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 דברי יו"ר הוועדה

הטרדה מינית היא אלימות, גם אם היא באה לידי ביטוי במילים ולא באקט פיזי, גם אם היא נעשית 

כחלק מ"הווי" או מסורת או תפיסות עולם שהיו מקובלות בעבר ואינן עוד. הטרדה בקריצה, בחיוך, 

מינית היא פגיעה בזכויות אדם, היא חסם מקצועי, היא אפליה פסולה. הטרדה מינית היא השפלה 

נקודתית או מתמשכת של אדם אחר, היא רעה חולה והיא ההפך המוחלט מהציווי "את השנוא עליך 

טרדה מינית היא תופעה פסולה ובא הזמן להיאבק בה בכל הכלים, בכל אל תעשה לחברך". ה

 האמצעים ובכל החזיתות.

הועדה לגיבוש תכנית לאומית למאבק בתופעת ההטרדות המיניות בחברה הישראלית הוקמה ביוזמת 

הרשות לקידום מעמד האישה שהתבקשה לגבש דו"ח בנושא עבור ממשלת ישראל. בחרנו להרחיב 

ולפעול במסגרת של ועדה ציבורית בה ניתן ייצוג למשרדי הממשלה הרלוונטיים, לצה"ל את המשימה 

ולראשונה, גם לנציגה מטעם ארגוני החברה האזרחית הפועלים לסיוע לנפגעות  ,ולמשטרת ישראל

תקיפה מינית. הוועדה לקחה על עצמה אתגר משמעותי בזירה שחווה מהפכה בינלאומית, אשר 

 דעות אבל גם את ההתנגדויות.מטבעה מחזקת את המו

בחרנו לשאוב השראה ולמידה מניסיונות אחרים שנעשו בעולם, מהצלחות וגם מכישלונות, כדי למצוא 

ומצד שני  ,את הדרך לעורר מצד אחד הבנה, אמפתיה, חלחול של המסר החברתי, המוסרי, המצפוני

תוקף. אסור להשתמש במילים מסייע ל -הרתעה, איום וחידוד המסר לפיו מי שלא מסייע לקורבן 

 מכובסות. הטרדה מינית היא פשע אלים וכך צריך להתייחס אליו ואל מבצעיו.

בחרנו להציב את הדגש על מקומות העבודה בכללותם וכפועל יוצא גם בצה"ל, במשטרה ובגופי 

הביטחון האחרים. בראש ובראשונה מפני שסקר שערכה הרשות לקידום מעמד האישה העלה כי 

ות העבודה הם הכר הפורה להטרדות מיניות בישראל אבל גם לאור הנזק המתמשך הטמון מקומ

בהטרדה מינית במקום העבודה. הפיכת חייה של עובדת לסיוט מתמשך, פגיעה ביכולתה להתקדם 

בעבודה, השפעה על הלך רוחה וחיי היומיום שלה. כל אלה גוררים נזקים חבריים מרחיקי לכת ועלינו 

 ק בתופעה בכל הכוח.כחברה להיאב

ברצוני להודות לחברות וחברי הוועדה שפעלו בהתנדבות ותרמו רבות בגיבוש ההמלצות ולצוות הרשות 

 . Deloitteפירמת הייעוץ לקידום מעמד האישה ושותפינו ב

 אין לי ספק כי יישום מסקנות והמלצות הוועדה יביא לשינוי חברתי מהפכני. זה הזמן.

 

 בברכה,

 יושבת ראש הוועדה -אוה מדז'יבוז' ,לקידום מעמד האישההרשות מנהלת 
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 אודות הקמת הוועדה ופעילותה רקע

זרקור על היקף תופעת ההטרדות המיניות, אשר נוגעת  מהש MeToo#-ה תנועתבעת האחרונה, 

, סיפורים רבים הוצפו במרחב הציבורי, וחשפו את המציאות הלכל אישה ולגברים רבים. בעקבותי

כעת, יותר העגומה של הטרדות מיניות במקומות עבודה, מגיפה שממשיכה להתקיים בארץ ובעולם. 

המודעות הציבורית והשיח פרצה לתודעה העולמית והישראלית,  MeToo#-משנה לאחר שתנועת ה

  וצא דופן לשינוי. י הזדמנות לוןח מייצרים הגובר סביב הנושא

החלטת ועדת השרים לשוויון מגדרי בראשות השרה גילה גמליאל, שקיבלה תוקף  על הרקע הזה ולאור

 יזמה הרשות לקידום מעמד האישה הקמת, 7.12.2017ביום ( 7)אשה/ 3229של החלטת ממשלה מס' 

במסגרת . חברה הישראליתבמיניות ה ההטרדות מאבק בתופעתועדה לגיבוש תכנית לאומית ל

, מתוך תקציב המשרד 2018-2020לשנים  ₪מיליון  10לצורך יישום התוכנית הוקצו ההחלטה הנ"ל ו

  י. לשוויון חברת

סוגיות הליבה עבודת הוועדה נמשכה מספר חודשים וכללה תהליך נרחב ליצירת הבנה מעמיקה אודות 

  רות בעלי עניין וידע בתחום., תוך חיבור ולמידה מעשוהאתגרים הקריטיים המצריכים מענה בתחום

 

מתקיימת בשלל זירות החיים, במקומות עבודת הועדה העלתה כי בעוד שתופעת ההטרדות המיניות 

לראיה, על פי מדגם שערכה הרשות לקידום מעמד עבודה הטרדות מיניות מתרחשות ביתר שאת. 

