
 

 

 

 

 

 

 נוהל למניעת הטרדות מיניות

 ותמטר .1

 העובדים עם החוק למניעת הטרדות מיניות.לוודא היכרות הן של המנהלים והן של  .א

 לוודא יישום תרבות ארגונית מכבדת העומדת בקנה אחד עם החוק. .ב

 לוודא ביצוע תהליכים ארגוניים לטובת מניעת הטרדות מיניות. .ג

  לוודא הגדרת אופן טיפול במקרה של אירוע הטרדה מינית בארגון. .ד

 

 קישורים לנהלים רלוונטיים .2

 החוק למניעת הטרדות מיניות .א

  התקנות למניעת הטרדה מינית  .ב

  

 הגדרות .3

 .עוינתלרבות דיבור או רמיזה, או יצירת אווירה  - "מעשה בעל אופי מיני" .א

 לרבות פגיעה בתנאי עבודתו של עובד, בסיכויי קידומו    - "ניצול מעמד" .ב

 וביכולתו למלא את תפקידו.  

 ממונה ישיר, ממונה עקיף או מי שהוסמך במסגרת תפקידו   - "בעל סמכות" .ג

 ועל פי שיקול דעתו להעניק זכות לעובד או להמליץ על הענקת זכות כאמור, או  

 שהוא ממונה על עובד מוסמך כאמור.  

תקנון בנושא החוק למניעת הטרדה מינית הנמצא בעמותה ושבו  - "תקנון" .ד

מובאים עיקרי החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה 

ומפורטים בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול 
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התקנון  בהן. על התקנון להיות תלוי במשרדי העמותה במקום נגיש לעיני כול.
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שם, תפקיד, טלפון נייד  -את פרטי האחראי/ת למניעת הטרדות מיניות בעמותה 

 וכתובת מייל )פירוט בסעיף ה' מטה( 

  - " "אחראי .ה

אנוש של העמותה יהיה האדם האחראי שייבחר על ידי סמנכ"ל משאבי  (1

המתאים ביותר למילוי תפקיד זה, בהיבט כישוריו, ניסיונו ומעמדו 

 המקצועי, ויחסי האנוש שלו.

ככל שניתן תמנה העמותה אישה לאחראית. מינתה העמותה יותר  (2

 מאחראי אחד, תמנה ככל שניתן אישה אחת מבין כל שני אחראים. 

וי שהעמותה תמנה אחראי מאותו ככל שיש ייצוג גדול למגזר מסוים, רצ (3

 ליצירת ערוץ פתוח ונוח להתלונן. –המגזר 

היא האחראית מטעם  מנהלת אגף משאבי אנוש_נכון לפרסום נוהל זה,   (4

 עמותת לביא לאכיפת החוק למניעת הטרדות מיניות.

 היה אמון על:ימטעם העמותה אשר  האחראי (5

 היכרות מעמיקה עם החוק למניעת הטרדות מיניות. .א

כרזות שיכללו את תליית  –ביצוע תהליכים המחויבים בחוק  .ב

החוק במקום נגיש במשרדי העמותה, השתתפות בכנסים הוראות 

 למניעת הטרדה מינית, שיאורגנו מטעם הרשות המקומית.

עריכת בירור בקשר  -טיפול בתלונות בענייני הטרדה מינית   .ג

 לתלונות ומתן ייעוץ, מידע והדרכה למתלוננים/ות.  

 כל האמור בנוהל זה בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים. (6
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 מנכ"ל העמותה. –" מנהל" .ו

 

 

 

 

 קישור לנהלים רלוונטיים  .4

 חוק למניעת הטרדות מיניות     

 התקנות למניעת הורדה מינית

 שיטה .5

 טיפול בתלונות .א

 בפני הטוען להטרדה מינית אפשרות לפעול במספר מישורים:  (1

להגיש תלונה על הטרדה מינית אצל המעסיק )מנהל או ממונה ישיר( או  .א

הטרדה מינית שמונה מטעם המעסיק; או אצל מניעת על  אחראיהאצל 

 היועץ המשפטי. 

 להגיש תלונה במשטרה כנגד המטריד/ה; .ב

כספית אזרחית בתוך שבע שנים ממועד היווצרות העילה להגיש תביעה  .ג

 בבית הדין לעבודה.

כל גורם שבפניו תועלה תלונה של הטרדה מינית ידווח לאחראית. יש לדווח על  (2

 כל תלונה, לרבות תלונות שבהן הודיע המתלונן שאינו מעוניין בחקירה, תלונות

אולם הנילון הוא עובד בעילום שם ותלונות שבהן המתלונן איננו עובד העמותה, 

 העמותה והתלונה קשורה לעבודה בעמותה. 

, אם 1998 -על פי התקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעביד(, התשנ"ח  (3

נודע למעביד על מקרה של הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה, גם אם לא 

 הוגשה תלונה, עליו להעביר את התלונה לבירור האחראי במקום העבודה.
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 התלונה: .ב

 התלונה תכלול את תיאור המקרה, לרבות: 

 פירוט זהות המעורבים במקרה ועדים, אם ישנם (1)

 ( מקום האירוע2)

 אחד מהבאים: -( במקרה שנטען כי בוצע מעשה של הטרדה מינית 3)

 המוטרד הראה למטריד שההתנהגות מפריעה לוא. האם 

 ב. האם יש בין המטריד למוטרד יחסי תלות, מרות וכד' 

 

 אופן הגשת התלונה   .ג

 ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה.  (1

 הוגשה תלונה בעל פה:  (2

 ירשום האחראי את תוכן התלונה;   .א

 המתלונן או מי שמגיש את התלונה מטעמו יחתום על הרישום של האחראי .ב

 כדי לאשר את תוכן הדברים; 

 האחראי ימסור למתלונן עותק מהרישום החתום.  .ג

 

 על האחראי לפעול ביעילות ובלא דיחוי בעת בירור התלונה, כמפורט להלן:  (3

ליידע את המתלונן/ת באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית )הגשת  .א

תלונה במשטרה, הגשת תביעה בבית הדין לעבודה ו/או בירור במקום 

   דה(;העבו
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לשמוע את המתלונן, את הנילון ואת העדים, ולבדוק כל מידע שהגיע  .ב

  אליו בעניין. 

