוץ למרכז מהושהמתלונן בחר שלא להעבירם להמשך טיפול 
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משטרת  ח"מצ 

 ישראל

טיפול 

משמעתי 

 ביחידה

שיחה 

 פיקודית

ת לא /המתלונן

ת /היה מעוניין

 בהמשך הליכים

7102 19% - 2% 2% 20% 

7102 55% 1% 2% 14% 22% 

 

הנתונים . 5012-5012ח בשנים "להלן פילוח דרך הטיפול ביחס לתלונות שהועברו למצ

הנתונים המוצגים ביחס לשנת , כך .שנת העבודה הרלוונטית נכונים למועד סיכוםשלהלן 

 5012והנתונים המוצגים לגבי שנת  5012משקפים את המצב נכון לחודש ינואר  5012

אנו עמלים על איתורם של נתונים במקביל . 5018משקפים את המצב נכון לחודש ינואר 

 .עבירם לעיונכםהלא נאחר ל, ועם השלמת הטיפול בכך, עדכניים

 7102 7102 

 40 22 ממתין לסיום חקירה

 54 12 ח"סגירת תיק במצ

 2 5 י"ח למ"הועבר ממצ

סגירת תיק בידי 

 הפרקליטות הצבאית

11 2 

 2 2 הועברו לטיפול ביחידה

דין משמעתי בהוראת 

 פרקליט

52 12 

 12 12 כתבי אישום 

שיחה פיקודית /נזיפה

 בהנחיית הפרקליטות

0 0 

 1 1 דיווח שווא

הגישו תלונה וחזרו 

 לא שיתפו פעולה /בהם

2 1 

 

 



- 4 - 
 

בכל חקירה מתקיים שיח בין גורמי התביעה הצבאית לבין המתלונן ונשמעת עמדו 

העמדה לדין ; העמדה לדין פלילי במקרים המתאימים)ביחס לאופן הטיפול בתיק 

משמעתי במקרים המתאימים או סגירת תיק החקירה בלי לנקוט בהליכים 

אך ניתן , עמדת המתלונן אינה מחייבת את רשויות האכיפה(. מיםבמקרים המתאי

 .לה משרל משמעותי בעת קבלת ההחלטה

ל מבין הדיווחים "בהתאם לנתונים המצויים בידי צה -בכל הנוגע לתלונות שווא

אין באמור (. 5012ואחד בשנת  5012אחד בשנת )נמצאו כדיווח שווא  5, שהועברו

לא ננקטו הליכים או שבהם החשודים נמצאו  כדי לקבוע ביחס למקרים בהם

 . זכאים בהליכים משמעתיים או פליליים שהתנהלו

לא נוכל להשיב לבקשתכם , לכן. ל המידע המבוקש"לא קיים בידי צה :3סעיף  .2

 .1998-ח"התשנ, לחוק חופשה מידע( 0)8בהתאם לסעיף 

 

 

 ,בברכה

 

מן'תורג              גל             ן"רס  

ל"דובר צה                         עוזרת  

ל"ל והממונה על חופש המידע בצה"דובר צה/ב  

 

 

 