חוו  60%-מקרב הנשים שהעידו על עצמן שהוטרדו מינית, כעולה כי , האישה כחלק מעבודת הועדה

בשל כך, התקבלה ההחלטה למקד את עבודת הועדה סביב הטרדה מינית במקום העבודה או בצבא. 

 תופעת ההטרדות המיניות במקומות עבודה. 

גיבשה הועדה תכנית לאומית ולאחר תהליך עבודה מקיף שנמשך מספר חודשים, , על הרקע הזה

כוללת רשימה של  תכנית זו .בחברה הישראליתמיניות במקומות עבודה ההטרדות תופעת הב למאבק

חלק מאותן המלצות, ייושמו בהובלת הרשות לקידום  .במסמך זה 3בפרק המרוכזות  ,עשרות המלצות
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 ₪מיליון  10עומד על כאמור במסגרת התקציב שהוקצה לצורך יישום התכנית, אשר , מעמד האישה

יצויין כי ככל שיישום  .זהבמסמך  4בפרק המפורטת בתכנית הפעולה  כלולותוהן  ,2020-2018לשנים 

, הרשות לקידום מעמד האישה תידרש לתיקון החלטת 2021-2019תכנית הפעולה יידחה לשנים 

 מובאות והן חלוקים הועדה חברי היו פעולה דרכי שתי לגביי כי יצויין בהתאם. עוד 3229הממשלה מס' 

 .ההמלצות לגוף כנספח

ישנן המלצות רבות  4והפעולות הכלולות בתכנית העבודה בפרק  3במסגרת ההמלצות המנויות בפרק 

שאינן עומדות במסגרת התקציב האמור בהחלטת  )לרבות כוח אדם( בעלות השלכות תקציביות

ת אלו ייושמו ממסגרת ככל שהמשרדים נשואי המלצות אלו יחליטו ליישמן, המלצו. 3229ממשלה מס' 

א לחוק יסודות 40לסעיף התקציבים הקיימים של המשרדים ו/או הגופים נשואי ההמלצה ובכפוף 

 .1985-התשמ"ה ,התקציב

יודגש כי הועדה סבורה שהתמקדותה בהטרדות מיניות במקומות עבודה הינה חיונית בשלב זה, בין 

מדובר בצעד יודגש כי עם זאת, ערות ביותר. והצורך במיקוד בסוגיות הבו היתר לאור מגבלת התקציב

ראשון בלבד וכי יש למקד את העשייה בהמשך גם בזירות נוספות בהן הטרדות מיניות מהווה תופעה 

  רווחת.
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 הטרדות מיניות במקומות עבודה .1

 

 שכיחות התופעה .1.1

כיום, למעלה משני עשורים לאחר חקיקת החוק למניעת 

-תנועת ה פרוץ   לאחר הטרדה מינית בישראל, ויותר משנה

#MeToo , בכלל הטרדות מיניות במציאות הנוכחית

תופעה נפוצה אשר  ממשיכה להוותובמקומות עבודה בפרט, 

על פי  כחלק מהמציאות היומיומית בארגונים רבים. מתקיימת

בשלל זירות  מתקיימת התופעהמחקרים בארץ ובעולם, 

מתרחשות ביתר הטרדות מיניות במקומות עבודה החיים, אך 

בישראל, מקרב הנשים שהעידו על עצמן שהוטרדו  .שאת

חוו הטרדה מינית במקום העבודה או בצבא.  %60-מינית, כ
1 2 

העובדות בו  מקום העבודה מהווה זירה משמעותית

כך  תוממושכ ותתקופנמצאים זמן רב ולמשך  והעובדים

הוא , ווקשרים אנושיים שונים אינטראקציותבו צרים נוש

. בשל תנאים אלו ואחרים,  פערי כוחותו היררכיהמאופיין ב

מקום העבודה מהווה כר פורה להתרחשותן של הטרדות 

 כלפי נשים. שברוב המקרים מופנות בעיקר מיניות בכלל, 

 

ביטוי לניצול לרעה של מעמד  עשויות להוותהטרדות מיניות 

מהמקרים של הטרדות  44%-בישראל, בכ או יחסי כוח בארגון.

מיניות במקום העבודה, נשים הוטרדו על ידי מי שמעמדו גבוה 

במקום העבודה גבוהה של עובדים קיימת תלות יותר. 

, מימוש עצמייכולת פרנסה,  - ובמעסיק בהיבטים שונים כגון

חסם על יכולתה  , עשויה להטילתלות זו יחסים חברתיים ועוד.

ב לדרישות מיניות מהממונים עליה או להגיש של העובדת לסר

 3 תלונה כנגדם.

