
  

 

 

 

 תקנון אגודת הלהטב למניעת הטרדה מינית 

הטרדה מינית והתנכלות פוגעות במרחב הבטוח, ועומדות בניגוד לחזון האגודה אשר לא תשלים  

לקבלת הזדמנות שווה  של כל אחד/ת מאיתנו עמן. התייחסות זו משפילה ופוגעת בזכותו/ה 

 להשתלבות בעבודה ואו בהתנדבות באגודה. 

שלא נקט אמצעים  מעסיק  או ארגון  .הטרדה מינית מהווה אף עברה פלילית בנסיבות מסוימות, 

להטרדה מינית או להתנכלות שביצע עובד/ת או מתנדב/ת שלו או ממונה מטעמו במסגרת  למניעת  

 עלול להימצא אף הוא אחראי, כארגון, וחשוף לתביעה. יחסי העבודה או ההתנדבות,  

ק(,  תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק ותקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעסי 

. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות על פיו, החוק והתקנות הם  1998-תשנ"ח

 לתקנון זה.   11הקובעים, וניתן לעיין בהם, כאמור בסעיף 

 התנדבות. כמתייחס גם להאגודה מאמצת את כל האמור לגבי יחסי עבודה 

 

 חלק א': מהן הטרדה מינית והתנכלות? 

 מהי הטרדה מינית? 

 . פוגענית, על רקע מיני, בין שני בני אדםהטרדה מינית היא התייחסות לה, בהכל

 :1מהבאים , הטרדה מינית היא אחת 1998-חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח העל פי 

 סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.  •

מגונה. אין למעשה מגונה הגדרה מדוייקת, אולם הוא הוגדר פעם על ידי בית  מעשה  •

המונח "מעשה מגונה" אינו נתון להגדרה ממצה ומדויקת. דבר זה אין לך בו  "  המשפט כך: 

". ובממקרה אחר נאמר:  אלא מקומו ושעתו, והשקפות החברה בה מבוצע המעשה

פי אמות מידה -מעשה, אשר יש בו על פניו אלמנט של מיניות גלויה, ואשר על "

צע, ייחשב לא הגון, לא מוסרי, לא  אובייקטיביות של מתבונן מן הצד, של האדם הממו

 ". צנוע

 הצעות חוזרות בעלות אופי מיני כשמי שאליו.ה הן מופנות הרא.תה שלא מעוניין.ת בהן.  •

התייחסויות חוזרות למיניות כשהאדם שאליו.ה מופנות ההתייחסויות הרא.תה שאינו.נה  •

 מעוניין.נת בהן. 

 : להסכמה אין רלוונטיות כאשר לעניין ההצעות וההתייחסויות החוזרות,   •

 ניצול של יחסי מרות בעבודה/בהתנדבות. א. מדובר ב

ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול בקטין,  ב. מדובר ב

 או במטופל.  2בחסר ישע 

 

 

א לחוק העונשין, 368חסר ישע" מוגדר בחוק למניעת הטרדה מינית בדרך של הפניה לסעיף  ח "ונ המ  2
תו הגופנית בסעיף זה, "חסר ישע" מוגדר כדלקמן: "מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלו .  1977-תשל"ז 

או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו או 
 מו".ו לשל



  

 

 

 

התייחסות מבזה או משפילה למגדר או לנטייתו המינית של אדם, בין אם הרא.תה שהדבר   •

 מפריע לו.ה ובין אם לאו. 

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום   •

 עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום. 

 

 אי הסכמה 

. אי הסכמה מראים בין במילים ובין  המינילמעשה  את אי הסכמתו צריך להראות , אדם ככלל

 בהתנהגות. 

 אלה: חובה זו אינה חלה לגבי 

 סחיטה  •

 התייחסות מבזה או משפילה  •

 ניצול של יחסי מרות בעבודה/בהתנדבות בין המטריד.ה לבין המוטרד.ת  •

 של קטין, חסר ישע  -ניצול יחסי מרות, תלות חינוך או טיפול   •

 של המטופל.ת במטפל.ת   -ניצול תלות, במסגרת טיפול נפשי או רפואי   •

 

 מה אינו הטרדה? 

מפורטת מהי הטרדה מינית, מטבען של ההגדרות שתמיד ייוותר   למרות הניסיון להגדיר בצורה

תחום אפור. עם זאת, האיסור על הטרדה מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח טובה  

   ובהסכמה הדדית. 

 

 מהי התנכלות? 

 התנכלות היא כל אחד מאלה, אם המעשה מתבצע במסגרת יחסי עבודה/התנדבות: 

כאשר מקור   -ע בעובד.ת/במתנדב.ת או בדורש.ת עבודה/התנדבות .ממונה מטעם הארגון פוג 1

 . שעבר המתלונן הטרדה מיניתבגלל הפגיעה הוא  

ואולם לגבי הטרדה מינית מהסוג של הצעות חוזרות בעלות אופי מיני והתייחסויות חוזרות למיניותו  

 של אדם, די שמקור הפגיעה יהיה הצעה אחת בלבד או התייחסות אחת בלבד. 

