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נושאים לדיון
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הגדרת יחסי עבודה

החוק למניעת הטרדה מינית

תמצית תיקוני החוק

 התנכלות במסגרת החוק

חובות המעביד

המלצות להתנהגות נאותה והולמת במקום העבודה



הגדרה-הטרדה מינית

  הטרדה מינית הינה כל פעולה פיזית או מילולית בעלת אופי מיני המופנית כלפי
.אדם שהפעולה אינה רצויה לו

השוללת  , בפרטיותו ובזכותו לשוויון, בחירותו, הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם"

,   של הנפגע ואת שליטתו בגופו ומיניותוהאוטונומיה את 
פולשת לפרטיותו ומפלה אותו לרעה לעומת   , עצמיתפוגעת בזכותו להגדרה 

."אנשים אחרים

(צ"בגפסיקת מתוך )



הגדרת יחסי עבודה

כלחוק1בסעיףמוגדרת"עבודהיחסימסגרת:

תוך כדי , מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעביד, מקום העבודה"
."  או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא, העבודה

,  אלא גם מקומות אחרים, וכוללת בתוכה לא רק את מקום העבודה, ההגדרה רחבה
.הקשורים באופן ישיר או עקיף לעבודה



עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית

 שוויון הזדמנויות  בחוק ח"התשנ1998איסור על הטרדה מינית בעבודה נקבע בשנת
.  בחוקי מדינת ישראל" הטרדה מינית": ובמסגרתו הופיע לראשונה המושג, בעבודה

חירותו ופרטיותו  , מטרת החוק לאסור הטרדה מינית כדי להגן כל כבודו של האדם
.וכדי לקיים שווין בין המינים

 עבודה ואת קובע את הגבול בין המותר והאסור ביחסי אנוש בכל מקום החוק
.במגעחובותיו של כל מעביד כלפי עובדיו וכל מי שבא עימם 

המעשה האסור מגבש את . הכרח כי המטריד יהיה גבר והמוטרדת אישהאין
.ההטרדה ללא קשר למינם של המטריד והמוטרד



המשך עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית

" למנוע  אלא , מרצוןהחוק אינו מתיימר לאכוף מוסר או להתערב ביחסים חברתיים
כשהדבר נעשה תוך  ובמיוחד , בכךעל מי שאינו מעוניין עצמו מאדם לכפות את 

(החוקלהצעת המבוא ". )כוחשימוש לרעה בעמדת 

 מגע  , מינישיחה על נושא , מחמאה: מיניכל קשר בין שני המינים נושא אופי לא
תלוי בטיב  הכל. מיניבהכרח יש להם אופי לא , נשיקהחיבוק או ואפילו , גופני

.בנסיבות ובהקשר, הצדדיםהיחסים שבין שני 



הטרדה מינית והתנכלות -עיקרי החוקהמשך 
(ז"תשס,ד "תשס:תיקון )

:הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה. א

.כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיניסחיטה באיומים1)

.שהמוטרד אינו מסכים להםמיני סיפוק או ביזוי , כלומר מעשים לשם גירוי, מגוניםמעשים2)

:  לדוגמא. בהןאינו מעוניין המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי , הצעות חוזרות בעלות אופי מיני3)

.הצעה למתן יחס מועדף בעבודה בתמורה לטובת הנאה על רקע מיני

.  המיניתלרבות נטייתו , מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותוהתייחסות 4)

.'וכולהציג תמונות פורנוגרפיות , לפזר הערות בעלות אופי מיני, לכנות בשמות: לדוגמא



סחיטה באיומים

סחיטה באיומים❑

.בהתנהגותבעל פה או , על אדם בכתבאיום❖

:דוגמאות

"אפטר אותך, תסרבי לקיים עמי יחסי מיןאם ➢

"הגיבוש אם לא תסכימי שאנשק אותך לא תוכלי לצאת ליום "➢



ביצוע מעשה מגונה

ביצוע מעשה מגונה❑

.סיפוק או ביזוי מיניים, לשם גירוימעשה

שנעשיםוכאלובמגעשכרוכיםכאלו,מגוניםמעשיםשלסוגיםלשנימתייחסהחוק
להרגיששנמצאלמיגורםאבלמגעבהכרחאין.במוטרדמגעכולליםואינםבפומבי