  ת אוה מיני, כגון העראו עובדים תוכלפי עובד פוגעניות ובלתי רצויותהתנהגויות מיניות  ,פעמים רבות

 "מקובלת"חלק מהתרבות ה ומהוותאו שאינן נתפסות כחמורות,  מינית אינן מזוהות כהטרדה ,ליטוף

-כת בלתי רצויות ספציפיות התברר שלראיה, כאשר נשאלו על התנהגויות מיניו .במקומות עבודה רבים

מהנשים  32%-, אך רק כאו בצבא מהגברים חוו הטרדה מינית במקום העבודה 44%-מהנשים וכ 66%

. או בצבא מהגברים העידו על עצמם בצורה מפורשת כי חוו הטרדה מינית במקום העבודה 8%-וכ

לגמרי מהי הטרדה  יודעיםרבים לא ודעות הציבור לנושא בשנים האחרונות, על אף העלייה במדהיינו, 

                                                           
  2018-על פי מדגם שערכה הרשות לקידום מעמד האישה ב1 

  2018-על פי מדגם שערכה הרשות לקידום מעמד האישה ב2 

 2018-על פי מדגם שערכה הרשות לקידום מעמד האישה ב3 
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או שלא מספיק בטוחים או  ,, ממזערים את הפגיעהמינית, לא מצליחים לזהות התנהגויות כהטרדה

  על כך. פתוחים להעיד

4 

 חשופות ביתר שאת למקרים של הטרדות מיניתכאמור נשים 

ביחס לגברים, וברוב המוחלט של מקרי ההטרדה המינית 

במקרים של  יש לזכור כי המטריד הוא גבר. אולם ,כנגד נשים

)הן על ידי המוטרדים גם גברים עלולים להיות הטרדה מינית, 

המטרידות  להיות נשים עשויותגם גברים והן על ידי נשים(, ו

זה מתייחס מסמך למרות ש )הן כנגד גברים והן כנגד נשים(.

קיימת  יודגש כיהעיקריות מהתופעה,  לנשים כנפגעות

הן מצד גברים והן גברים תופעה של הטרדות מיניות כלפיי 

 5.םמצד נשי

 סביב מקרי הטרדה מינית   השתיקה" "מעגל .1.2

על אף העלייה במודעות הציבורית, במציאות הנוכחית, 

קורבנות פעמים רבות הו קיימת שתיקה סביב הנושא

במציאות זו, לדווח על אירועים של הטרדה מינית.  חוששים

אינם  למעשה רובם המוחלט של מקרי ההטרדה המינית

. כלל, וכך מימדיה האמיתיים של התופעה מטשטש מדווחים

מאלו שחוו הטרדה מינית במקום  5%-נתונים, רק כעל פי 

  6 העבודה דיווחו או הגישו תלונה על המטריד.

בעולם שבו פרקטיקות של שגורם מרכזי לתופעה זו, הוא 

 ולתפוסאת הפגיעה שחוו  למזער נוהגות קורבנות להטרדה מיניתהטרדה מינית מסוות ומוכחשות, 

לעתים הן  אותה כחלק נורמלי מהתרבות המקובלת בארגון.

לצורות אחרות של אלימות מינית, כמו תקיפה משוות אותה 

אחרות כלל מינית או אונס, ומעריכות אותה כפחות "חמורה". 

אינן יודעות לזהות שמדובר בהטרדה מינית ולפרש את הפגיעה 

                                                           

 2018-על פי מדגם שערכה הרשות לקידום מעמד האישה ב4 

 2018-בעל פי מדגם שערכה הרשות לקידום מעמד האישה 5 

 2018-על פי מדגם שערכה הרשות לקידום מעמד האישה ב6 

  מספיק רציני" "לא חשבתי שזה

 "לא ידעתי שמדובר בהטרדה מינית"

 "הזמן כל לנשים קורה"זה 
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של מחסור בידע ואי הכרת של החוק למניעת הטרדה מינית וההתנהגויות האסורות שחוו ככזו, ב

 .במסגרתו

שלא יאמינו להן או שייחסו להן מניעים אחרים, בקרב נשים רבות קיים חשש בנוסף, 

 מובנות . תחושות אלוולעתים הן אף מאשימות את עצמן בהתנהגותו של המטריד

 שחוותה הטרדה מינית מצהירהכאשר אישה במקרים רבים, שהעובדה  על רקע

למה היא " , כגון:קשותתגובות והיא נתקלת באצבע מאשימה החברה מפנה כלפיה 

ציפתה כשהיא התלבשה בצורה כזו?", "היא לא הייתה צריכה לשתות כל כך הרבה" 

החברה מעניקה לאותה התנהגות פוגענית שלל , ואו "אם היא לא רצתה אז למה היא לא התנגדה?"

  וי בארגון, יחסי חברות, דאגה וכד'.משמעויות אחרות מלבד הטרדה, כגון הו

נשים רבות מעדיפות לנסות להמשיך הלאה בחייהן מבלי להתמודד עם 

פרנסה , אובדן מפגיעה מקצועיתבשל חשש גם חשיפת המקרה והליך הדיווח 

למצוא מקום עבודה בעתיד. מצב זה מחריף  םאו פגיעה בסיכויי העבודהמקום ו

ככל שהמטריד בכיר יותר במקום העבודה, ולפיכך עלול לפגוע במעמדה ואף 

 . של המתלוננת להוביל לפיטוריה

אכן, מקרים הבעיה. , קיים חוסר אמון במערכת ורבות סוברות כי הגשת התלונה לא תפתור את כמו כן

 ,לקבל על עצמם את האחריות על ההטרדה נמנעיםשנחשפו מראים כי פעמים רבות מקומות עבודה 

להתמודד עם סביבת עבודה עוינת  לעתים תוך שהמתלוננת נאלצת

במקרים אחרים תלונות . מקורביו המטריד עצמו אוהתנכלויות מצד ו

במקום מטופלות למראית עין בלבד, תוך שהמטריד ממשיך לעבוד 

)כתוארו  על פי סקר שערך משרד התמ"ת. העבודה ובסביבת המוטרדת

-, כאשר עובדות הגישו תלונה, בהיום( והתעשייה אז, משרד הכלכלה

 12%-המטריד ננזף וב 33%-מהמקרים לא קרה דבר למטריד, ב 35%

  .7בלבד הוא פוטר ממקום העבודה

, מתרחשות לעיני רביםההטרדה המינית בהרבה מקרים מעבר לכך שהקורבנות עצמן חוששות לדווח, 

