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שלום רב,
הנדון:

.1

זכויות נפגעי הטרדה מינית בשירות המדינה
מכתבו של עו"ד רוזנברג מיום 22.3.07
רצ"ב מכתבו של עו"ד רוזנברג שבסימוכין ונספחיו – בנושא החלת חוק זכויות
נפגעי עבירה על הדין המשמעתי בהתאם לתקנות שירות המדינה בנושא.

.2

תקנות שירות המדינה לא כללו התייחסות לעבודת האגף לקידום ושילוב נשים
והממונות על המשמעת בשירות המדינה ,ועל כן אני רואה לנכון להוסיף מספר
הערות לגבי נספח ג' למכתבו של עו"ד רוזנברג )המסמך המשלב את התקנות
עם החוק( ,כדלקמן:
א .סעיף  5לגבי הבטחת זכויות נפגעי עבירה:
•

האגף לקידום ושילוב נשים בנש"מ וכן הממונה על מעמד האישה
במשרד דואגים למתן תמיכה נפשית וליווי למתלוננים/ות על הטרדה
מינית.

•

במקרים מסוימים בסמכות סגן הנציב לענייני משמעת להורות על
צעדים בכדי להרחיק את הנילון/ה מהמתלונן/ת.

ב .סעיף  6לגבי הגנה בבית הדין:
גב' מאירה נקר ,מרכזת )קידום נשים( ,מלווה את המתלוננים/ות באופן
קבוע לדיוני בית הדין למשמעת.
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ג .סעיף  - 8זכות לקבל מידע על ההליך המשמעתי:
בנוסף לאמור בסעיף ,מתלונן/ת רשאי/ת לפנות גם אל הממונה על מעמד
האישה במשרד הרלוונטי או אל האגף לקידום נשים בבקשה לברר את
מצב ההליך.
ד .לגבי סעיף  – 13זכות למלווה בחקירה:
מתלונן/ת בהטרדה מינית יכול/ה לבקש מן הממונה על מעמד האישה
במשרד הרלוונטי להתלוות אליו/ה לחקירתו באגף החקירות.
ה.

סעיף  – 14דיון בדלתיים סגורות:

גב' מאירה נקר ,המלווה מתלוננים/ות מטעם האגף ,נשארת עמם גם בדיון
המתנהל בדלתיים סגורות.
.3

המידע בנושא זכויות נפגעי הטרדה מינית יפורסם באתר הנציבות באינטרנט,
במסגרת דף מידע לנפגעי עבירה שיוכן בשיתוף עם אגף המשמעת בשירות
המדינה.

בכבוד רב,

עו"ד טלילה שחל-רוזנפלד
הממונה על קידום ושילוב נשים בשירות המדינה

העתק:

מר שמואל הולנדר  -נציב שירות המדינה
מר יעקב ברגר  -המשנה לנציב שירות המדינה ,נש''מ
המנכ"לים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך
הסמנכ"לים במשרד הממשלה ויחידות הסמך
מר נתנאל לויט  -מנהל אגף חקירות משמעת