 

 

 

 

 

להגן על כבודם ועל פרטיותם של המתלונן, של הנילון ושל העדים  .ג

 האחרים. 

שהגיע אליו במהלך הבירור, אלא אם הדבר נדרש  לא לגלות מידע .ד

  לבירור עצמו או על פי דין.

 

  בירור התלונה .ד

הבירור ייעשה ביעילות ובלא דיחוי, תוך הגנה מרבית על כבודו ופרטיותו של  (1

לא ת/יגלה האחראי/ת כל מידע שהגיע אליו במהלך  .המתלונן, הנילון ועדים אחרים

 הבירור. 

התלונה ברמה המנהלית והאישית, לרבות מטעמו של המתלונן האחראי יבדוק את  (2

וסביבתו הארגונית. במידת הצורך יפנה האחראי את המתלונן לצוות מקצועי כדי 

 לתת לו סיוע נפשי.

כל עוד לא הסתיימו ההליכים, יפעל המעסיק להגן על המתלונן/נת מפני פגיעה  (3

במסגרת יחסי עבודה.  בענייני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה או פגיעה אחרת

יפעל המעסיק להרחקת המטריד/ה מהמתלוננת ככל שניתן וככל שנראה  ,בין היתר

 .ןהעניילו בנסיבות 

בתום בירור התלונה יגיש האחראי למנהל ללא דיחוי סיכום בכתב על בירור  (4

  התלונה בליווי המלצות ומסקנות מנומקות לגבי המשך הטיפול בה. 

והמלצותיו של האחראי, יחליט בלא דיחוי ובתוך תקופה קיבל המנהל את סיכומיו  (5

 שלא תעלה על שבעה ימי עבודה, אחת מאלה: 
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מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים א. 

 במסגרת יחסי עבודה והרחקת הנילון מהמתלונן, וכן נקיטת צעדים בענייני עבודה,

 

 

 

 

 

והכול כדי למנוע את הישנות המעשה או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן.

  

  פתיחה בהליכים משמעתיים, לפי הוראות המשמעת החלות בעמותה. ב. 

  אי נקיטת צעד כלשהו.ג. 

המנהל ימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתו למתלונן, לנילון ולאחראי   (6

    ויאפשר להם לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו. 

העמותה רשאית, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתה או לעכב את ביצועה,   (7

ולאחראי. נוסף  ובמקרה כזה עליה למסור הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון

העמותה רשאית לדחות את החלטתה, לעכב את ביצועה או לשנותה, בשל  על כך,

  הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה נושא ההחלטה.

 

במקרה שהתלונה היא נגד האחראי או נגד המנהל יטפלו בכך אחראי או כל גורם  (8

   מוסמך אחר שאינו נוגע לתלונה. 

נות, אף אם המתלונן סיים זה מכבר על העמותה לערוך בירור בהתאם לחוק ולתק  (9

את עבודתו בעמותה. וזאת כדי למגר את התופעה של הטרדה מינית בעבודה 

ולאפשר נקיטת אמצעים כדי למנוע הישנות מעשים של הטרדה מינית ככל 

  שהתרחשו בעבר.

במידת הצורך ניתן להוציא את בירור התלונה לגורם חיצוני או בליווי גורם חיצוני  (10

  מתאים.

 

 צעדי מניעה .ה
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 הנהלת העמותה:

תביא לידיעת כל ממונה ולידיעת כל עובד שלו את האיסור על הטרדה מינית  (1

 והתנכלות על פי החוק. 

 

 

 

 

 

 תבהיר לכל ממונה וכל עובד את חובות המעביד לפי החוק, התקנות והתקנון.  (2

תדרוש מכל ממונה וכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות כלפי  (3

כל אדם במסגרת יחסי עובדה ולנקוט כל אמצעים למניעת מעשים כאמור. 

  

על כל תדרוש מכל ממונה וכל עובד שלו לדווח לאחראי/ת על הטרדה מינית  (4

בין כפיף או בין בעל סמכות לבין מערכת יחסים בעלת אופי מיני בין ממונה ל

עובד בדרג נמוך יותר, אף אם אין ביניהם יחסי מרות או כפיפות, ובמקרה כזה 

 על העמותה להפריד בין השניים.

תפרסם את התקנון במקום בולט לעין )ובכל סניף( ותמסור עותק ממנו לכל  (5

 ודה ואם הוא כבר עובד, בהזדמנות ראשונה. עובד עם קבלתו לעב

תבצע פעולות הדרכה והסברה ותאפשר לעובדים )גם בשעות העבודה(  (6

להשתתף בפעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית ותעמיד 

 לרשות העובדים את הוראות החוק, התקנות והתקנון. 

 שמעת חמורה.תקבע במסגרת הסדר משמעתי כי הטרדה מינית היא עבירת מ (7

תביא לידיעת כל עובד/ת את שם האחראי/ת ואת הפרטים הדרושים לשם  (8

 פנייה אליו/ה.
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