ה, וכך הפרקטיקה צופים מן הצד בוחרים "להעלים עין" מההטרדה ולהימנע מנקיטת צעדים כנגדאך 

בישראל, כשליש נחשפו להטרדה של אדם אחר במקום עבודתם, אך  .ממשיכה להתקיים באין מפריע

 טרדה, וכשליש מהם לא עשו דבר בנדון. רק כחמישית מתוכם פנו למטריד או דיווחו על הה

נהוג להניח שהיעדרן של תלונות על הטרדות מיניות במקום העבודה מהווה הוכחה למקום עבודה 

לאור הנכונות המועטה של נשים להתלונן , אך ההיפך הוא הנכון. מכבד ונקי מהטרדות מיניות

דווקא מיעוט תלונות מהווה  ,קרובות, לעתים במקרים של הטרדה מיניתוההתעלמות של צופים מן הצד 

 . ונורמות חברתיות מקולקלות אינדיקציה לחוסר אמון במערכת

אינו מאפשר לבחון את ממדיה האמיתיים של התופעה, הוא תת דיווח על הטרדות מיניות ש לכך מעבר

מעונש, תורם להישנות מקרים של הטרדה מינית במקום העבודה ומנציח  לחמוקמאפשר למטרידים 

 ך נוצר "מעגל השתיקה":נורמות חברתיות פוגעניות בקרב החברה, וכ

 

                                                           
, 2011-2010ממצאים מסקרים באמצעות טלפונים",  -משרד התמ"ת "הטרדה מינית בעבודה7 

http://economy.gov.il/Research/Documents/X11458.pdf 

אולי שלחתי לו את  "

 "המסר הלא נכון

חששתי שאאבד את  "

 "מקום העבודה

לא חשבתי שהגשת "

   תלונה תעזור"

http://economy.gov.il/Research/Documents/X11458.pdf
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 מודל "שלושת המעגלים" להבנת הגורמים להתרחשות התופעה .1.3

מיגור תופעה ההטרדות המיניות בכלל, ובמקומות עבודה בפרט, מחייב הבנת גורמי השורש של הבעיה, 

מודל "שלושת המעגלים" הוא דרך תוך שימת דגש על ראיה הוליסטית על כלל מרכיבי התופעה. 

להבנת תופעת ההטרדות המיניות כהתנהגות של פרט אשר מתרחשת בהקשר רחב יותר. 

המודל מצביע על יחסי גומלין בין גורמים רלוונטיים שונים המצויים בשלושה מעגלים: פרט, 

 ארגון וחברה.

הטרדות המיניות כלפי בעבר, מחקרים רבים שנעשו במטרה לנסות להבין את הגורמים לתופעת ה

נשים, חיפשו גורם יחיד או פשטני שמסביר הטרדות מיניות ברמת הפרט הבודד. מחקרים אלו הסבירו 

הטרדות מיניות על ידי משתנים ביולוגיים או פסיכולוגיים של המטריד )כגון נטייה לאימפולסיביות, 

והול או סמים(, חוויות חיים מהעבר דומיננטיות או סמכותיות(, משתנים התנהגותיים )כגון שימוש באלכ

)כגון חשיפה לאלימות מינית בילדות(, נסיבות אישיות )כגון אבטלה( או אמונות אישיות )כגון עמדות 

סקסיסטיות כלפי נשים או אמונות שתומכות בהטרדות מיניות(. למעשה, מחקרים מסוג זה טענו שישנם 

 אנשים שנוטים יותר להטריד מינית מאשר אחרים. 

אולם, מחקרים אלו אינם מסבירים מדוע גברים רבים אשר 

חשופים לגורמים הללו אינם מטרידים, ומדוע גברים אחרים 

מטרידים על אף שאינם חשופים לגורמים הללו. בעוד 

ברמת הפרט עשויים להיות רלוונטיים במקרים שגורמים 

מפנים את  במחקרים מסוג זה היא שהם מסוימים, הבעיה

הפרט, ומתעלמים מכך שהטרדות מיניות הן  אל הזרקור

 תופעה שמתרחשת בהקשר רחב יותר. 

ברמת הארגון, תופעת ההטרדות המיניות מוסברת כתוצר של אינטראקציה בין מאפיינים ארגוניים 

את כגון תרבות, נורמות ויחסי כוחות הקיימים ברמת הארגון, אשר יוצרים הזדמנויות או מעודדים  שונים,

לבין מספר  הנשיםבין מספר  יחס. המעגל הארגוני מדגיש את חשיבותם של גורמים כמו התופעה

אזור  שלמידת הפרטיות  ,נורמות עבודה, שכיחות האינטראקציה בין גברים ונשים ,בארגון הגברים

קיומם ומאפייניהם של תהליכי הגשת תלונה על הטרדה ועוד. כך למשל, על פי מחקרים, העבודה, 

פרופורציה בבארגונים שמאופיינים במבנים היררכיים,  עולההסבירות להתרחשות הטרדות מיניות 

רי אזובדרישות לעבודה בשעות נוספות, סופי שבוע או נסיעות עסקיות, בגבוהה בין גברים לבין נשים, 

עבודה פרטיים וכד'. בנוסף, מחקרים מראים שבארגונים בהם קיימת האפשרות להגשת תלונה, מידת 

  הסובלנות של העובדים כלפי הטרדות מיניות נמוכה יותר. 