כאשר    - מונה מטעם הארגון פוגע.ת בעובד.ת/מתנדב.ת או בדורש.ת עבודה/מבקש.ת להתנדב  . מ2

על התנכלות כאמור בסעיף זה או תביעה   של העובד / המתנדב תלונה בגלל  מקור הפגיעה הוא

 משפטית בשל התנכלות כאמור. 

כאשר    - מבקש.ת להתנדב  . ממונה מטעם הארגון פוגע.ת בעובד.ת/מתנדב.ת או בדורש.ת עבודה/3

מקור הפגיעה הוא סיוע של עובד לעובד.ת/מתנדב.ת אחר.ת בקשר לתלונה או תביעה משפטית  

 על התנכלות . 

 

 

 



  

 

 

 

 מהי "מסגרת יחסי עבודה"? 

או  במקום כאשר האירוע נעשה: א. הטרדה מינית או התנכלות ב"מסגרת יחסי עבודה" מתקיימת 

תוך ניצול  . ג.  ם אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם האגודה במקו/ ההתנדבות. ב.    העבודהתוך כדי  

 . מרות ביחסי העבודה/ההתנדבות

 

 חלק ב: מדיניות הארגון ואחריותו למניעת הטרדה מינית והתנכלות 

החוק מטיל על האגודה כארגון עובדים ומתנדבים אחריות מיוחדת על מעשיהם של העובדות/ים  

וממונות מטעמה, במסגרת יחסי עבודה/התנדבות; האגודה צריכה  והמתנדבות/ים ושל ממונים 

 לנקוט אמצעים סבירים, כמפורט בתקנון זה, משלושה סוגים: 

 הטרדה מינית והתנכלות .  מניעת •

 ביעילות בהטרדה מינית או בהתנכלות שתדע עליהן .  טיפול  •

 על אלה  הפגיעה עקב הטרדה מינית או התנכלות, או עקב הגשת תלונה או תביעה תיקון •

 

 צעדי מנע

לפעול על  מכל ממונה מטעמה ומכל עובד.ת או מתנדב.ת,  ודורשת  האגודה מצפה   •

להימנע ממעשים של הטרדה מינית  פי החוק ועל פי אמות מוסר גבוהות, ו 

ולעשות כל שביכולתו.ה כדי למנוע   , והתנכלות במסגרת יחסי עבודה/התנדבות

 התנדבות בטוחה. /מעשים כאמור, והכל כדי ליצור, סביבת עבודה

האגודה מצפה מכל ממונה מטעמה ליטול חלק פעיל ומוביל במניעת הטרדה מינית   •

 והתנכלות במסגרת יחסי עבודה/התנדבות. 

 האגודה תקיים פעולות הדרכה והסברה למנהלות עובדות ומתנדבות.  •

 האגודה תדאג לפרסום התקנון בקרב פעילי/ות הארגון ותפעל להטמעתו  •

 

 קבלת מידע 

 – ת ומתנדב.ת זכאי.ת לעיין בכל אחד מאלה ולקבל צילומים מהם עובד.

 ; 1998-חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח -

 ; 1998-תקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעסיק(, תשנ"ח -

 הוראות משמעת של מקום העבודה לענין הטרדה מינית והתנכלות.  -

 

 ?חלק ג : מה לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך

אם עובד.ת מתנדב.ת או מקבל.ת שרות של האגודה  סבור.ה שהטרידו אותו.ה מינית או שהתנכלו  

 לו.ה, פתוחות לפניו.ה שלוש אפשרויות לפי החוק: 

 

 



  

 

 

 

טיפול באחריות האגודה: אם ההטרדה או ההתנכלות התבצעה "במסגרת   •

יחסי עבודה/התנדבות באגודה", הנפגע.ת יכול.ה להגיש תלונה באגודה;  

 הפרוצדורה לענין זה מפורטת בחלק ו'. 

 הליך פלילי: הנפגע.ת יכול.ה להגיש תלונה במשטרה.  •

 הליך אזרחי: תביעה אזרחית )כספית( כנגד הפוגע  •

מליצה בפני נפגע.ת הטרדה מינית, ללא כל קשר להליכים משפטיים, לפנות לממונה  האגודה מ

לעניין הטרדה מינית באגודה וזאת על מנת לאפשר לנו לפעול למניעת הישנות ההטרדה המינית  

 . או ההתנכלות 

כמו כן, האגודה מעודדת כל אדם הסובל ממצוקה בעקבות פגיעה כזו או אחרת, לפנות לגורמי  

 לשתף אותם. האגודה תפעל על מנת לסייע לכל אדם שנפגע כתוצאה מפעילותו באגודה. האגודה ו 

 

 חלק ד': הליך התלונה והטיפול בה באגודה 

 מי יכול.ה להגיש תלונה, ובאילו נסיבות? 

עובד.ת או מתנדב.ת שטוענ.ת כי ממונה או עובד.ת או מתנדבת אחר.ת הטריד אותו.ה מינית או  .1

 פעילות באגודה; התנכל לו.ה, במסגרת ה

מקבל.ת שרות שטוען.ת כי עובד.ת או מתנדב.ת או הטריד.ה אותו.ה מינית או במסגרת פעילות  .2

 האגודה 

מומלץ להציג גם הסכמתו של הנפגע להגשת התלונה  במקרה כזה    -מטעמו של הניפגע.ת  .תאחר .3

   . בשמו

 

מסגרת יחסי  על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות ב לאגודהנודע : אם חשוב לדעת

לא הוגשה תלונה או שהמתלונן.ת חזר.ה בו.ה מתלונתו.ה, ת.יקיים  גם אם עבודה/התנדבות, 

ואם המתלונן חזר בו   ( בשינויים המחויבים)ככל שניתן ו  בירור אודות המקרה באגודה האחראי,.ת 

 מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה. 

 

 בפני מי מתלוננים? 

 .ת :  תלונה יש להגיש לאחראי

או   חום טיפול וייעוץ במייל ת הממונה על הטרדות מיניות באגודה ומנהלת  , ס "גב' שלי נתן, עו

 shelly@lgbt.org.il     054- 9265518 בטלפון

נגיעה אישית לנושא    אם האחראי.ת הוא.היא מי שמתלוננים עליו.ה )"הנילון"( או שהוא.היא בעל.ת 

תוגש  או שלא ניתן מסיבה כזו או אחרת ליצור קשר עם האחראי.ת  התלונה או למעורבים.בות בה,  

 התלונה למנכ"ל.  

 

 תוכן התלונה 

mailto:shelly@lgbt.org.il


  

 

 

 

 : בפירוט, ככל שניתן   התלונה תכלול את תיאור המקרה

 במקרה ועדים, אם ישנם;  . מקום האירוע;פירוט זהות המעורבים.בות 1

 האם המוטרד.ת הראה.תה למטריד.ה שההתנהגות מפריעה לו.ה; . 2

 . האם יש בין המטריד.ה למוטרד.ת יחסי תלות, מרות וכד'. 3

 אופן הגשת התלונה 

 ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה. אם הוגשה תלונה בעל פה  

 ת.ירשום האחראי.ת את תוכן התלונה;  .1

 מגיש.ה את התלונה מטעמו.ה ית.חתום על הרישום של האחראי.ת  המתלונ.תן או מי ש .2

 האחראי.ת ת.ימסור למתלונן.ת עותק מהרישום החתום.  .3

 

 בירור התלונה 

 . האחראי.ת ת.יידע את המתלונן.ת באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או התנכלות לפי החוק

את המתלונן.ת, את הנילון.ה  האחראי.ת ת.יפעל לבירור התלונה ולצורך כך, בין היתר, ת.ישמע 

ועדים.ות, אם ישנם, ויתבדוק כל מידע שהגיע אליו.ה בענין התלונה. בירור התלונה ייעשה ביעילות  

ובלא דיחוי. )אחראי.ת לא ח.יטפל בבירור תלונה אם הי.הוא בעל.ת נגיעה אישית לתלונה או  

 ידי המנכ"ל(. למעורבים בה.  במקרה כזה ת.יעביר את הבירור למי שהתמנה.תה על 

בתום בירור התלונה ת.יגיש האחראי.ת למנכ"ל, ללא דיחוי, סיכום בכתב של בירור   

 התלונה בליווי המלצותיו.ה המנומקות לגבי המשך הטיפול בה.  

 בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן.ת, הנילון ועדים אחרים: 

אליו במהלך בירור התלונה אלא אם כן הוא חייב לעשות כן לשם  . לא יגלה אחראי מידע שהגיע 1

 הבירור עצמו או על פי דין; 

. לא ישאל אחראי שאלות בקשר לעבר המיני של מתלונן שאינו קשור לנילון, ולא יתייחס למידע  2

 על עברו המיני של המתלונן.ת;אלא אם אי ברור הנושא, ייגרום עוול בלתי ניתן לתיקון לנילון. 

 

 פול הארגון  במקרה של הטרדה מינית או התנכלות טי

הארגון יגן על המתלונן,.ת במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה כתוצאה מהגשת התלונה או מפני   

פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה/התנדבות שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה; בין היתר  

 ככל שנראה לו נכון בנסיבות הענין. יפעל הארגון להרחקת הנילון מהמתלונן, ככל שניתן, ו

המנכ"ל יפעל ללא דיחוי ובתוך תקופה   את סיכומו.ה והמלצותיו.ה של האחראי.ת  קיבל המנכ"ל

ימי עבודה לביצוע החלטתו וימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתו למתלונן,   7שלא תעלה על 

 ולנילון לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו.  .ת למתלונן  מנכ"ללנילון ולאחראי; כן יאפשר ה

המנכ"ל רשאי, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתו או לעכב את ביצועה וימסור הודעה מנומקת  

בנוסף רשאי המנכ"ל לדחות את החלטתו, לעכב את ביצועה    על כך בכתב למתלונן, לנילון ולאחראי.

או לשנותה, בשל הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה נושא ההחלטה; ימסור הודעה  

 החלטה.  נכ"ל מקת בכתב על כך למתלונן, לנילון ולאחראי; בתום ההליכים יקבל הממנו