.בנוחלא

:דוגמאות

.התחככות,נגיעות,בפומבימיןאיברחשיפת



הטרדה מינית במסגרת יחסי מרות

לקטין או חסר , החוק בישראל מעניק הגנה יתרה ליחסי מרות בעבודה או בשירות

תלמיד קטין או סטודנט שאינו קטין , (נפשי או רפואי)טיפול או במסגרת חינוך , ישע

.במסגרת יחסי מרות בלימודים

 או כדי  , אדם מנצל יחסי כוח כדי להציע הצעות מיניות חוזרות ונשנותכאשר

החוק קובע שזו הטרדה מינית גם  , להתייחס שוב ושוב למיניותו של אדם הכפוף לו

ולא העז לבקש ממנו , אם המוטרד לא העז להראות למטריד שהוא אינו מעוניין

התנהגות כזו הופכת להטרדה מינית , שאין בהם יחסי כוח, במצבים רגילים)שיפסיק 

(.רק אחרי שהמוטרד הראה למטריד שהוא אינו מעוניין בהתנהגותו



תמצית תיקוני החוק שנוספו

 להטרדהתיחשב שתלונתו כדי , הסכמה-אימרות המוטרד אינו חייב לבטא ביחסי  .

 סרט , פרסום תצלוםההגדרה של הטרדה מינית התרחבה והיא כוללת גם מסגרת
או הקלטה שיש בהם נימות מיניות בהתייחס לאדם מסוים שלא נתן את הסכמתו  

. לכך

 לכותלי הארגוןמחוץ גם , מקוםיחסי עבודה כוללת ניצול מרות בכל מסגרת.



התנכלות במסגרת החוק  
למניעת הטרדה מינית

שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או  , החוק אוסר על התנכלות כלפי עובד

.בתביעה שהוגשו על רקע הטרדה מינית

בעובד שסייע  , בעובד המלין, התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא בעובד שהוטרד

.ב"וכיוצפיטורין , הרעת תנאי העסקה, לרבות מניעת קידום, לו בהגשת התלונה



דוגמא להתנכלות  

הגיש תביעה בטענה כי  , של רשות השידור1מגיש בכיר בערוץ , יגאל רביד-נסטלבאום' רביד נפרשת 

תוך הטרדות מיניות מילוליות גסות , פגע והשמיץ אותו, שכיהן כראש חטיבת החדשות בערוץ, נסטלבאום

הודר מהגשה  התיק החל בעקבות טענתו של רביד כי הוא . ובהמשך התנכל לו, הומופוביובוטות על רקע 

.ברשות השידורלממונה על מעמד האישהנסטלבאוםבשל תלונה שהגיש נגד 1בשידורי ערוץ 

,  התנכל לו באופן משמעותי בין היתרנסטלבאום, בית הדין גם שוכנע כי כתוצאה מתלונה זו של רביד

הדרתו במכוון ממסך הטלוויזיה  , התנכלות למי שהעיד לטובתו, באמצעות הפסקת שיבוצו בשידורים

זימונים לשימוע ופניה לשרת החינוך במכתב מכפיש כדי  , בתוכנית אותן הנחה ושודרו ברשות השידור

.למנוע הנחייתו בטקס הדלקת משואות ביום העצמאות



חובות המעביד

בנסיבות העניין, מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים": החוק מטיל חובה מיוחדת על המעביד וקובע ,

או על ידי ממונה מטעמו אף , י עובדו"ע, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה

".  ולטפל בכל מקרה כאמור, אם אינו עובדו

 יובאו עיקרי הוראות החוק או הסבר שבו /ועובדים חייב לקבוע תקנון 25-המעסיק יותר ממעביד

ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית , בדבר הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה

.והטיפול בהן



צעדי מניעה והיערכות

עובדיו  לידיעתיביא 1.

האיסור על הטרדה מינית והתנכלות  1.

חובות המעביד 2.

.מ מקום קרן גרוס"ממונה על תחום זה מיצחקובבמפעל שלנו קטי –שם האחראי ואת הפרטים הדרושים לשם פניה אליו3.

תקנון: או

הדרכהפעולות 2.

את הוראות החוק והתקנות, עובדיועיוןליעמיד 3.

.ויעמידו לעיון עובדיו ,עבירות משמעת חמורותכי הטרדה מינית והתנכלות הן , יקבע בהסדר המשמעת4.

מינוי אחראי5.