 שמשקפותהחברה, תופעת ההטרדות המיניות מוסברת על ידי נורמות חברתיות או תרבותיות, ברמת 

את תופעת  ותבחברה, אשר מעצב ותאו דומיננטי ותאת אותם ערכים, רעיונות או אמונות משותפ

להן לגיטימציה. הנורמות הקיימות יוצרות לא אחת  ותההטרדות המיניות ובמקרים מסוימים אף מעניק

 מייצרותהן  ת אגרסיבית, ובכךוגבריו סיביתאיחסי כוח לא שוויוניים בין נשים וגברים, ותפיסה של נשיות פ

נשים. אותן נורמות נתמכות הן על ידי מבנים חברתיים  כאלימות כלפילגיטימציה לתפיסה של מיניות 

פורמליים )כגון חקיקה ורגולציה( והן על ידי מבנים בלתי פורמליים )כגון היררכיה מגדרית, ייצוגים 

רבות התנהגויות מיניות  בתקשורת, שפה, מוזיקה, סרטים, פרסומות, בדיחות וכד'(. למשל, פעמים

ארוטיות, וכך מועבר מסר  או רומנטיות מטרידות מוצגות באמצעי התקשורת כטריוויאליות, מגוחכות,

 מטעה של לגיטימציה למעשי ההטרדה.

   

הטרדה מינית אינה התנהגות 

שמוסברת רק ברמת הפרט  

הבודד, אלא מתקיימת כחלק 

   מתופעה חברתית רחבה יותר
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 השלכות התופעה ברמת הפרט, הארגון והחברה .1.4

כאשר מעגל  להטרדה מינית המתרחשת במסגרת יחסי העבודה עשויות להיות השלכות חריפות,

 ההשפעה רחב וכולל הן את המוטרדת עצמה, הן את מקום עבודתה, והן את החברה בכללותה:

 הפרטהשלכות ברמת 

והן ברמה  הטרדה מינית במקום העבודה עשויה לגרום לשורה של פגיעות, הן ברמה האישית

וביכולת  פגיעה בתחושת הביטחון האישילעשויה להוביל  ההטרדהברמה האישית,  .התעסוקתית

של המוטרדת,  לפגיעה בבריאות הנפשית והפיזיתו, פגיעה בתפקוד בחיים הפרטיים לסמוך על אנשים

לגרום לירידה ההטרדה עלולה ברמה המקצועית,  חוסר שינה, דיכאון, חרדות ועוד.ולהתבטא ב

בהיעדרויות  ולבוא לידי ביטוי, במקום העבודה לפגוע בתפקוד של המוטרדתבמוטיבציה לעבוד, 

בעקבות ההטרדה המוטרדת נאלצת לעזוב  ,לעתים. ירידה בפריון העבודהאו  מהעבודה, קושי בריכוז

 .להטרדהאת מקום העבודה, בין אם מתוך החלטה עצמאית ובין אם בשל פיטורין מסיבות הקשורות 

עזבו את  מהנשים שהוטרדו 13.5%-, נמצא כי כ)כתוארו אז( סקר שערך משרד התמ"תמסגרת , בכך

פוטרו בגין סיבות הקשורות להטרדה. סיבת העזיבה עשויה  3.6%-מקום העבודה בעקבות ההטרדה, ו

עזבה את מקום העבודה המוטרדת להקשות על מציאת עבודה אחרת בשל הקושי להסביר מדוע 

 הקודם. לאור כל אלו, ההטרדה עלולה לגרום גם לפגיעה במצבה הכלכלי של העובדת ומשפחתה.

 כות ברמת מקום העבודההשל

הטרדות מיניות מוטרדות עצמן, אלא בארגון כולו. הטרדה מינית במקומות עבודה פוגעת לא רק ב

, ולפגוע בתחושת הביטחון שלהם העובדות והעובדיםהמוטיבציה של יתר עלולות להוריד את בעבודה 

הארגון. בנוסף, להטרדות מיניות ולפגוע בתדמית  הנהלההעובדות והעובדים לבין היחסי מתח בין  לייצר

 היעדרויות של המוטרדתאו  עשוית להיות תוצאות כלכליות מזיקות לארגון, עקב ירידה בפריון העבודה

 הפסד כוח אדם, הליכים משפטיים ופגיעה במוניטין של העסק.   , ניוד גבוה של עובדים,בעקבות המקרה

 השלכות ברמת החברה

הטרדות מיניות, אין לבחון כל כדי להבין את הנזק שגורמות 

להתייחס אליו כחלק מתופעה יש אירוע הטרדה בנפרד אלא 

הטרדות מיניות במרחב העבודה משליכות  בראייה זו, רחבה.

על החברה כולה משום שהן מבטאות את פערי הכוחות 

בחברה, ובפרט את הפגיעות המגדרית של נשים בשוק 

ם חוות הטרדות העבודה ומנציחות אותה. בתרבות שבה נשי

מיניות ופועלות בסביבת עבודה סקסיסטית, הן יתנהלו 

בביטחון עצמי נמוך יותר, ירגישו פחות בנוח להציע עצמן 

לקידום, לדרוש העלאת שכר ולהתבטא בישיבות מקצועיות. 

לפיכך, נטען כי קיים קשר הדדי בין תופעת ההטרדה המינית במקומות העבודה לבין מעמדן של נשים 

העבודה ובחברה, המתואר על ידי "מעגל קסמים", שבו מצד אחד נשים פגיעות יותר להטרדות בשוק 
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מיניות בשל מעמדן, ומצד שני הטרדות מיניות תורמות להנצחת מעמדן הנחות של נשים בשוק 

  :8העבודה

 

 

  

                                                           
 2011-2010ממצאים מסקרים באמצעות טלפונים",  -משרד התמ"ת "הטרדה מינית בעבודה 8 

ההטרדה המינית וההתנכלות משתלבות במעגל קסמים: מכיוון שנשים נמצאות בעמדות חלשות "

יותר, קל יותר להטרידן; וכיוון שהן מוטרדות יותר מינית, הן נותרות בעמדות חלשות יותר ומתקשות 

להתקדם ולהתעצם. לפיכך הטרדה מינית היא עוד סוג של חסם ומכשול הפוגע ביכולתן של נשים  

 "להשתלב במקום העבודה, לפתח בטחון עצמי מקצועי, להתקדם ולהצליח
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 לגיבוש התכניתהמסגרת המתודולוגית  .2

 

 מניעה ראשונית .2.1

 מניעה ראשוניתרמות, בהתבסס על המועד שבו ההתערבות ננקטת:  3-נהוג לחלק תכניות מניעה ל

 שניוניתמניעה , המינית במטרה למנוע את התרחשותה מלכתחילה ההטרדה ותם התרחשוטר

המינית התרחשה להתמודדות עם ההשלכות קצרות  יד לאחר שההטרדהמ ראשונית כתגובההניתנת 

הננקטת לאחר שההטרדה המינית התרחשה ומכוונת  ומניעה שלישונית הטווח של המקרה,

 להתמודדות עם ההשלכות ארוכות הטווח על הקורבנות ושיקום המטרידים למניעת הישנות הפגיעה. 

 

 בודה בחברה הישראליתמיניות במקומות עההטרדות בתופעת ה למאבקהתכנית הלאומית 

שמונעת את התרחשותן התערבות על מניעה ראשונית, כלומר  מרכזידגש  מבקשת לשים 

  .של הטרדות מיניות מלכתחילה

מניעה ראשונית מבקשת לטפל בשורש הבעיה על ידי שינוי הנורמות החברתיות, האמונות 

נורמות המעודדות כבוד  ולקדםוההתנהגויות הרווחות בקרב החברה אשר עומדות בבסיס התופעה, 

כך, גישה זו מונעת  ויחסים שוויוניים בין נשים וגברים ותרבות של היעדר סובלנות להטרדות מיניות.

בזמן אמת, הן בקרב נשים וגברים  הטרדות מיניות לפני שהן מתרחשות ומספקת כלים להתמודדות עמן

  מטרידים והן כצופים מן הצד.בקרב מוטרדים, הן 

מיקוד התכנית במניעה ראשונית מבוסס על ההבנה כי 

על מנת לייצר שינוי חברתי עמוק ובר קיימא ולמגר את 

תופעת ההטרדות המיניות בחברה הישראלית בכלל, 

פעה ובמקומות עבודה בפרט, יש לעקור את התו

 מהשורש באמצעות חינוך מניעתי. 

מניעה ראשונית הינה צורת התערבות אפקטיבית, אשר 

בתכניות  גם מרכיב מרכזי מהווהמניעה ראשונית . הצלחתה מבוססת על מידע הולך וגובר שמעיד על

 אוסטרליה, בריטניה וקנדה.  כגוןשל מדינות מתקדמות בעולם, דומות  התערבות

 

 

  

התכנית מתמקדת במניעת  

ההטרדה המינית עוד לפני 

התרחשותה באמצעות שינוי נורמות 

 חברתיות
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 כמרחב ליצירת שינוי "שלושת המעגלים" .2.2

משום . אסטרטגיים כנגדםצעדים ב ונקיטה מניעה ראשונית מחייבת זיהוי של גורמי השורש של הבעיה

הטרדות המיניות תופעת ה על מנת להבין את גורמי השורש של, שמדובר בבעיה חברתית כה מורכבת

מודל על פי  .ה הוליסטיתייראיש לבחון את התופעה על כלל מרכיביה ב בכלל, ובמקומות עבודה בפרט, 

יחסי המיניות כניתן להסביר את תופעת ההטרדות , 1.3אשר הוצג בהרחבה בפרק , "שלושת המעגלים"

 גומלין בין גורמים המצויים בשלושה מעגלים: פרט, ארגון וחברה.

 

מיניות במקומות עבודה בחברה הישראלית ההטרדות תופעת הלמאבק בהתכנית הלאומית 

זאת, בהתבסס על פרט, ארגון וחברה.  ד מ"שלושת המעגלים":שינוי בכל אח חותרת לייצר

חברתי רחב -כחלק מהקשר ארגוניאלא מובנות  ,שהטרדות מיניות לא מתרחשות בתוך ואקוםההבנה 

לפיכך, על מנת לעקור מן השורש את התופעה, מניעה ראשונית אפקטיבית מצריכה לנקוט יותר. 

בצעדים כנגד הגורמים שעומדים בבסיסה, תוך לקיחה בחשבון של כלל מרכיביה מתוך ראייה הוליסטית 

 על האקוסיסטם הרחב שבו התופעה מתרחשת.
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 ניתמטרות התכ .2.3

 

 :המטרות פירוט להלן

חינוך והעלאת המודעות בקרב הציבור לתופעת ההטרדות המיניות מהווה מפתח לשינוי  הרציונאל:

העלייה במודעות הציבור לנושא בשנים  למרותטווח בנורמות החברתיות הקיימות סביב התופעה. -ארוך

בחסותן של נורמות חברתיות  מתקיימת תופעה שכיחה אשרהטרדות מיניות עדיין מהוות האחרונות, 

, קיימת שתיקה ובושה סביב אלימות מיניתבמציאות הנוכחית, אשר מנרמלות ומטשטשות את התופעה. 

 חלקמתעלמים מהמתרחש. צופים מן הצד ו קורבנות חוששות לדווח על אירועים של הטרדה מינית

וההתנהגויות האסורות  אינו מכיר את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית מהציבור עדיין גדול

אינן  או עובד בלתי הולמות כלפי עובדתמיניות  או הערות התנהגויותבמסגרתו, כאשר לעתים קרובות 

 או שאינן נתפסות כחמורות.מזוהות כהטרדה 
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על הטרדות מיניות מהוות חוליה מרכזית לטיפול ומניעת הטרדות מיניות  9מעסיקים וממונות הרציונאל:

הינם בעלי תפקיד מפתח ביצירת שינוי ומיגור התופעה. אולם, במצב הנוכחי, במקומות עבודה ו

 נוקטים בצעדים מספקים למיגור וטיפול בתופעה ולעתים אף אינם מבצעים עדיין אינם מעסיקים רבים

אינם מקפידים על תליית תקנון שמעסיקים ישנם  כך למשל, .ם במסגרת הוראות החוקיהתואת חוב

עובדים עובדות והפעמים רבות הומינוי ממונה על הטרדות מיניות, וגם כאשר קיימת ממונה בארגון 

על נושא ההטרדות המיניות במקומות עבודה  ממונות .10בדבר זהותה, כמתחייב בחוק אינם מיודעים

באפקטיביות, ביניהם "ניגוד  דןתפקי את לבצע יכולתן את המגבילים מובנים קשיים עם מתמודדות

 אינטרסים" בין המעסיק והמתלוננות, הכשרה בלתי מספקת והיעדר משאבים.

במקומות  מיגור תופעת ההטרדות המיניותיצירת הרתעה ובכך ללאכיפה כוח משמעותי ב הרציונאל:

 מעסיקיםהחוק למניעת הטרדה מינית כלפי  ה שלאכיפפיקוח ולא נעשה די כיום,  . עם זאת,עבודה

ל שו חסרונבולט בשל כך,  בצורה מצומצמת בלבד.הדברים נעשים , או שבאשר לחובותיהם לפי החוק

. בעל סמכויות אכיפה ופיקוח נרחבות יותר של החוק למניעת הטרדה מינית כלפי מעסיקים ממשלתי גוף

ורבים החוק, ההרתעה הקיימת בלתי מספקת  הוראות מילוי על מהותית פיקוח סמכות בהיעדר

  מהעסקים עדיין אינם ממלאים את חובותיהם במסגרת הוראות החוק.

, כמעסיק הגדול ביותר במשק, ראוי שישמש כדוגמה לכלל המשק באשר ירות המדינהש הרציונאל:

לאופן המניעה והטיפול הראוי בתופעת ההטרדות המיניות. תופעת ההטרדות המיניות מהווה תופעה 

יים, כמו גם במקומות עבודה ציבוריים. הליך המניעה והטיפול בהטרדות נפוצה במקומות עבודה פרט

דיווח של -מספר קשיים, חלקם ייחודיים ביחס למגזר הפרטי, ביניהם תת המיניות בשירות המדינה מעל

מקרי הטרדה מינית המאתגר את היכולת לבחון את ממדיה האמיתיים של התופעה, מחסור בכח אדם 

ואתגרים העומדים בפני הממונות על נושא ההטרדות המיניות  ת הנושאלטוב יםומשאבים המוקצ

 ומקשים על יכולתן לבצע את תפקידן כראוי.

כיום ישנו מחסור במידע זמין ומעודכן החשוף לבעלי העניין השונים וקיימת מעט כתיבה  הרציונאל:

ת מידע לטובת מיגור מקצועית בתחום ההטרדות המיניות. אלו הכרחיים על מנת לקדם מדיניות מבוסס

התופעה. יצירת מידע וידע רלוונטיים תסייע לאיתור סוגיות הליבה וזיהוי קהלי היעד הפגיעים ביותר, 

סביבם נדרש למקד את מאמצי ההתערבות הממשלתיים והמקומיים. כמו כן, מידע הכרחי עבור היכולת 

                                                           
ואולם  המונח הקובע לעניין הוא "אחראי" 1998-יצויין כי  בתקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעסיק(, התשנ"ח 9

 בהמלצות אלו ייעשה שימשו במונח ממונה חלף המונח אחראי, כמקובל בשיח בתחום.  

