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לכבוד
גב' רחלי אדרי
מנכ"לית
התנועה לחופש המידע
office@meida.org.il
שלום רב,
הנדון :בקשה לקבלת מידע אודות תלונות בגין הטרדות מיניות במוסד ובשב"כ
פנייתך מיום  27ביוני 2018
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (להלן – "המוסד") הוחרג מתחולת חוק חופש
המידע ,התשנ"ח ,1998-לגבי כל מידע שנוצר שנאסף או שמוחזק על ידו ,וזאת בהתאם
לסעיף (14א)( )3לחוק .המידע המבוקש בבקשתך שבסימוכין חוסה תחת סעיף (14א)()3
לחוק .מבלי לגרוע מכך ,ולאור התנהלות המוסד בעבר בעניין נשוא בקשתך ,בקשתך
שבסימוכין נבדקה ולהלן התייחסותנו:
האמור במכתב מיום  14.4.2015בכל הנוגע למדיניות המוסד בנוגע להטרדות מיניות ,אשר
צורף לבקשתך ,שריר וקיים.
להלן הנתונים המבוקשים על תקופת הזמן שחלה מאז  2016ועד ליום כתיבת תשובתנו זו:
הוגשה במוסד תלונה אחת של עובדת כנגד עובד בקשר להטרדה מינית .התלונה טופלה
ע"פ הנחיות נציבות שירות המדינה ודווחה כנדרש ע"י הממונה על שוויון-מגדרי ,לראש
אגף המשמעת ואף נחקרה ע"י חוקרי אגף החקירות ,ונמצאת בימים אלה בטיפול
הנציבות.
לא הוגשו תלונות על הטרדה מינית על ידי עובדי המוסד.
לא הוגשו תלונות על הטרדות מיניות על ידי מי שאינו מעובדי המוסד כנגד עובדי מוסד.
לא נתבעו עובדי מוסד במסגרת תביעה אזרחית מכח החוק למניעת הטרדה מינית בבית
המשפט.
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כאשר המקום לציין ,כי מעבר לחובות המוטלות על המוסד על פי דין ,במוסד עוסקים
באופן שוטף וממוקד בהסברה ,הטמעה והגברת מודעות לנושא מניעת הטרדות מיניות.
במסגרת זו ,הממונה על שוויון-מגדרי בארגון פוגשת לשיחה את כל הנכנסים החדשים
בשערי המוסד וכן במהלך המשך שירותם – במסגרת מפגשים ייעודיים וקורסים שונים
בהם הם נוטלים חלק במסגרת עבודתם .כמו כן הממונה על שוויון-מגדרי בארגון מופיעה
בפני חניכי קורסי הפיקוד במוסד ומשוחחת עימם על הנושא.

בכבוד רב,
סיגל מלכה
סגנית ראש אגף פניות הציבור
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