יחסימבחינת,המקצועייםומעמדוניסיונו,כישוריומבחינת,אחראישלתפקידיולמילויהמתאיםאדם-לאחראימטעמואדםימנה➢
.אצלוהחליםהמשמעתוהסדרהתקנוןובהוראותאלהבתקנות,בחוקבקיאותומבחינתוכןשלוהאנוש

מקוםממלאימנה➢

יקל על הגישה לאחראי ➢

ייתן לאחראי את התנאים הדרושים למילוי תפקידו➢



:תפקיד האחראי-צעדי טיפול

–תלונות קבלת . 1

לאחרונה נפסק כי גם שמועות יש לבחון כתלונות, י המתלונן או מי מטעמו"תלונה יכולה להיות מוגשת ע.

פ על האחראי לכתוב את תוכן התלונה להחתים את המתלונן "במקרה של תלונה בע. פ"תלונה יכול שתוגש בכתב או בע

.לאישור ולמסור לו עותק מהתלונה

היה והתלונה הינה כנגד האחראי או שיש לו נגיעה אישית יש להגישה לממלא מקומו או למעביד.

בהטרדההטיפוללדרכיבאשרהמתלונןאתליידעהאחראיעלהטיפולבדברלמעבידהמלצותמתןלשםבירורקיום.2

עדויותלשמועהצורךבמידתהנילוןגרסתאתלשמועהמתלונןגרסתאתלשמועהתלונהאתלברר.החוקלפיהתנכלות/מינית

.התלונהבענייןאליושהגיעמידעכלולבדוק

 דיחויובלא בירור תלונה ייעשה ביעילות.

 והעדים אחריםהנילון, על כבודם ופרטיותם של המתלונןהגנה מרביתבירור תלונה ייעשה תוך  .



המשך צעדי טיפול

בכתב של בירור התלונה בליווי המלצותיו  סיכום, ללא דיחוי, בתום בירור התלונה יגיש האחראי למעסיק.3

, המנומקות לגבי המשך הטיפול בה

המעסיק יחליט בהתאם לסיכום והמלצותיו של האחראי בלא דיחוי ויפעל בלא דיחוי לביצוע החלטתו  . 4

לעיין  ולנילוןהמעסיק יאפשר למתלונן . ולאחראילנילון, על החלטתו למתלונןוימסור הודעה מנומקת בכתב 

בסיכום ובהמלצותיו



תוצאות הבירור  

לפעול באחת ואם כן , ח צריך להחליט אם הוא מקבל את המלצותיו של האחראי"המעביד המקבל את הדו

:מהאפשרויות הבאות

לשם כך רשאי  . לנקוט בפעולות על מנת למנוע הטרדה מינית נוספת או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה

לנקוט בכל  או מהמתלוננתהנילוןלהורות על הרחקת , המעביד לתת הוראות לעובדים המעורבים במקרה

.צעד אחר לשם כך

לפתוח בהליכים משמעתיים לפי הוראות תקנון המשמעת החל אצל המעביד  .

 לנקוט באף צעדלא.



חשוב לדעת

הצדדים והעדים המעורבים במקרה להימנע מפרסום פרטי , האחראי, על המעביד

.  הבירורהתלונה והליך 

 על המעביד לברר כל מקרה של הטרדה מינית אשר הגיע לידיעתו אף אם לא

הוגשה תלונה

 המעביד מחויב לקיים את הליכי הבירור גם במקרה בו המתלוננת חזרה בה

ובמקרה זה על האחראי לברר גם את סיבת החזרה מהתלונה, מתלונתה



?איך מומלץ לנהוג במקום העבודה

.לסנן את הדיבורים כדי שלא יפגעו באחרים•

.להפגין כבוד כלפי כל העובדים•

.להימנע מלשלוח מיילים בעלי אופי מיני•

.להחמיא לעבודה ולסגנון ולא לגוף ולמראה•

(.הבנת ההבדל בין פלירטוט בעבודה ובחיים)הימנעות מפלירטוט במשרד •

.להימנע מחיזור כאשר הדבר אינו מקובל על הצד השני•

.בפעם הראשונה" לא"יש לזכור תמיד שסירוב פירושו •

אם  , אל תכריחו את עמיתיכם לחשוף את חייהם האישיים. הניחו לעמית להחליט איזה מידע אישי לחלוק•

.זה לא עסקכם-לא מדובר בענייני העסק 

.יש שיחות שמוטב שיישארו פרטיות•



תודה על ההקשבה


