
עיקרי החוק והתקנון למניעת הטרדה מינית

עלון זה מיועד להביא את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, והתקנון למניעת הטרדה מינית 
המותאם לחברה, והוא אינו בא במקום החוק והתקנון ואינו מחליפם בשום אופן שהוא.

ויודגש, הנוסח המחייב מופיע בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998 ובתקנון המותאם לחברה.
כל שימוש בלשון נקבה יתייחס להלן גם לזכר, ולהיפך.

ההטרדה המינית וההתנכלות הקשורה בה, פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו 
ובשוויון בין המינים; לכן הן התנהגויות אסורות על פי חוק בכל מקום ובכל דרך שהיא.

למי מתייחס החוק:
ההטרדה וההתנכלות יכולות להתבצע על ידי גברים ונשים כאחד ולהיות מופנות כלפי שני המינים.

המעשים האסורים:
הצעות או התייחסות בעלות אופי מיני אל אדם שאינו מעוניין בכך או תוך ניצול מרות, וכן ביזוי והשפלה על רקע 
מינו או מיניותו של אדם עלולים להוות הטרדה מינית. מובהר, כדי שהתנהגות תהווה הטרדה מינית עליה להיות 

בעלת אופי מיני, אך היא אינה חייבת לנבוע ממניעים או לשרת מטרות מיניות.
בנוסף, חל איסור על יצירת אווירה עוינת במקום העבודה, כגון: בדיחות גסות, התבטאויות בעלות אופי מיני, תליית 

תמונות פורנוגראפיות/ סקסיסטיות במשרד והפצת מיילים נרחבת בעלת אופי מיני.

המעשים הבאים אסורים גם אם נעשו באופן חד פעמי:
• סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

• מעשה מגונה ומעשה לשם ביזוי, גירוי או סיפוק מיני, שנעשה ללא הסכמת המתלונן/ המתלוננת.
• התייחסות משפילה או מבזה המופנית לאדם ביחס למינו (כלומר להיותו גבר או אישה), למיניותו, לרבות 

  נטייתו המינית.

המעשים הבאים אסורים רק כאשר מתקיימות כל הנסיבות הבאות (במצטבר):
• התייחסויות המתמקדות במיניות או הצעות חוזרות בעלות אופי מיני.

• האדם, שההתייחסות או ההצעות מופנות אליו, הראה למטריד, במילים או בהתנהגות, שהוא אינו מעוניין 
  בהם.

• המטריד ממשיך בהתייחסויות/ בהצעות גם לאחר שאותו אדם הראה שאינו מעוניין – במילים או בהתנהגות.

במקרים של חסר ישע, מטופל או ניצול יחסי תלות/מרות או כפיפות בעבודה אין חובה להוכיח אי הסכמה.

התנכלות אסורה:
כל פגיעה שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה שהוגשה בגין הטרדה מינית.

מה לא יחשב כהטרדה מינית:
כל סוג של אינטראקציה שאינה מינית וחיזורים הנעשים ברוח טובה, מתוך הסכמה הדדית ורצון חופשי.

מהי מסגרת יחסי עבודה:
במקום העבודה, במקום אחר בו מתנהלת פעילות במסגרת העבודה ו/או מטעם המעביד, תוך כדי עבודה, תוך כדי 

ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא, באחד מאמצעי התקשורת המכוונת.

הליך הגשת התלונה:
• הליך משמעתי: פנייה לממונה על הטרדה מינית. מתלוננת רשאית לפנות גם לממונים עליה, ואלה מחוייבים 

  לדווח לממונה על הטרדה מינית.
• הליך פלילי: הגשת תלונה במשטרה.

• הליך אזרחי: תביעה משפטית לפיצוי כספי ולסעדים אחרים, מהמטריד, מהמתנכל ובמקרים מסויימים – 
  מהמעביד של אלה. מסלול התביעה האזרחית יכול להתקיים גם במקביל להליך המשמעתי או להליך הפלילי.

נפגע מהטרדה מינית או התנכלות יכול לבחור או ליזום אחד או יותר מההליכים הנ"ל.

הטרדה מינית יכולה להיות הן כלפי עובדי החברה והן כלפי דייריה 
במבנה מגורים לגיל זהב, בדיור הציבורי, מטופלי המחלקה הסיעודית ומועמדים

 לאחת ממסגרות אלה.

 עו"ד תמר קציר     -   03-6930482
 גב' ידידה שרעבי   -   03-6930476 
 גב' אורנה גרינברג -  03-6930218

הממונות על נושא מניעת ההטרדה המינית בחברה:


