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 תמצית

הטרדה מינית הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא , מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העבודה

 .לנושא זהמודעות הביום להעלאת המתקיים  ,במקום העבודה

יש . התנהגות בעלת אופי מיני שיש בה כדי לפגוע באדם אחר אהי (Sexual Harassment)הטרדה מינית 

הטרדות של הטרדה פיזית ושילוב , מילולית הטרדה לא, הטרדה מילולית: סוגים של הטרדה מיניתכמה 

ולעתים אף  מתמשכותפעמיות או -חדוהן עשויות להיות  ,הטרדות מיניות דרגות חומרה שונותל. אלה

  .ביומו מדי יוםלהתקיים 

לאסור הטרדה "שמטרתו  ,1998–ח"התשנ, החוק למניעת הטרדה מיניתנחקק בישראל  1998בשנת 

החוק קובע  ".וכדי לקדם שוויון בין המינים, על חירותו ועל פרטיותו, מינית כדי להגן על כבודו של אדם

 ".לו יתנכלאת זולתו ולא  יטריד אדם מיניתלא "כי 

מנתונים ראשונים של סקר . הטרדות מיניות יכולות להתרחש בכל מקום ובתוך כך במקומות העבודה

מהנשים דיווחו  40%-מ יותרמינהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה עולה כי שעורך 

מהנשים שדיווחו כי הוטרדו מינית במקום  כשליש. שנות עבודתןב במקום העבודה כי הוטרדו מינית

מהנשאלות השיבו כי הן מכירות לכל הפחות  11%-יותר מ ,נוסף על כך. הוטרדו בשנה האחרונה עבודתן

מהנשים  41%-מהסקר עולה עוד כי כ .מקום עבודתן שהוטרדה מינית במקום העבודהבמיתה אחת ע

 .חשות שמקום עבודתן אינו בטוח מפני הטרדה מינית

שנאספו  ,טרדות מיניות במקומות עבודה בפרטהעל נתונים על הטרדות מיניות בכלל ו במסמך מוצגים

נתונים אינם מייצגים נאמנה שה נים מודעים לכךהגורמים השו. מגורמים ממשלתיים ולא ממשלתיים

להלן . יותר ההטרדות המיניות בכלל ובמקומות העבודה בפרט וכי התופעה רחבה הרבהשיעור את 

 :2009שנת  עלהנתונים שנאספו מגורמים אלה 

 ,תיקים בגין תלונות נשים על עבירות מין שונות 3,203נפתחו  עולה כי בשנה זו מנתוני משטרת ישראל

תיקים בגין הטרדה  241-תיקים בגין מעשה מגונה ו 485, תיקים בגין מעשה מגונה בכוח 1,477ובהם 

 .מינית

פי החוק למניעת הטרדה -תיקים בגין תביעות שהוגשו על 29 בשנה זו נפתחו הדין לענייני עבודה-בבתי

 .מינית

מכלל התלונות  8%-כ)תלונות בגין הטרדה מינית  90 התקבלו בשנה זו נציבות שירות המדינהב

נפתחו תיקים במשטרת ( תלונות 26)מהתלונות על הטרדה מינית  30%-בגין כ ;(שהתקבלו באותה השנה

 .ישראל

ן המו ,פניות בגין הטרדות מיניות 972 התקבלו בשנה זו מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מיניתב

ניות בגין הטרדה מינית במקום העבודה היו מהפ 79%-כ. בגין הטרדה מינית בעבודה( 45%-כ)פניות  441

 94) פעמית-הטרדה מינית חד בשלמהפניות  היו  21%-וכ( פניות 347)הטרדה מינית מתמשכת  בשל

 .(פניות

 .הטרדה מיניתעל תלונות  36 שדולת הנשים התקבלו בקווי הייעוץ והסיוע של 2009בשנת 

 ,שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייה מסקר, לחוק למניעת הטרדה מיניתהנשים אשר למודעות 

בישראל דיווחו  45–20 בנותמציבור השכירות  34%-כעולה כי  2007המסחר והתעסוקה ופורסם בשנת 

מהנשים השיבו כי הן אינן  62%כי עוד מהסקר עולה . כי אינן מכירות את החוק למניעת הטרדה מינית

השיבו כי במקום עבודתן  62%-ו ,ית במקום עבודתןמכירות את הממונה על הטיפול בנושא הטרדה מינ
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ידיעה גבוהים הן במגזר -שיעורי אינמצאו במחקר צוין כי  .כמתחייב בחוק ,לא פורסם תקנון לעניין זה

ששיעור לא מבוטל  מלמדיםנתונים אלה . ן המגזריםביניכרים ללא פערים , הציבורי והן במגזר הפרטי

 .לממשה הן יכולותחוק וכיצד המוצעת להן ב יודעות מהי ההגנה אינןהנשים של 

שוויון  נציבות: בידי שלושה גופיםנעשים ואכיפתו בישראל יישום החוק למניעת הטרדה מינית 

הרשות לקידום מעמד האשה במשרד ראש הממשלה והאגף לאכיפת , ת"הזדמנויות בעבודה במשרד התמ

 . ת"חוקי עבודה במשרד התמ

 ,2008שהחל לפעול רק בשנת  ,היא גוף חדש ת"ויות בעבודה במשרד התמנציבות שוויון הזדמנש מאחר

 .באכיפת החוק למניעת הטרדה מינית תפקיד מרכזיאין לה כיום 

המודעות לתופעת להגברת , בין השאר, פועלת הרשות לקידום מעמד האשה במשרד ראש הממשלה

ידוע העובדים על זכויותיהם לי, פי חוק-ידוע המעסיקים על חובותיהם עלילכן וההטרדה המינית 

תקנון למניעת הטרדה מינית בשפות הפיקה הרשות . איסוף מידע על יישום החוק במקומות העבודהלו

היא עמלה על איסוף פרטי  .המופץ למעסיקים במשק ,אמהרית ואנגלית, רוסית, ערבית, עברית

במאגר  ותעד כה רשומו ,פי החוק למניעת הטרדה מינית-האחראיות שמינו מקומות עבודה שונים על

אחראיות במגזר  1,900-כ הןמו, עבודההאחראיות למניעת הטרדה מינית במקומות  2,320-הרשות כ

לשימושן של האחראיות  ,מיניתהטרדה ערכת הדרכה והסברה למניעת כמו כן הפיקה הרשות . הפרטי

 . 2010בחודש יוני תושק  הערכה; לנושא זה במקומות עבודה

על אכיפת ההוראות בחוק למניעת הטרדה מינית מופקד  ת"במשרד התמ וקי עבודההאגף לאכיפת ח

, (ב לחוק7סעיף )עובדים  25-מיותר בדבר חובת פרסום התקנון למניעת הטרדה מינית בידי מעסיקים של 

הוגשו בידי האגף  2009בשנת (. לחוק 3סעיף )טיפול בתלונות בגין התנכלות על רקע הטרדה מינית ובדבר 

 .תראותה 3וניתנו  ,פרסום התקנון כנדרש-אישום בגין אי-כתבי 10

כי  ההבנה מבוססים על  וולאכיפתהחוק ת ליישום הפעולווכן עקרונות החוק למניעת הטרדה מינית 

פי הטרדות מיניות במקום העבודה היא אבן היסוד כל" אפס סובלנות"שיש בה יצירת תרבות ארגונית 

 US Equal)ב "ן הזדמנויות בעבודה של ארהיונציבות שוו אתשהגדירה זכפי ו ,במניעת הטרדות מיניות

Employment Opportunity Commission:) " מניעה היא האמצעי המיטבי למיגור הטרדות מיניות

  ."במקום העבודה

תפקודה בעבודה , במסמך יוצגו גם השלכות ההטרדה המינית על מצבה הבריאותי והנפשי של המוטרדת

 .בו התרחשה ההטרדהשההשפעה על הארגון וכן , וקתיומצבה התעס
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 מבוא .1

. התנהגות בעלת אופי מיני שיש בה כדי לפגוע באדם אחר אהי (Sexual Harassment)הטרדה מינית 

רק אמצעי לפגיעה גם שלא ממניע מיני אלא תהיה היא אפשר שאולם , יכול להיות מניע מיני טרדה זוהל

רמיזות בשפת גוף או )מילולית  הטרדה לא, הטרדה מילולית: של הטרדה מינית סוגים שוניםיש . באחר

דרגות חומרה הטרדות מיניות ל. הטרדות אלה שלהטרדה פיזית וכן שילוב , (תהצגת תמונות פורנוגרפיו

 . ביומו מדי יום להתקייםלעתים אף ו ,מתמשכות ת אוופעמי-חדלהיות  והן עשויות ,שונות

והתנהגויות שנשים  ,ים וגברים תופסים את נושא ההטרדה המינית באופן שונהשנש מלמדיםמחקרים 

הטרדה מינית ". שובבות לא מזיקה"או " חברמניות"מגדירות הטרדה מינית עלולים הגברים לסווג כ

ידי -התנהגות בעלת אופי מיני שאינה מתקבלת בברכה עלשהסכמה  ישאולם , בייקטיביהיא אכן עניין סו

מאחר . נציין כי המטריד יכול להיות גבר או אשה וכך גם המוטרד. היא הטרדה מינית תההתנהגו מושא

 .ננקוט במסמך זה לשון נקבה ,נשים םה יםשרוב המוטרד

מוסדות חינוך ב, במוסדות ציבוריים, בתחבורה ציבורית –הטרדות מיניות עלולות להתרחש בכל מקום 

 ,ר שעורך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייהסקם של ימנתונים ראשוני. העבודהוכן במקומות 

שנות ב במקום העבודה מהנשים דיווחו כי הוטרדו מינית 40%-מ יותרהמסחר והתעסוקה עולה כי 

. הוטרדו בשנה האחרונהדיווחו כי מהנשים שדיווחו כי הוטרדו מינית במקום עבודתן  כשליש. עבודתן

מקום עבודתן במכירות לכל הפחות עמיתה אחת  מהנשאלות השיבו כי הן 11%-יותר מ ,נוסף על כך

( 73%-כ)הרוב המכריע של הנשים שהוטרדו מינית במקום העבודה  .שהוטרדה מינית במקום העבודה

 .בנתונים הראשוניים שהתפרסמו אין התייחסות לסוג ההטרדה המיניתאולם  1,הוטרדו בידי עובד אחר

נתונים  2.בודתן אינו בטוח מפני הטרדה מיניתמהנשים חשות שמקום ע 41%-מהסקר עולה עוד כי כ

ממדיה הם אינם משקפים את שהסכמה יש אולם של תופעה זו  המדאיגאלה מצביעים על היקפה 

 . יותר רחבה הרבה אפי הערכות הי-עלשכן , יםהאמיתי

, 40–20 בנותבעיקר נשים  הטרדות במקום העבודה העלו כי האוכלוסיות הפגיעות הן עלשנערכו מחקרים 

ממצאים אלה דומים לכמה  3.קצרהטווח בהמועסקות  ,בעלות השכלה נמוכה, רווקות או גרושות

כי ממנו לה ועש ,הטרדה מינית בעבודהעל  2000בשנת בישראל סקר שערך משרד העבודה ב םממצאי

ושיעור העובדות , הגרושות והרווקות היה גבוה יותר משיעור הנשואות שיעורהנשים שהוטרדו בקרב 

לה גם כי עולות ומסקר זה ע (.13.2%)שיעור השכירות מהיה גבוה יותר ( 19%)אדם -מצעות קבלני כוחבא

  4(.בהתאמה 12%-ו 17%)חדשות הוטרדו יותר מנשים ותיקות 

האוכלוסייה חלשה שככל  ,ועל כן ,יחסי העוצמה בחברה בכללשל ביטוי  ,בין השאר, הטרדה מינית היא

מקבלת אישוש ממחקרים שהצביעו על פגיעותם הגדולה זו הנחה  .יותרהסיכון שתוטרד גדול  ,יותר

. מוגבלויותעם ם עובדישל וכן  ,יחסות הומופוביתהתילהחשופים גם  ,הומואים ולסביות שלבתחום זה 

                                                 

נתונים  –סקר מיוחד : הטרדה מינית בעבודה בישראל", מינהל מחקר וכלכלה, המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה 1
 . 2010במאי  26, הודעה לעיתונות, "ראשוניים

 .שם 2
3 Equal Opportunities Commission, Sexual Harassment in the AWorkplace: a Literature Review, 2007, 

http://www.mbs.ac.uk/research/equalitydiversity/documents/WPS59Sexualharassment.pdf , visited: June 2, 

2010. 
 . 2003ינואר , אולשק-כתבה רונית הריס, הטרדה מינית בעבודה, אדם-הרשות לתכנון כוח, משרד העבודה והרווחה 4

http://www.mbs.ac.uk/research/equalitydiversity/documents/WPS59Sexualharassment.pdf
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לה כי עובדים עם מוגבלויות וע 2006אולם ממחקר שנערך בשנת , מוגבלויות אין די מידעעם עובדים על 

 5.תיוובדים ללא מוגבלוות מיניות פי חמישה יותר מעהיו חשופים להטרד

בשל  ,רותבהשוואה להטרדות מיניות אחלה יש השלכות ייחודיות הטרדה מינית במקום העבודה ל

הטרדה מינית במקום העבודה עלולה להיות הטרדה . על המוטרדת הכופ יאהחסמים והאילוצים שה

לא רק מגבירה את החשש הטרדה זו . עובר לידה בכל פעם שהואכגון מנהל המלטף עובדת , יומיתמיו

התנהלות  לאמץ מוטרדתהמאלצת את אלא , במהלך יום העבודה וביום שלמחרת מהישנות המקרה

במקרה של הטרדה מינית בעבודה החשש מהגשת תלונה על . ככל האפשרהטרדה השמטרתה הימנעות מ

יותר בכיר המטריד ש ככל ;עמועימות ל לתוביתלונה הגשת כי העובדת חוששת שכן  ,המטריד גדול יותר

גדול זה חשש , פיטוריה או להתפטרותהלעלול לפגוע במעמדה בעבודה ואף להוביל ובמקום העבודה 

קידומה -כגון נקמה על אי ,מניעים אחריםלה או ייחסו  תלונתהלא יאמינו לשחוששת גם העובדת . יותר

, לעבודה החבריאקלים עוין מצד המוטרדת במקרים רבים התלונה עלולה ליצור סביב  .המקצועי

גם . חדירה לפרטיותה ואף התנכלויות, שמועותלהתמודד עם תיאלץ היא ו ,המטריד ו שלחבריההנהלה ו

עלול , אזרה אומץ והתלוננה כעבור תקופה ממושכת מיום ביצוע המעשיםהמוטרדת שבהם  יםבמקר

 ,עד כהמדוע לא התלוננה לא ברור  ,נכונה התאם תלונשבטענה  אליהלהפנות את האשמה מקום העבודה 

המוטרדת במקום העבודה קשיים מציאות זו מטילה על  .ולחלופין מדוע לא עזבה את מקום העבודה

 .המתבטאים במצבה הנפשי והגופני ובמצבה התעסוקתי ,רבים

פי -עלעיקרי החוק למניעת הטרדה מינית ובעיקר חובות המעסיק : זה נציג את הנושאים האלהבמסמך 

מודעות הנשים בגיל העבודה ; ההטרדות המיניות במקומות העבודה בישראלשיעור נתונים על ; החוק

על , על המוטרדת ההטרדההשפעות ולבסוף  ,פעולות האכיפה של רשויות המדינה; להוראות חוק זה

 .בו היא מועסקתשהארגון על עבודתה ו

 החוק למניעת הטרדה מינית .2

לאסור "היא כפי שהוגדרה בו  ,(החוק: להלן) 1998–ח"התשנ, מינית מטרת החוק למניעת הטרדה

  6".וכדי לקדם שוויון בין המינים, על חירותו ועל פרטיותו, הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם

 ".לו יתנכלאת זולתו ולא  יטריד אדם מיניתלא "לחוק קובע כי  4סעיף 

 7:ים האלהמהמעשפי החוק היא כל אחד -על הטרדה מינית

מעסיק , לדוגמה)ם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני כאשר המעשה שהאד 8,סחיטה באיומים .1

 ;(לקיים עמו יחסי מיןתסרב אם המאיים לפטר עובדת 

 9;(מגע לשם גירוי מיני בלא הסכמת האשה, לדוגמה) מעשים מגונים .2

 ;רבות נטייתו המיניתל, התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו .3

                                                 

5 Equal Opportunities Commission, Sexual Harassment in the Workplace: a Literature Review, 2007, 

http://www.mbs.ac.uk/research/equalitydiversity/documents/WPS59Sexualharassment.pdf , visited: June 2, 

2010. 
 . לחוק 1סעיף  6
 . פי סדר הופעתם בחוק-עלהסעיפים אינם מוצגים , לחוק 3סעיף  7
 .לחוק העונשין 428כמשמעותה בסעיף  8
 .לחוק העונשין 349-ו 348כמשמעותם בסעיפים  9

http://www.mbs.ac.uk/research/equalitydiversity/documents/WPS59Sexualharassment.pdf
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הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות שהמופנות לאדם , הצעות חוזרות בעלות אופי מיני .4

 ;האמורות

כאשר אותו אדם הראה למטריד כי , המתמקדות במיניותו, ת חוזרות המופנות לאדםיוהתייחסו .5

 ;אינו מעוניין בהתייחסויות אלה

 ,המתמקדות במיניותו, ת חוזרות המופנות לאדםויהצעות חוזרות בעלות אופי מיני והתייחסו .6

ין בהצעות או יגם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונייחשבו להטרדה מינית 

 : הוא אם המוטרד ,בהתייחסויות האמורות

 10;חינוך או טיפול, תלות, תוך ניצול יחסי מרות ,קטין וחסר ישע  

 ל תלות המטופל במטפלתוך ניצו ,מטופל במסגרת טיפול נפשי או רפואי ; 

 תוך  ,ד שאינו קטין ותלמיד או סטודנט במוסד להשכלה לבוגרים"י–ב"תלמיד בכיתה י

 ; ניצול יחסי מרות בלימודים

 תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות ,במסגרת תעסוקה 11משתקם ; 

 חסי רות ביתוך ניצול מ ,אדם בשירות במסגרת שירותו, עובד במסגרת יחסי עבודה

  .בשירות עבודה או

מעשים מגונים והתייחסות מבזה או משפילה המופנית , לראות כי במקרים של סחיטה באיומים אפשר

כי אינו למטריד המוטרד אינו נדרש להראות , לרבות נטייתו המינית, לאדם ביחס למינו או למיניותו

ות חוזרות והתייחסויות חוזרות של הצע יםבמקר. יוכרו כהטרדה מיניתהם ש כדימעוניין במעשים אלה 

 ,מנויים בחוקחריגים הלמעט במקרים , ראות למטריד כי אינו מעונייןבעלות אופי מיני נדרש המוטרד לה

 .תוך ניצול יחסי מרות ,במסגרת יחסי עבודהצעות והתייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני ה ובהם

מתקשה רד שאינו מעוניין במעשים אלה ר כי במסגרת יחסי מרות או יחסי תלות המוטוהמחוקק סב

לשאת באחריות למעשים בין אם , המנצל יחסים אלה, ועל כן על המטריד ,להביע את רצונו האמיתי

 12.המוטרד הראה כי אינו מעוניין ובין אם לאו

או בתלונה או , פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית"המוגדרת  ,התנכלותהחוק אוסר גם 

שהוטרדה תנאי העסקה של מוטרדת שהתלוננה על  תלדוגמה הרע 13,"שו על הטרדה מיניתבתביעה שהוג

 .מינית

  15שלוש שנות מאסר בגין התנכלות 14,העונשים הקבועים בחוק הם שנתיים מאסר בגין הטרדה מינית

 16.וארבע שנות מאסר בגין הטרדה מינית והתנכלות

                                                 

 .ובלבד שהמטריד אינו קטין, גם בלא ניצול יחסים אלה –שנים  15אם טרם מלאו לקטין  10
 . 2007–ז"התשס, (הוראת שעה)משתקם כהגדרתו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים  11
ספטמבר )ט  , משפט ועסקים, "?איפה אנחנו במלאות לו עשור –החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית ", אורית קמיר 12

 .73–9' עמ, (2008
 .לחוק( ב)3סעיף  13
 .לחוק( 6()א)3עד ( 3()א)3פי סעיפים -הטרדה מינית על 14
 .לחוק( ב)3התנכלות לפי סעיף  15
 .לחוק 5סעיף  16
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לשלוח , לומעל לכ, רה וההתנכלות נועדההפללת ההטרדה המינית האסו"אורית קמיר מסבירה כי 

תופעה  באמתהיא  –על כל הכרוך בה  –שהטרדה מינית : משמעי ומרתיע-לציבור הישראלי מסר ערכי חד

, 'חברמנים'ושמבצעיה אינם ; בקורבנותיה ובציבור כולו של ממששהיא פוגעת פגיעה ; שלילית ומזיקה

 17(.ההדגשות במקור" )עברייניםאלא , 'רוח יסתם שולחי ידיים או גס'אינם , 'גבר גבר'אינם 

 למניעת הטרדה מינית פי החוק-חובות המעסיק על .3

הביאה , שבה אנשים מבלים את רוב היוםהסביבה , העובדה שהטרדות מיניות רבות מתרחשות בעבודה

 האחריות המשפטית האישית והישירה של המטריד במקום העבודה לא להסתפק בקביעתשאת המחוקק 

היו לטפל בהטרדות אם , למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה כדיאת המעסיק לפעול  ניעלהאלא 

 . ככל האפשר, ולפעול למניעת הישנותן

כדי למנוע הטרדה מינית , בנסיבות העניין, לנקוט אמצעים סבירים"לחוק מחייב את המעסיק  7סעיף 

ולטפל , מטעמו אף אם אינו עובדו ונהידי ממ-ידי עובדו או על-על, או התנכלות במסגרת יחסי עבודה

  ".בכל מקרה כאמור

מקום והעבודה מקום  יםכללנהגדרה זו ב .לצורך חוק זה "מסגרת יחסי עבודה"הגדרה רחבה של  נקבעה

תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל  או, תוך כדי העבודה ,אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק

  18.מקום שהוא

 : ק חייבהמעסי ,פי החוק-על

 19;"לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה" .1

וכן לעשות כל , לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם" .2

נגרמה למתלונן את הפגיעה ששביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן 

20".ותעקב ההטרדה או ההתנכל
 

 מעסיק שלא ימלא חובות אלה יישא באחריות הנזיקית להטרדה המינית שהתרחשה ,פי החוק-על

הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות שחלות עליהן הוראות פקודת  ,לחוק 6פי סעיף -על .בעבודה

סכום ה) ח"ש 50,000המשפט רשאי לפסוק בשל עבירות אלה פיצוי של עד -ובית ,[נוסח חדש]הנזיקין 

  22.ללא הוכחת נזק 21(פי מדד המחירים לצרכן-מתעדכן על

על כן אדם ו-החוק קובע במפורש כי הוראותיו חלות גם על מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח

 23.אדם המועסק באמצעות קבלן זה

                                                 

ספטמבר )ט  , משפט ועסקים, "?איפה אנחנו במלאות לו עשור –החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית ", ת קמיראורי 17
 .73–9' עמ, (2008

 . לחוק 2סעיף  18
 .לחוק( 1()א)7סעיף  19
 .לחוק( 2()א)7סעיף  20
מדד )ביחס למדד הבסיסי פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שקדם לחודש העדכון -בכל חודש על 16-סכום זה יעודכן ב 21

 . לחוק( ב)6סעיף , (1998חודש מרס 
 .   לחוק( ג)7סעיף  22
 . לחוק 9סעיף  23
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–ח"התשנ, (חובות מעביד)בתקנות למניעת הטרדה מינית  מפורטים המעסיקחובות ליישום כללים ה

בשלושה את המעסיק לפעול כללים אלה מחייבים . החוק שנקבעו מכוח ,(התקנות: להלן) 1998

מינוי אחראי בנושא הטרדה מינית וטיפול בתלונות , מניעת הטרדה מינית במקום העבודה: שוריםמי

 .על הטרדה מינית

 :כדלקמן ,העיפעולות מנלנקוט יב מחומעסיק ה. א

נציין  24;פי החוק-בד את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות עללהביא לידיעת כל ממונה וכל עו .1

ממונה ולעיון עובדיו את הוראות החוק והתקנות בדבר הלהעמיד לעיון גם כי המעסיק נדרש 

 25.פי בקשתם עותק מהוראות אלה-איסור הטרדה מינית וכן למסור להם על

26;ותלהבהיר לכל ממונה ולכל עובד את חובות המעסיק לפי החוק והתקנ .1
 

לדרוש מכל ממונה ומכל עובד להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי  .2

27;עבודה וכן לנקוט כל אמצעי למניעת מעשים אלהה
 

  28.י שעמד בהוראות בדבר פעולות מנע אם פרסם תקנון למניעת הטרדה מיניתממעסיק ייחשב כ

 25-מיותר מעסיק של ו ,מינית במקום העבודהתקנון לדוגמה למניעת הטרדה מובא  בתוספת לתקנות

, שפתם, מספר העובדים, סוג הפעילות, התאמות כך שיתאים להיקף הפעילות בו להכניסנדרש עובדים 

בתקנון יוצגו עוד נקבע כי  29.וכל תכונה אחרת המייחדת אותו כמעסיקבמקום העבודה האדם -הרכב כוח

  30.כפי שקבע המעסיק ,הטיפול בהןאופן שת התלונות והגל םדרכיהויפורטו בו  ,עיקרי הוראות החוק

פעולות המנע אם ערך התאמות בתקנון לעניין עובדים ייחשב כמי שעמד בהוראות   25-מעסיק של יותר מ

מעסיק שלא פרסם תקנון כנדרש דינו קנס  31.ובמקרה הצורך ביותר ממקום אחד ,ופרסמו במקום בולט

 נדרש למסור מעסיק ה 32.נמשכת בו העבירהשכל שבוע נוסף  בגין ח"ש 1,300וכן קנס של  ח"ש 12,900של 

 33.לארגון העובדים היציג וכן לכל עובד שיבקש זאת, עותק מתקנון זה לממונה שאינו עובדו

לפעולות המנע אם הביא את התקנון  בנוגעפחות ייחשב כמי שעמד בהוראות עובדים או  25מעסיק של 

 ,בין בדרך של מסירה ובין באמצעות פרסומו במקום בולט ,ממונה לדוגמה לידיעת כל עובד שלו וכל

 34.יותר ממקום אחדבובמקרה הצורך 

מעסיקים אלה (. למעט הסדר שבחיקוק)מעסיקים שחל אצלם הסדר משמעת בגם עוסק נציין כי החוק 

 פי החוק לקבוע בהסדר המשמעת כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות משמעת חמורות-נדרשים על

 עוד הם נדרשים לקבוע לעניין הטרדה מינית והתנכלות הוראות בכתב. ולהתאים את ההסדר לתקנות

                                                 

 .לתקנות( 1()א)2סעיף  24
 . לתקנות( ה)2סעיף  25
 .לתקנות( 2()א)2סעיף  26
 .לתקנות( 3()א)2סעיף  27
 .לתקנות( ג)2-ו( ב)2סעיפים סעיף  28
 .לחוק( 1)8סעיף  29
 .לחוק( ב)7סעיף  30
 .לתקנות( ג)2יף סע 31
 . לחוק 8סעיף  32
 .לתקנות( 4)8סעיף  33
 .לתקנות( ב)2סעיף  34
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מעסיק שחל אצלו הסדר  35.מעת חמורות אחרות הכלולות בהסדרשמעבירות לעניין המקבילות להוראות 

מינית  עובדיו וארגון העובדים היציג את ההוראות לעניין הטרדה, ממונההמשמעת מחויב להעמיד לעיון 

 36.פי בקשתם-הוראות עלהעל המעסיק למסור לגורמים אלה עותק מ. והתנכלות שבהסדר המשמעת

בפעולות הדרכה והסברה , במשך שעות העבודה, כי מעסיק יאפשר לעובדיו להשתתף עודקבע נתקנות ב

של בתכיפות סבירה ובלבד שאין בכך לפגוע במהלך התקין  ,שעניינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות

  37.העבודה

 :כדלקמן, אחראי לעניין הטרדה מיניתלמנות  יבהמעסיק מחו. ב

ועליו לתת לו את התנאים הדרושים  38,לעניין הטרדה מינית המעסיק מחויב למנות אחראי מטעמו

לאפשר גישה נוחה כדי , בכך אחד אם יש צורךמאחראי יותר המעסיק אף נדרש למנות  39.למילוי תפקידו

-נציין כי מעסיק של פחות מ 40.פיזורם הגיאוגרפיבבהתחשב במספר מקומות העבודה ו ,תפקיד זה לבעל

 41.עובדים רשאי למנות עצמו אחראי לעניין זה 10

המלצות למעסיק בדבר הטיפול  גיבושקיום בירור לשם  ,קבלת התלונות: תפקידיו של האחראי הם

מידע והדרכה לעובדים , יעוץרת יחסי עבודה ומתן יה של הטרדה מינית או התנכלות במסגבמקר

 42.הפונים אליו

סיונו ינ, תפקידיו של האחראי לאור כישוריולמילוי לתפקיד זה ימונה אדם המתאים  ,פי התקנות-על

 43.אם קיים ,בתקנון ובהסדר המשמעת, בתקנות, יחסי האנוש שלו וכן בקיאותו בחוק, ומעמדו המקצועי

ככל  ,אם יש יותר מאחראי אחד ימנה המעסיקו, "לאחראיתימנה מעביד אשה , ככל שניתן" ,פי החוק-על

 44.אשה אחת לפחות מכל שני אחראים ,שניתן

את ולהקל יה אליו יהמעסיק מחויב להביא לידיעת כל עובד את שם האחראי והפרטים הדרושים לשם פנ

 45.אליוגישת העובדים 

 :כדלקמן, לטפל בתלונות על הטרדה מינית והתנכלות המעסיק מחויב. ג

והתלונה תוגש בכתב  ,ידי אדם אחר מטעמו-בעצמו או על אחראי על נושא זהיכול להגיש תלונה לעובד 

  46.פה-או בעל

האחראי שקיבל את התלונה נדרש ליידע את המתלונן אשר לדרכי הטיפול בהטרדה המינית או 

,  בין השאר, נדרש במהלך בירור התלונה האחראי. ועליו לפעול לבירור התלונה ,פי החוק-התנכלות עלה

                                                 

 .לתקנות 3סעיף  35
 .לתקנות( ה)3סעיף  36
 .לתקנות( ד)2סעיף  37
 .לתקנות( א)4סעיף  38
 .לתקנות( ז)4סעיף  39
 .לחוק( א)4סעיף  40
 .לתקנות( ח)4סעיף  41
 .לתקנות( ה)4סעיף  42
 .לתקנות( ב)4סעיף  43
 .לתקנות( ג)4סעיף  44
 .לתקנות( ז)4סעיף  45
 .לתקנות( א)5סעיף  46
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פי -על 47.וכן לבדוק כל מידע שהגיע אליו בעניין זה ,את העדים אם יש, את הנילון, לשמוע את המתלונן

תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של , "עשה ביעילות ובלא דיחוייבירור תלונה י" ,התקנות

   48.המגיע אליו בעניין זההאחראי נדרש לשמור על חיסיון המידע . הנילון ועדים אחרים, המתלונן

המעסיק נדרש להגן על המתלונן מפני פגיעה בו בענייני עבודה בשל הגשת התלונה או פגיעה אחרת שיש 

ככל שניתן וככל שנראה לו נכון , להרחקת הנילון מהמתלונן"המעסיק יפעל . בה לשבש את בירור התלונה

התנכלות במסגרת יחסי העבודה ולא הוגשה  אם נודע למעסיק על הטרדה מינית או 49".בנסיבות העניין

האחראי . יעביר המעסיק את המקרה לבירור של האחראי ,תלונה בעניין או המתלונן חזר בו מתלונתו

 50.ואם המתלונן חזר בו מתלונתו הוא אף נדרש לבדוק מדוע ,יבדוק פנייה זו

בצירוף  ,בירור התלונהסיכום בכתב של , ללא דיחוי, בתום בירור התלונה יגיש האחראי למעסיק

  51.להמשך הטיפולבנוגע המלצותיו המנומקות 

ימי עבודה על הפעלת  7מעסיק שקיבל את סיכומו והמלצותיו של האחראי על הטרדה מינית יחליט בתוך 

 : והן ,הסמכויות שבידיו

 כללי ההתנהגות הראויים במסגרת יחסי קביעת כולל  ,מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה

 למנוע את הישנות המקרים כדיפים וכן נקיטת צעדים נוס ,ודה והרחקת הנילון מהמתלונןהעב

 ; קן את הפגיעה שנגרמה למתלונןאו כדי לת

 החל אצלו לעניין זה יר המשמעתפתיחה בהליכים משמעתיים לפי הסד ; 

 52.נקיטת צעד כלשהו-אי 

ו לשני הצדדים על החלטת למסור הודעה מנומקת ,יחויללא דהמעסיק נדרש ליישם את החלטתו 

י לשנות את דעתו או לעכב את אהמעסיק אף רש 53.המלצותיובולאפשר להם לעיין בסיכום האחראי ו

המעסיק גם  54.ונדרש למסור על כך הודעה מנומקת בכתב לצדדים ,נסיבותבעקב שינוי החלטתו  ביצוע

הליכים משמעתיים או  או לשנותה בשל התנהלותם של מהלעכב את יישו, י לדחות את החלטתוארש

 55.תקנותהאמור בפי -על, משפטיים הנוגעים למקרה נושא ההחלטה

במקביל , כולן או חלקןאת לנקוט או , המוטרדת יכולה לבחור בין שלוש אפשרויות תגובה ,פי החוק-על

 :כדלקמן, או זו אחר זו

 מינית במקום ידי האחראי על הטרדה -ירור התלונה במקום העבודה עלב – דין משמעתי פנימי

 ;פי החוק-נה עלהעבודה שמו

 אמצעות הגשת תלונה במשטרת ישראלב ,בהליך פליליפתיחה  - דין פלילי; 
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 פיצויים עלם ללשממנו ודרישה המטריד או המתנכל במקום העבודה  תביעה נגד  – דין אזרחי-

בוצע  אם המעשה לא. אם המעשה בוצע במקום העבודה ,הדין לענייני עבודה-ביתידי פנייה ל

תביעה  56.משפט אזרחי-להגיש תביעה לפיצויים נגד המטריד בביתאפשר  ,במקום העבודה

הטרדה מינית  ,פי החוק-עלנציין כי  57.תוך שלוש שנים מיום האירועלהגיש אפשר אזרחית 

המשפט -בית  ;[נוסח חדש]חלות עליהן הוראות פקודת הנזיקין ו ,והתנכלות הן עוולות אזרחיות

פי מדד המחירים -מעודכן עלסכום זה ) ח"ש 50,000של עבירות אלה פיצוי של עד רשאי לפסוק ב

 59.ללא הוכחת נזק 58(לצרכן

 ההטרדות המיניות במקום העבודהשיעור  .4

המסחר  ,סקר שעורך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייהם של מנתונים ראשוני ,כפי שצוין לעיל

. שנות עבודתןב במקום העבודה כי הוטרדו מיניתמהנשים דיווחו  40%-מ יותר והתעסוקה עולה כי

  60.הוטרדו בשנה האחרונה, מהנשים שדיווחו כי הוטרדו מינית במקום עבודתן כשליש

אחת הבעיות . אך ממצאיו הראשוניים מצביעים על היקפה המדאיג של תופעה זו ,הושלם טרםסקר זה 

ת ותחושבשל  ,ממעטות מאוד להתלונן רההעביהן היא שקורבנות הקשות בטיפול בפגיעות מיניות באשר 

מעבר לכך שהיא מחזקת את , נטייה זו. אמון ברשויות-חשש מתגובת החברה ואף אי, אשמה, בושה

 . של התופעה יםהאמיתיממדיה אינה מאפשרת לבחון את , הפוגעים הנמלטים מעונש

כפי שנאספו  ,ה בפרטעבודהלהלן נציג נתונים על הטרדות מיניות בכלל והטרדות מיניות במקומות 

תונים אינם שהנמודעים לכך אלה הגורמים ה. ממשלתיים העוסקים בתחום זה מגורמים ממשלתיים ולא

 . ההטרדות המיניות בכלל ובמקומות העבודה בפרט וכי התופעה רחבה בהרבהשיעור מייצגים נאמנה את 

  משטרת ישראל .4.1

פי החוק למניעת הטרדה -בהן עבירות עלו, למשטרת ישראל מוגשות תלונות על עבירות מין שונות

 . נעשה במסגרת ההליך הפלילי אלו ותהטיפול בתלונ .מינית

פי החוק למניעת -לא רק עבירות על) ם על עבירות מיןתלונות נשילהלן מספר תיקים שנפתחו בגין 

 2010:61–2007בשנים  ,(הטרדה מינית

 

 

 

                                                 

 . לחוק 10פי סעיף -ן לענייני עבודה עלהדי-פנייה לבית 56
 . לחוק( ג)6סעיף  57
מדד )פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שקדם לחודש העדכון ביחס למדד הבסיסי -בכל חודש על 16-סכום זה יעודכן ב 58

 . לחוק( ב)6סעיף , (1998חודש מרס 
 .לחוק 6סעיף  59
סקר מיוחד נתונים : הטרדה מינית בעבודה בישראל", לכלהמינהל מחקר וכ, המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה 60

 . 2010במאי  26, הודעה לעיתונות, "ראשוניים
 24, מדור נפגעי עבירה –סקירה מקיפה בנושא אלימות , קצינת מדור נפגעי עבירות במשטרת ישראל, ק דינה מרום"רפ 61

 . 2010במאי 
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אינוס בכוח  שנה
 או באיומים

אינוס 
ובעילה 

 שלא כחוק

מעשה 
 מגונה

 בכוח 

מעשה 
 מגונה

הטרדה 
 מינית

סך  אחר
הכול 

תיקים 
 שנפתחו

2007 756 184 1,597 464 202 2 3,205 

2008 779 180 1,547 486 224 3 3,200 

2009 829 168 1,477 485 241 3 3,203 

–ינואר
אפריל 

2010 

286 78 531 181 87 3 1,166 

, 2009מהתיקים בשנת  52.4% – בגין עבירות מין שנפתחו רוב התיקיםמנתוני משטרת ישראל עולה כי 

, אין אשמה פלילית) עילות שונותבנסגרו  – 2007מהתיקים בשנת  70%-ו 2008מהתיקים בשנת  68%

  62(.אין עניין לציבור וכדומה, חוסר ראיות

 8%-כ, 2009בשנת  בגין עבירות מין מהתיקים שנפתחו 4%-המשפט הוא כ-שיעור התיקים שנדונו בבתי

לדברי המשטרה רוב התיקים  ;2007מהתיקים שנפתחו בשנת  12%-וכ 2008מהתיקים שנפתחו בשנת 

מהתיקים  18%)יתר התיקים (. מהתיקים שנדונו 90%-כ)בהרשעה  המשפט הסתיימו-שנדונו בבתי

נמצאים ( 2009מהתיקים שנפתחו בשנת  44%-ו 2008תחו בשנת פמהתיקים שנ 24%, 2007שנפתחו בשנת 

  63.בשלבי חקירה או בטיפול פרקליטות המדינה

 הדין לענייני עבודה -בית .4.2

 9-ו 7, 6פי סעיפים ייחודית לדון בהליך אזרחי ל הדין לענייני עבודה סמכות-לבית ,לחוק 10סעיף פי -על

שעשה מעשה עקב או  ,עובדלמעסיק או ממונה מטעמו של  או התנכלות הטרדה מינית ם שללחוק במקרי

לדון גם באחריות מעביד להטרדה מינית או הדין סמכות -לבית .אחר במסגרת יחסי העבודה עובדעובד ב

בגין הדין לענייני עבודה -להלן מספר התיקים שנפתחו בבתי. דהובמסגרת יחסי העב ושהי התנכלותל

 :2010ועד סוף מאי  2008משנת  ,החוק למניעת הטרדה מיניתהפרת 

מספר תיקים שנפתחו  שנה
לענייני עבודה הדין -בבתי
פי החוק למניעת -על

 64הטרדה מינית

2008 23 

2009 29 

 6 2010מאי –ינואר

 שירות המדינהנציבות  .4.3

, על הגנת תפקוד השירות ותדמיתם של משרדי הממשלהמופקד אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה 

והוא , 1963–ג"תשכה, (משמעת)דינה הכפופים לחוק שירות המ םיחידות הסמך והתאגידים הסטטוטוריי

                                                 

 .שם 62
 .שם 63
 .2010ביוני  3, כתב בדואר אלקטרונימ, המשפט-הנהלת בתי, מר קובי משמוש 64
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המשמעת  להלן מספר התלונות שהוגשו לאגף. מוסמך לנקוט אמצעים משמעתיים כנגד עובדים שסרחו

 2009:65–2005בשנים בגין הטרדה מינית  נציבות שירות המדינהב

 2009 2008 2007 2006 2005 שנים

 90 80 65 64 82 מספר תלונות בשירות המדינה

 64 49 40 54 50 ומספר הליכים משמעתיים שנפתח

 19 11 10 12 8 מספר תובענות שהוגשו

הפניות שהגיעו לאגף המשמעת  ןמ 8%-התלונות בגין הטרדה מינית היו כ 2009-ו 2008שנים כל אחת מהב

 (.2009פניות בשנת  1,090-ו 2008פניות בשנת  1,005)

נפתחו תיקים  2009נת שהוגשו לנציבות בש( תלונות 26)מהתלונות על הטרדה מינית  30%-כ בגין

 .2008ת שהוגשו לנציבות בשנ (תלונות 15) הטרדה מינית מהתלונות על 19%-כלעומת , במשטרת ישראל

66נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה .4.4
 

חוק שוויון פי -עלוהיא מוסמכת לטפל בתלונות  ,2008הוקמה בשנת דמנויות בעבודה נציבות שוויון הז

מעסיק  בע כי וחוק זה ק. אפליה בשל מגוון רחב של עילותהאוסר  ,1988–ח"התשמ, הזדמנויות בעבודה

בתנאי , קבלה לעבודההעבודה על רקע הטרדה מינית בעת  או בדורש לא יפגעו בעובד ואו ממונה מטעמ

בהטבות ובתשלומי , בפיטורים או פיצויי פיטורים, הכשרה או השתלמות מקצועית, בקידום, עבודהה

להגיש הנציבות  שבגינו מוסמכתהחוק למניעת הטרדה מינית הוא אחד החוקים  ,נוסף על כך .פרישה

 .הדין לעבודה מוסמך לדון בהן-ביתו, תביעות אזרחיות

בארבעת החודשים הראשונים . בנציבות פניות בגין הטרדה מיניתלא התקבלו  2009ובשנת  2008בשנת 

הנציבות  לדעת. הטרדה מיניתבגין  היו 1% רק פניות שהתקבלו בנציבות 266מתוך  ,2010של שנת 

שתגבר המודעות ככל לדבריה ו, וודאי אינו מייצג את המתרחש בשוק העבודהש, דובר במספר נמוךמ

 . מספר הפונים אליה גם בנוגע להטרדה המינית יגדלנציבות התפקידה של ללעבודתה ו

 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית .4.5

להלן מספר הפניות החדשות בגין הטרדה . זי סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מיניתבישראל יש תשעה מרכ

 :2009–2008שהגיעו למרכזי הסיוע בשנים  בפרט מינית בכלל והטרדה מינית במקום העבודה

 

 

 

 

 

                                                 

, 2010בינואר  1, 2009דוח סקירת הפעילות של אגף המשמעת נציבות שירות המדינה , נציבות שירות המדינה 65
-B2E8-4E4F-6E13-service.gov.il/NR/rdonlyres/505237CC-/www.civilhttp:/

67E5411DE189/0/ReportSkira2009.pdf  ,2010ביוני  1: תאריך כניסה . 
 . 2010ביוני  1, 1998–ח"התשנ, החוק למניעת הטרדה מינית, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, נט שלום'ד ג"עו 66

http://www.civil-service.gov.il/NR/rdonlyres/505237CC-6E13-4E4F-B2E8-67E5411DE189/0/ReportSkira2009.pdf
http://www.civil-service.gov.il/NR/rdonlyres/505237CC-6E13-4E4F-B2E8-67E5411DE189/0/ReportSkira2009.pdf
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מספר  סוג התקיפה
הפניות בגין 

הטרדה 
מינית 

שהתקבלו 
בשנת 

200867 

כלל הפניות ן משיעור
שהתקבלו  החדשות

הסיוע בשנת במרכזי 
200868 

מספר 
הפניות 

שהתקבלו 
בשנת 

200969 

כלל הפניות ן משיעור
שהתקבלו  החדשות

 במרכזי הסיוע בשנת
200970 

-הטרדה מינית חד
פעמית ומתמשכת 

 בעבודה

450 5.8% 441 5.8% 

-הטרדה מינית חד
פעמית ומתמשכת 

 בצבא

24 0.3% 23 0.3% 

 6.3% 477 6.4% 495 הטרדה מינית אחרת

 0.4% 31 0.8% 62 ינית טלפוניתהטרדה מ

פניות בגין סך הכול 
 ה מיניתהטרד

1,031 13.2% 972 12.8% 

מכלל הפניות  6%-כ היה בגין הטרדה מינית בעבודהת שיעור הפניו 2009-ו 2008כל אחת מהשנים ב

 בשלמהפניות למרכזי הסיוע בגין הטרדה מינית היו  45%-כ. החדשות שהתקבלו במרכזי הסיוע

  .עבודההמקום מינית בהטרדה 

הטרדה מינית נגעו למהפניות בגין הטרדה מינית במקום העבודה  79%-עולה כי כ 2009מנתוני שנת 

 .(פניות 94) פעמית-הטרדה מינית חדנגעו למהפניות  21%-וכ( פניות 347)מתמשכת 

 ארגוני מגזר שלישי המפעילים קווי ייעוץ וסיוע משפטי לנשים .4.6

ץ וסיוע משפטי בכל תחום יעויפי המגזר השלישי המפעילים קווי אחד מגו איה בישראלהנשים שדולת 

 בגין הטרדה מיניתפניות שהגיעו לשדולת הנשים בישראל  נתונים עללהלן . הנוגע לאפליית נשים

 2010:71ועד לסוף חודש מרס  2008משנת  ,בעבודה

מספר פניות בגין הטרדה  שנים
 בעבודה מינית

הפניות הכולל מספר 
באותה  ולת הנשיםלשד

 השנה

שיעור הפניות בגין 
 בעבודה הטרדה מינית

 מכלל הפניות

2008 30 846 3.5% 

2009 36 962 3.7% 

 3.3% 210 7 2010מרס –ינואר

                                                 

, 2008נתוני פניות למרכזי הסיוע בשנת , עות ולנפגעי תקיפה מיניתאיגוד מרכזי הסיוע לנפג 67
http://www.1202.org.il/template/default.asp?siteID=1&catId=248&maincat=4  ,2010במאי  31: תאריך כניסה. 

 .פניות חדשות 7,793התקבלו במרכזי הסיוע  2008שנת ב 68
 . 2010ביוני  1, מכתב בדואר אלקטרוני, דוברת איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, עינת רובין' גב 69
 .פניות חדשות 7,594התקבלו במרכזי הסיוע  2009בשנת  70
 . 2010ביוני  1, מכתב בדואר אלקטרוני, אלשדולת הנשים בישר, יועצת משפטית, ד עידית מילמן"עו 71

http://www.1202.org.il/template/default.asp?siteID=1&catId=248&maincat=4
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נמסר כי מספר הפניות בגין הטרדה , המפעיל קו מידע ארצי לזכויות נשים בעבודה, ויצו ישראלארגון מ

 פניות 10-והוא עומד על כ ,קו זההמתקבל בהכולל  פניותר הטן מאוד ביחס למספמינית בעבודה ק

 72.בשנה

במקום  ייעוץ וסיוע בנושא הטרדה מינית תעל מספר הנשים שפנו אליהם לקבל אמונהו נעמת נתוני

 .העבודה לא התקבלו עד לסיום כתיבת מסמך זה

 מודעות העובדות השכירות בגיל העבודה לחוק למניעת הטרדה מינית .5

יו של החוק למניעת הטרדה מינית היא העלאת המודעות הציבורית והמשפטית לתופעת ממטרות אחת

אלא גם לחולל , תהחוק נועד לא רק להעניש את המטרידים ולפצות את המוטרדו. ההטרדות המיניות

 73.הן למטרידים והן למוטרדות מהם המעשים המוגדרים הטרדה מיניתלהבהיר ו ,חינוכישינוי תפיסתי ו

 יםאת החוק ומודע יםנשאלת השאלה אם הציבור בכלל והנשים בגיל העבודה בפרט מכיר אולם

 .למרכיביו

עולה כי , 2007ופורסם בשנת , המסחר והתעסוקה ,מסקר שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייה

בישראל דיווחו כי אינן מכירות את החוק למניעת הטרדה  45–20 בנותמציבור השכירות  34%-כ

  .חוקאינן מכירות את ההשכירות בגילאים אלה מהנשים משליש  יותרדהיינו  74,תמיני

 75:כדלקמן, החוקהבדלים בהיכרות ינים דמוגרפיים העלתה פי מאפי-בחינת המודעות לחוק על

 53% מהנשים היהודיות 32%לעומת , מהנשים הלא יהודיות לא הכירו את החוק; 

 35% מהעולות החדשות 20%לעומת , ת החוקמהנשים הוותיקות בישראל לא הכירו א; 

 42%  32%לעומת , לא הכירו את החוק( ללא תעודת בגרות)מהנשים בעלות השכלה נמוכה 

 ;(תעודת בגרות ומעלה)מבעלות ההשכלה הגבוהה 

 37% מהמסורתיות 32%-מהחילוניות ו 33%לעומת , ים הדתיות לא הכירו את החוקשמהנ; 

 17% 38%-מהרווקות ו 28%לעומת , ות לא הכירו את החוקאלמנוה פרודותאו ה מהגרושות 

 .זוג-מתגוררות עם בןהמהנשואות או 

 30% מהעובדות  44%לעומת , רווחה וסעד לא הכירו את החוק, מהנשים בענף שירותי בריאות

 .מהעובדות בענפי המסחר 47%-בענף החינוך ו

נית היא כי נשים אשר ידוע כי סברה הגיו"לפיו ו ,להבדלים אלועלתה הסבר אפשרי כותבת המחקר ה

 76".חשופות ביותר להטרדה מינית במקום עבודתן יהיו גם אלו שיכירו את החוק טוב יותר

                                                 

 . 2010ביוני  1, שיחת טלפון, ישראל המשפטית של ויצוהלשכה , ד עירית גזית"עו 72
ספטמבר )ט  , משפט ועסקים, "?איפה אנחנו במלאות לו עשור –החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית ", אורית קמיר 73

 . 73–9' עמ, (2008
י נשים שהשיבו שהן מכירות את החוק באופן חלקי נחשבות בסקר כמי שהשיבו שאינן מכירות את כותבת הדוח הסבירה כ 74

, משרד התעשייה. ידיעתה של המשיבה את החוק-המסתירה את אי, שכן נראה כי תשובה זו היא תשובה מתחמקת, החוק
למניעת הטרדה מינית במקום לחוק  45–20מודעות ציבור השכירות בגילאי , מינהל מחקר וכלכלה, המסחר והתעסוקה

 . 2007בדצמבר  24, כתבה מיכל אלפסי, העבודה
  .שם 75
 .שם 76
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מהסקר עולה כי . פי החוק-החובות הנדרשות ממנו עלאת מקיים בחן גם באיזו מידה המעסיק המחקר 

 ,דה מינית במקום עבודתןמהנשים השיבו כי הן אינן מכירות את הממונה על הטיפול בנושא הטר 62%

ידיעה -שיעורי אינמצאו במחקר צוין כי  .השיבו כי במקום עבודתן לא פורסם תקנון לעניין זה 62%-ו

  77.םן המגזריביניכרים ללא פערים , גבוהים הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי

טופלו כראוי שאלה אם לדעת הנשאלת מקרים של הטרדה מינית שאירעו בעבר במקום עבודתה ה על

השיבו על שאלה זו כי אינן  36%) סבורות כי מקרים אלה לא טופלו כראוישהן מהנשאלות  43% השיבו

 14בין (. הביעו שביעות רצון מהטיפול במקרים אלה 19%כראוי ורק יודעות אם מקרים אלה טופלו 

נשים  7דיווחו דה ופי מיני במקום העבואאמירות בעלות  כי היו כלפיהןלמעסיקיהן נשים שדיווחו 

עובדה "זוהי ממצא זה כתבה החוקרת כי על . במקרים אלה על חוסר שביעות רצון מהטיפול( 50%)

, אשר מפרט את דרכי הטיפול ,יתכן שעל אף קיומו של חוק מתקדם בנושאיאשר מלמדת אותנו ש ,קשה

נשים אשר נפלו  הדבר כנראה לא נעשה באופן אשר משביע את רצונן של הנשים העובדות בכלל ושל

מבוטל מהנשים לא יודעות מהי  ששיעור לא מלמדתידיעת החוק כראוי -אי 78".קורבן לעבירה זו בפרט

 . חוק וכיצד ניתן לממשההמוצעת להן בההגנה 

 למניעת הטרדה מינית יישום החוק .6

ורך הצעלה בדיונים על חקיקת החוק . בנושא זה הוא הפיקוח על יישום החוק ואכיפתוהאתגר הגדול 

 תפקידיו של גוף זה יכולים. ם החוקשתפקידו יהיה לפקח על יישו ,במסגרת שירות המדינה ,בגוף מקצועי

הכשרת האחראיות ליישום החוק , סיוע למקומות עבודה בהתאמת התקנונים, בין השאר, להיות

קיום , תמיניהטרדה טיפול בתלונות על , הדרכת עובדים ועובדות אשר לזכויותיהם, מקומות העבודהב

אולם גוף  79.ביקורות במקומות עבודה והגשת תביעות נגד מעסיקים שאינם מיישמים את הוראות החוק

, כאמור, מבצעיםבישראל החוק למניעת הטרדה מינית  לענייןכיום  האכיפה הקיימתאת זה לא הוקם ו

, אזרחיתהיפה אכהפועלת במישור ה ,ת"במשרד התמ שוויון הזדמנויות בעבודה נציבות: שלושה גופים

סיוע ביישום להעלאת המודעות לנושא והפועלת ל ,הרשות לקידום מעמד האשה במשרד ראש הממשלה

להלן נציג . על אכיפת כמה מהוראות החוקהמופקד  ,ת"ף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמוהאג החוק

 .הגופים הללו אף משתפים פעולה בעניין זהנבהיר ש; את פעילותו של כל גוף

היא בעלת סמכויות , 2008שהחלה לפעול בשנת , ת"במשרד התמ שוויון הזדמנויות בעבודה נציבות

חוק שוויון הזדמנויות . בעבודה תבכל הקשור לשוויון הזדמנויו אכיפה משפטיות והסברתיות מגוונות

עבודה על רקע  או בדורש בעובד לפגוע ואו ממונה מטעממעסיק אוסר על  ,1988–ח"התשמ, בעבודה

בפיטורים או , הכשרה או השתלמות מקצועית, בקידום, בתנאי עבודה, מינית בעת קבלה לעבודה הטרדה

, המגיעות אליהבתלונות מטפלת הנציבות מכוח סעיף זה  .בהטבות ובתשלומי פרישה, פיצויי פיטורים

דה החוק למניעת הטר ,נוסף על כך. כפי שהוצג לעיל ,הטרדה מיניתפליה בעבודה על רקע אהנוגעות ל

הדין לעבודה מוסמך -שבית, להגיש תביעות אזרחיותמינית הוא אחד החוקים שבגינו מוסמכת הנציבות 

 .לדון בהן

                                                 

 .שם 77
 .שם 78
ספטמבר )ט  , משפט ועסקים, "?איפה אנחנו במלאות לו עשור –החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית ", אורית קמיר 79

, סיון לכונן גוף כזה יטרפד את הצלחת החקיקהקמיר מסבירה כי במהלך חקיקת החוק היה חשש כי ני. 73–9' עמ, (2008
 .שכן העלות התקציבית תיתקל בהתנגדות האוצר
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 ,לומר כי הנציבות ממלאת תפקיד מרכזי באכיפת החוק למניעת הטרדה מיניתאפשר -איהיום , עם זאת

יון החלה לפעול בשנת נציבות שוו"כי בהקשר זה מהנציבות נמסר . בעיקר בשל היותה גוף חדש יחסית

בשלב זה עדיין אין בידנו נתונים מחקריים ביחס להשפעת עבודת הנציבות על המעסיקים , ולכן  2008

 80".נושא ההטרדה המיניתוהעובדים ביחס ל

, במשרד ראש הממשלה פועלת מכוח חוק הרשות לקידום מעמד האשה הרשות לקידום מעמד האשה

להביא לתיאום בין הגופים , השוויון בין נשים לגברים בישראללקדם את " ושמטרותי ,1998–ח"התשנ

החקיקה והאכיפה בתחומים אלה להבטיח כי , לקדם את החינוך, המטפלים במעמד האשה בישראל

לקדם פעילות למניעת , בהליכי החקיקה ייבחנו השלכות החקיקה המוצעת על השוויון בין נשים לגברים

, ממשלה את הכלים והמידע הנדרשים להשגת המטרות האמורותלהעמיד לרשות ה, אלימות נגד נשים

81".ולהקים רשות מרכזית שתפעל ליישום עקרונות אלה
 

ידוע יל וכן להעלאת המודעות לתופעת ההטרדה המינית ,בין השאר, מכוח חוק זה פועלת הרשות

יישום החוק  איסוף מידע עללו עובדים על זכויותיהםידוע הלי, פי חוק-ים על חובותיהם עלהמעסיק

 :כדלקמן ,בכמה מישוריםפועלת הרשות  82.עבודההבמקומות 

הפיקה תקנון למניעת הטרדה מינית הן בפורמט של כרזה הרשות : הפקת תקנון למניעת הטרדה מינית

תקנון עוסקת בהפצת יא וה ,אמהרית ואנגלית, רוסית, ערבית, בשפות עברית ,והן בפורמט של עלון לעובד

גם מובאים בתקנון זה  .מעסיקים 1,000-לכהתקנון ץ הופ 2009בשנת , למשל 83,קבמשלמעסיקים  זה

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה , בעבודה תעם נציבות שוויון הזדמנויופרטי ההתקשרות 

  84.מינית וארגוני מגזר שלישי נוספים

 3,500-ה הרשות לכפנת 2007משנת : הקמת מאגר של אחראיות לנושא הטרדה מינית במקומות העבודה

יום כ. פי החוק למניעת הטרדה מינית-במשק במטרה לאסוף את פרטי האחראיות שמינו על מעסיקים

 1,900-כומהן  ,במקומות עבודה שונים הטרדה מיניתאחראיות למניעת  2,320-במאגר כרשומות 

רשויות ברדי הממשלה ובמש 80-בקיבוצים וכ 145, ברשויות המקומיות 200-כ, במגזר הפרטיאחראיות 

, מטרת המאגר היא לעדכן את האחראיות בנושאים הנוגעים לתחום אחריותן ,לדברי הרשות .הסמך

  85.לזמן אותן לכנסים וימי עיון בנושא זה ובכך לסייע להן במילוי תפקידן, להעביר להן חומרי הסברה

 ,פי החוק-האחראית שמונתה עלרוב המעסיקים נענים לפנייתה ומוסרים לה את פרטי נמסר כי הרשות מ

הרשות  .את שם האחראיה העבירו ללא  יהם פנתהאלשמעסיקים  1,400-מחישוב הרשות עולה כי כאך 

מחייב רק גופים  ,1998–ח"התשנ, לחוק הרשות לקידום מעמד האשה( א)7כי סעיף ציינה בפנינו 

מטבע הדברים המעסיקים ו ,למסור לרשות מידע ,1958–ח"תשיה ,מבוקרים לפי חוק מבקר המדינה

מאגר של גופים מקצועיים להכשרת ריכזה הרשות גם נציין כי  86.במגזר הפרטי אינם נכללים בהגדרה זו

                                                 

 .2010ביוני  1, 1998–ח"התשנ, החוק למניעת הטרדה מינית, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, נט שלום'ד ג"עו 80
 . 1998–ח"התשנ, לחוק הרשות לקידום מעמד האשה 1סעיף  81
תאריך , /http://www.women.gov.il/MA/htradaminit/yesom, הרשות לקידום מעמד האשה, משרד ראש הממשלה 82

 . 2010ביוני  1: כניסה
4B52-http://www.women.gov.il/NR/rdonlyres/E6F5F5A5-, הרשות לקידום מעמד האשה, משרד ראש הממשלה 83

BCC94DB4F31A/0/hebrow.pdf-9E52-4EFF  ,2010ביוני  1: תאריך כניסה . 
 . 2010ינואר  ,2009דוח פעילות לשנת , הרשות לקידום מעמד האשה, משרד ראש הממשלה 84
 .2010ביוני  2, מכתב, מנהלת הרשות לקידום מעמד האשה במשרד ראש הממשלה, ד סוידור' גב 85
 .שם 86

http://www.women.gov.il/MA/htradaminit/yesom/
http://www.women.gov.il/NR/rdonlyres/E6F5F5A5-4B52-4EFF-9E52-BCC94DB4F31A/0/hebrow.pdf
http://www.women.gov.il/NR/rdonlyres/E6F5F5A5-4B52-4EFF-9E52-BCC94DB4F31A/0/hebrow.pdf
http://www.women.gov.il/NR/rdonlyres/E6F5F5A5-4B52-4EFF-9E52-BCC94DB4F31A/0/hebrow.pdf
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לספק למעסיקים מידע ומטרתו  ,המפורסם באתר האינטרנט של הרשות ,אחראים לעניין הטרדה מינית

  87.על גופים אלה

כדי ת הדרכה והסברה למניעת הטרדה מינית החלה הרשות בהפקת ערכ 2008-ב :הפקת ערכת הדרכה

מינית במקומות הההטרדה  בתחוםיות אלשימושן של האחר ,כלי הדרכה שיופץ למקומות עבודה לגבש

והיא  ,על מצבים שונים של הטרדה מינית במקום העבודה סרטונים והסבריםמובאים ערכה ב. עבודה

מהרשות נמסר כי החודש  88.קום עבודתןיערכו במייות בפעילויות הסברה שאנועדה לשמש את האחר

לכל הערכה  לאחר מכן תופץ  .בו יחולקו ערכות לאחראיות שיגיעו לכנסוכנס ההשקה של הערכה יתקיים 

  89.במאגר הרשות יםהאחראיות שפרטיהן מרוכז

עלון אישי עם  ,פעם בשנה ,צורף לתלושי השכר של עובדי המדינהי 2010 הרשות ציינה עוד כי משנת

 .וכי היא פועלת להובלת פורום למניעת הטרדה מינית ,ן למניעת הטרדה מיניתהתקנו

ההוראות  ובהם ,שונים חוקי עבודהאכיפתם של על מופקד  ת"אכיפת חוקי עבודה במשרד התמלאגף ה

על כולל הפרטים )בחוק למניעת הטרדה מינית בדבר חובת פרסום התקנון למניעת הטרדה מינית 

וכן , (ב לחוק7סעיף )עובדים  25-מיותר בידי מעסיקים של (  ההתקשרות עמה אחראית שמונתה ופרטיה

מאגף האכיפה נמסר  .(לחוק 3סעיף )טיפול בתלונות בגין התנכלות על רקע הטרדה מינית על הוא מופקד 

בחינת יישומם של חוקי העבודה לשם באתרי עבודה שונים עורך כי נושא זה נבדק בביקורות שהאגף 

להודיע לגוף המבוקר כי  ,פי החוק-על ,פת חוקי עבודהיאגף אכנדרש  2010עד לחודש מרס  .שבאחריותו

, כנדרש בחוק, נתלה התקנון במקום בולט לעיןהמקרים ולכן ברוב  ,בכוונתו לערוך ביקורת במקום

רק במקרים בודדים בלבד לא תלה המעסיק את התקנון לאחר שקיבל הודעה  ,לדברי האגף. מבעוד מועד

אישום בעניין זה וכן ניתנו -כתבי 10הוגשו בידי האגף  2009בשנת . במקוםביקורת כוונת האגף לערוך על 

 90.ביטול חובת היידוע על ביקורת צפויה תסייע לו באכיפת הוראות החוק ,לדברי האגף. התראות שלוש

הטרדה  בתלונות בגין התנכלות במקום העבודה על רקע הגשת תלונה עלגם סמכות לטפל יש לאגף 

חלק  ,לדברי האגף. התנכלותעל התקבלו באגף תלונות בודדות בלבד  2010–2009אולם בשנים , מינית

 91.אישום-ובמקרה אחד הוגש כתב ,מתלונות אלה עדיין נחקרות

בשיתוף אגף אכיפת חוקי  ,יזמה הרשות לקידום מעמד האשה מבצע אכיפה 2007נציין כי באוקטובר 

. ביקרו צוותים משותפים במקומות עבודה שונים בפריסה ארצית לכוובמה ,ת"עבודה במשרד התמ

 102נפתחו ו, בסך הכול עובדים 15,000-כבהם שמועסקים , אתרים 163-במבצע זה ביקרו הצוותים ב

מבצע  92.מעסיקים לא קבעו תקנון ולא פרסמו אותו כנדרש בחוק 35בביקורת התגלה כי . תיקי חקירה

אולם המבצע  ,2009תוכנן לשנת , שאמור היה לכלול קמפיין הסברה ברדיו, ח"ש 50,000בעלות של , דומה

                                                 

rdonlyres/AAFAC9D0http://www.women.gov.il/NR/-, הרשות לקידום מעמד האשה, ראו משרד ראש הממשלה 87

77A4F6D0A695/0/magar.doc-83B5-49CD-D978  ,2010ביוני  1: תאריך כניסה . 
 .2010ינואר  ,2009דוח פעילות לשנת , הרשות לקידום מעמד האשה, משרד ראש הממשלה 88
 .2010ביוני  2, מכתב, מנהלת הרשות לקידום מעמד האשה במשרד ראש הממשלה, ורד סויד' גב 89
ביוני  6, מכתב, המסחר והתעסוקה, מינהל הסדרה ואכיפה במשרד התעשייה, סגנית מנהל אגף האכיפה, אניטה יצחק 'גב 90

2010 . 
 .שם 91
תאריך , /yesomhttp://www.women.gov.il/MA/htradaminit/, הרשות לקידום מעמד האשה, משרד ראש הממשלה 92

 . 2010ביוני  1: כניסה

http://www.women.gov.il/NR/rdonlyres/AAFAC9D0-D978-49CD-83B5-77A4F6D0A695/0/magar.doc
http://www.women.gov.il/NR/rdonlyres/AAFAC9D0-D978-49CD-83B5-77A4F6D0A695/0/magar.doc
http://www.women.gov.il/NR/rdonlyres/AAFAC9D0-D978-49CD-83B5-77A4F6D0A695/0/magar.doc
http://www.women.gov.il/MA/htradaminit/yesom/
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מהרשות נמסר כי בימים אלה היא עוסקת  93.בשל הקפאת תקציב המדינה באותה העתיצא לפועל לא 

  94.בבחינתה של היערכות מחודשת לקיומו של המבצע

בעיקר בשל  ,ינה משביעת רצוןא, החוק למניעת הטרדה מינית ובהם, בישראל אכיפת חוקי עבודה בכלל

: להלן)הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי דוח . עומד לרשות אגף האכיפההאדם המצומצם ה-כוח

OECD) האדם -עסק בהיקף כוח ,ל חוקי העבודה בישראלששדן גם באכיפה המועטה  ,על ישראל

, טודנטים במשרה חלקיתס 55-פקחים ו 45בישראל יש רק  ,פי הדוח-על. זהלתחום המצומצם המוקצה 

-כי בישראל יש כ אחרות עולה OECD מההשוואה בין ישראל למדינות . מיליון עובדים 2.8בשוק של 

 OECD-פקח ברוב מדינות העובדים ל 10,000-כלעומת , (לא כולל סטודנטים)פקח עובדים ל 60,000

 40,000-י בישראל יש ככ אם כוללים בחישוב את הסטודנטים במשרה חלקית עולה .השוואהב שנכללו

ננקטו רונות ציין כי בשנים האח OECD-ארגון האומנם . עדיין מספר עובדים גבוה מאוד – פקחעובדים ל

את במידה ניכרת די בכך וכי יש להגדיל לא אולם הוא סבר כי , פקחיםפעולות להגדלת מספר ה

מספרם של פקחי  ,OECD-לדברי ה. פקחיםיפת חוקי עבודה ובעיקר את מספר ההמשאבים לאכ

  95.אכיפה יעילהלהביא ל קטן מכדי שיוכל ,יה ככל שיהיומוכשרים ובעלי מוטיבצ, העבודה

 של הטרדה מינית במקום העבודה השלכותיה .7

אלה בשלוש  לבחון השלכות אפשר .עבודהמקום השל הטרדה מינית ב השלכותיהממוצגות כמה בספרות 

השפעה על הארגון  ;פקודה בעבודה ומצבה התעסוקתית ;מצבה הבריאותי והנפשי של המוטרדת: רמות

כי והמקרה נסיבות ב תלויים יש לזכור כי סוג החוויות ועוצמתן. בו התרחשה ההטרדה המיניתש

 ,אפשריותטווח רחב של השלכות שליליות  ישאולם , למקרים שונים יש השלכות שונות על אנשים שונים

 .כפי שיוצג להלן

 96והנפשי של המוטרדת ימצבה הבריאות השלכות ההטרדה המינית על .7.1

ממחקרים שנערכו . להטרדות מיניות עלולה להיות השפעה שלילית על בריאות הגוף והנפש של המוטרדת

 ,שליליותפיזיות ונפשיות מאוד של השפעות רחב טווח עולה כי רוב הנשים שהוטרדו מינית דיווחו על 

בידוד ותחושות , בושה, לחץ, גועל, מתח, חרדה, חותנו-אי, איום, הלם, דאגה, תחושות כעס ין היתרוב

מצא גם כי גברים ונשים שחוו הטרדה מינית דיווחו על תחושות קשות של נמחקרים ב. קשות נוספות

 .הדחקה ואף ניכור, אובדן ערך וערעור הביטחון העצמי, אשמה, השפלה

יה בשכיחותם של תסמינים בעלי שהתבטאה, הבריאותי והנפשי ןדיווחו גם על הרעה במצב הנפגעות

וכן  ,איבוד תיאבון וירידה במשקל, בחילות, הפרעות שינה, כאבי ראש, כגון כאבי בטן ,פיזיים שונים

ירידה ניכרת במצב , שינויים קיצונים במצבי הרוחכגון  ,נפשיות שונות של השפעות ןבשכיחותעלייה 

 .טראומה-פוסטכן חרדה ו, דיכאון, הרוח

                                                 

 .2010ינואר  ,2009דוח פעילות לשנת , הרשות לקידום מעמד האשה, משרד ראש הממשלה 93
 .2010ביוני  2, מכתב, מנהלת הרשות לקידום מעמד האשה במשרד ראש הממשלה, ורד סויד' גב 94

95  OECD, OECD Reviews of Labour Market and Social Policies – Israel, 2010. 
96 Equal Opportunities Commission, Sexual Harassment in the Workplace: a Literature Review, 2007, 

http://www.mbs.ac.uk/research/equalitydiversity/documents/WPS59Sexualharassment.pdf , visited: June 2, 

2010; and European commission, Sexual Harassment at the Workplace in the European Union, 1998, 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/shworkpl.pdf, visited: June 2, 2010. 

http://www.mbs.ac.uk/research/equalitydiversity/documents/WPS59Sexualharassment.pdf
http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/shworkpl.pdf
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 ן האישיים עלולותבחייה. בתחומים שונים ישירה על תפקודן של המוטרדותלמצבים אלה השפעה 

טימי ליצור קשר אינפגיעה ביכולת מ, הבריאותי והנפשי פגיעה במצבןעל הנוסף , ות לסבולהמוטרד

 .במעגל החברתיבמסגרת המשפחתית ופגיעה ומ

 97השלכות על תעסוקת האשה .7.2

תוך כך וב ,ת באות לידי ביטוי בכל תחומי החייםהשלכות הבריאותיות והנפשיות של ההטרדה המיניה

ההטרדה נעשתה במקום במקרים שבהם מתעצמות במיוחד השליליות שפעות הה. בתחום העבודה

מתמשכת ונעשית באופן  ההטרדהלעתים מה עוד ש, "זירת הפשע"כבעיניה שכן הוא נתפס , העבודה

, תלונה נגד המטרידההגשת בעניין ותר י במקרה זה המוטרדת אף מצויה בקונפליקט מורכב. יומיומי

 . חשש שייגרם נזק למעמדה בעבודה או שהתלונה תביא לפיטוריהבשל ה

ירידה ביכולת ל, פגיעה במוטיבציהל, מחויבות למקום העבודהגרום לפגיעה בהטרדה מינית עלולה ל

אישיים -ןם הביפגיעה ביחסיל, העבודהפגיעה בסיפוק מל, ירידה ביעילות העבודהל, לבצע את העבודה

מהעובדים  24%מסקר שנערך בבריטניה עלה כי . היעדרויות חוזרות ונשנותנטייה ללובמקום העבודה 

על ירידה  11%, דיווחו על קשיי ריכוז 18%, שהוטרדו דיווחו כי הם מתקשים לחשוב בצורה בהירה

  98.דד עם בעיותיכולת להתמובדיווחו על פגיעה ביכולת השיפוט ו 13%-ו, בפרודוקטיביות שלהם

ממחקר שבחן את השפעתה של ההטרדה המינית במקום העבודה על מצבה הנפשי של המוטרדת ועל 

תדירות של חומרה ולפי משתנים אלו יש חשיבות ל-עלכי עבודה נמצא בגישתה לעבודה והתנהגותה 

ורה יותר כך מהמחקר עולה כי ככל שרמת ההטרדה היתה חמ .(בינונית וגבוהה, נמוכה)ההטרדה המינית 

נמצא  עוד. יותרחמורות ההשלכות השליליות על מצבה הנפשי ועל עבודתה של העובדת המוטרדת היו 

השלכות  היו שכיחה יחסיתהיא מוגדרת נמוכה אך שרמת חומרתה במחקר כי גם להטרדה מינית 

 99.על עבודתה של המוטרדת ניכרותשליליות 

מפגש או מ א הימנעותמינית במקום העבודה הי בהן המוטרדת מתמודדת עם הטרדהשים אחת הדרכ

המוטרדת קרים רבים אופי העבודה מחייב את במ ,עם זאת .עם העובד או הממונה המטרידשיחה מ

 יכולתחוששת מהישנות המקרה ו, מתקשה להשתחרר מהטראומההיא להיפגש עם המטריד ואז 

 יוצרת מקרה במקום העבודה אףחשיפת ה. להימנע מאדם זהשלה נפגעת בשל הרצון המתמיד התפקוד 

שיכולה להקשות את השתלבותה במרקם החברתי ולהשפיע  ,סביב המוטרדת אווירה חברתית לא נעימה

יש לציין כי במקרים רבים המוטרדת נתקלת בתגובות עוינות ופוגעות מצד מקום העבודה  .על עבודתה

מצבים אלה . ההנהלה יד ולעתים גםלויות מצד חבריו של המטרהתנכבואף בפרט בכלל ועמיתיה לעבודה 

במקרים . מצבה הנפשי ואף יכולים להוביל לעזיבתה את מקום העבודה ועל משפיעים מאוד על העובדת

 ,שלא להמשיך לספוג את הסביבה העוינתכדי  העבודהרבים אף שהעובדת מעוניינת לעזוב את מקום 

 . פרנסה משום שאינה יכולה להיוותר ללא מקור נאלצת להישאר בוהיא 

בין אם מתוך רצון להתרחק מהמקום  ,לעזוב את מקום העבודהנאלצת במקרים מסוימים המוטרדת 

עזיבת מקום העבודה כרוכה מטבע הדברים . ובין אם בשל פיטוריה, פגע שוביכי תוחששה בו נפגעה ש
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שהוטרדו  מהעובדים 25%מסקר שנערך בדנמרק עולה כי . בפגיעה כלכלית ובפגיעה בקריירה המקצועית

מהעובדים  16%לה כי ומסקר שנערך בלוקסמבורג עו ,או פוטרו מינית דיווחו כי החליפו מקום עבודה

 100.שהוטרדו מינית דיווחו כי התפטרו או פוטרו ממקום עבודתם

 101בו בוצעהש על הארגוןההטרדה המינית השלכות  .7.3

וכך גם למדיניות הארגון  ,הסביבה למעשים מסוימים יש השפעה על שכיחותם של מעשים אלהלתגובות 

חשים כי הטרדה עובדים בארגון מסוים ה. הטרדות מיניות וההתנהלות הארגונית הנגזרת ממנהכלפי 

 מי שעשו את המעשים  חריפות כלפי ואינה גוררת סנקציותאינה מטופלת  מינית במקום עבודתם

מבצעיה ש ,מקובלתופעה הטרדה מינית היא תתרבות הארגונית במקום עבודתם בלפיו שמקבלים מסר 

כלפי  "בלנותואפס ס"מקום עבודה שבמדיניותו ובמעשיו משדר לעובדים  ,לחלופין. אינם צפויים לעונש

יצירת . הטרדות מיניות יהיו שכיחות בהפחות שסביר רבות ארגונית שתיוצר  ,מעשים אלה ומבצעיהם

ם העבודה היא אבן היסוד במניעת כלפי הטרדות מיניות במקו "אפס סובלנות"תרבות ארגונית שעיקרה 

 US Equal)ב "בעבודה של ארה ן הזדמנויותיונציבות שוווכפי שהגדירה זו  ,הטרדות מיניות

Employment Opportunity Commission)  מניעה היא האמצעי המיטבי למיגור " :2003בשנת

 102."מיניות במקום העבודה הטרדות

ירידה במוטיבציה  ,פגיעה ביעילות הארגון :על הארגון כולו השלכות שונותיש להטרדות מיניות בעבודה 

 עובדיםבשמירה על קושי , יצירת אקלים ארגוני מתוח וחשדני, היעדרויות חוזרות ונשנות, של העובדים

מסקר שנערך . מצד המוטרדים תביעות משפטיותעקב פרסום שלילי ואף עלויות כלכליות , קבועים

ת כבעיה ומיניה הטרדותההגדירו את תופעת שנשאלו מהמעסיקים  17%-כלה כי וע 2002בשנת בעולם 

הטרדה ההשלכותיה האפשריות של הדגשת  103.בעיה חשובה מאוד הגדירו אותה 70%-מרכזית וכ

 .להניע את המעסיקים לפעול למניעת מקרים אלה עד כמה שניתןעשויה מינית על הארגון ה

מיניות עלולים לאבד אמון בארגון אינו מטפל בהטרדות עדים לכך שמקום עבודתם שעובדים יש לציין כי 

יעמוד לצדו של העובד  לאו פועל להגן על עובדיוכגוף שאינו נתפס שכן הוא  ,לומחויבות פחותה לחוש ו

תוך שמירה על  ,צריך להיעשות בזהירות על הטרדה מינית טיפול הארגון בתלונות ,מנגד. בשעת הצורך

 . ביעילות הארגוןשתפגע  ,עוינת ומתוחה יבת עבודההמטריד ומניעת סב, המתלוננת

 סיכום

על  ,עבודתהעל , השפעות שליליות על המוטרדתשיש לה תופעה  אהטרדה מינית במקום העבודה הי

השלכות אלה עמדו בבסיס חקיקת החוק למניעת הטרדה . החברה כולהעל והתרחשה בו שהארגון 

מתוך שאיפה לשמירה על  ,באופן יעיל בהטרדות שבוצעוטפל ללמנוע הטרדות מיניות ושמטרתו  ,מינית
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פעולות ליישום החוק ולאכיפתו . לקדם את השוויון בין המיניםרצון הפרטיותו ו, חירותו, כבוד האדם

מכוונות ליצירת שוק עבודה שבו פגיעה מינית של בעל העוצמה בבעל העוצמה הפחותה לא תהיה כלי 

פגיעה נוספת בהשתלבותן של  ןה, לצד הפגיעה האישית, זה של כלי שכן תוצאותיו ,משחק לגיטימי ושכיח

 .ממנה ניזוקה החברה כולהשפגיעה  – נשים בשוק העבודה

 

 