ל פי מדגם שערכה הרשות לקידום מעמד האישה, כמחצית מהעובדים ומהמשרתים בצבא לא יודעים מי הממונה על ע 10 

הטרדות מיניות בארגון שלהם; עדויות נוספות ליישום חלקי של החוק התקבלו מקרב בעלי עניין וידע שהשמיעו את דבריהם 

 בפני הועדה . 
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הם, לטובת קידום ההבנה להעריך ולמדוד את הצלחת מאמצי ההתערבות הננקטים ומימוש מטרותי

 אודות צעדים אפקטיביים הנדרשים למיגור התופעה. 
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 עקרונות מנחים לגיבוש התכנית 8"ממש ממש לא":  .2.4

 8מבוססת על מיניות במקומות עבודה בחברה הישראלית ההטרדות תופעת הלמאבק בהתכנית 

 התכנית. עקרונות אלו זוהומפתח הבאים, אשר הנחו את הוועדה בגיבוש מטרות והמלצות עקרונות 

 דומות של מדינות מתקדמות בעולם:  בתכניותכקווים מנחים מרכזיים  הועדהע"י 
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 המלצות הוועדה .3

בחברה הישראלית מורכבת  לאומית למאבק בתופעת ההטרדות המיניות במקומות עבודההתכנית ה

 זה.  בהמשך פרקמפורטות , אשר עשרות המלצותמ

 המטרות הבאות העומדות בבסיס התכנית: 5סווגו תחת המלצות התכנית 

 

ייושמו כבר צעדים מומלצים   8-כ ,מתוך כלל ההמלצות המרכיבות את התכנית

בהובלת הרשות לקידום מעמד האישה, במסגרת התקציב  2020-2018בשנים 

הנוכחי שהוקצה לצורך יישום התכנית מתוך תקציב המשרד לשוויון חברתי, 

כי ככל שיישום תכנית הפעולה יידחה לשנים  יצויין .₪מיליון  10אשר עומד על 

, הרשות לקידום מעמד האישה תידרש לתיקון החלטת הממשלה 2021-2019

  אם.בהת 3229מס' 

ישנן המלצות רבות  4והפעולות הכלולות בתכנית העבודה בפרק  3במסגרת ההמלצות המנויות בפרק 

בעלות השלכות תקציביות )לרבות כוח אדם( שאינן עומדות במסגרת התקציב האמור בהחלטת 

ככל שהמשרדים נשואי המלצות אלו יחליטו ליישמן, המלצות אלו ייושמו ממסגרת . 3229ממשלה מס' 

א לחוק יסודות 40לסעיף קציבים הקיימים של המשרדים ו/או הגופים נשואי ההמלצה ובכפוף הת

 .1985-התשמ"ה ,התקציב

סוגיות גובשו לאור תהליך מקיף שערכה הועדה ליצירת תובנות אודות המרכיבות את התכנית  ההמלצות

 בעלי עניין וידע בתחום חיבור ולמידה מעשרותוהמענים הנדרשים בתחום, אשר כלל, בין היתר, הליבה 

 Bestמכלל המגזרים, עריכת מדגם להבנת שכיחות ומאפייני התופעה, סקירה בינלאומית של 

practices ודות ומחקרים קודמים מהעולם, שולחן עגול בהשתתפות מעסיקים במשק, חיבור לעב

 בתחום ועוד.

 



22│ 

 

סיונם האישי או הארגוני בתחום ים, אשר הציגו את נייגופים אזרחוהוועדה שמעה נציגים, ארגונים, 

, בין ההטרדות המיניות במרחב הציבורי בכלל, ובמקומות תעסוקה בפרט. המלצות הוועדה מבוססות

על דברים שנשמעו על ידי הנציגים השונים כאמור, ועל עיבודו והרחבתו של מידע זה על ידי  היתר,

 הליווי המקצועי שניתן לועדה.

 

צות מתייחסות להסדרים מוצעים כלליים המצריכים העמקה חשוב להדגיש, כי חלק מההמל

שונים,  , רגולטוריים ובירוקרטייםנוספת בגיבוש פרטיהם כמו גם בחינת היבטים משפטיים

 הוועדה המלצותכי  יודגש כן, כמו לייחד דיונים נפרדים בפורומים המתאימים.יש  םעבור

, יישומן של לפיכך. שונים וגורמים ממשלתיים גופים של פעולה בשטחי נוגעות וחלקן נרחבות

וועדה ממליצה כי ה .לדבראלו מחייב היערכות נוספות והירתמות של הגופים הנוגעים 

בין אם בתחומם ובין , הגורמים המוסמכים יידרשו להמלצות הוועדה וישקלו קידום של הנושאים

 לגביי כי יצויין עוד קם, כמקובל.ביחס לתחומי עיסו םאם תוך שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה נוספי

 .ההמלצות לגוף כנספח מובאות והן חלוקים הועדה חברי היו פעולה דרכי שתי
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שינוי נורמות חינוך ללהעלאת המודעות הציבורית הסברה ו :#1 המלצה

 ולחיזוק הידע אודות החוק חברתיות

  תפיסות חברתיותהשקת קמפיין תקשורתי להעלאת מודעות וחינוך הציבור הרחב לשינוי  .1

ן חינוכי והסברתי נרחב ומתמשך בקרב הציבור קמפיי הרשות לקידום מעמד האישה תוביל 

הרחב להגברת מודעות וחינוך לשינוי נורמות חברתיות ביחס לתופעת ההטרדות המיניות. 

מדי שנה סביב היבט נבחר, כגון: מוצע לתחזק את הקמפיין לאורך שנים ולקיים אותו 

מהצד"  שכיחות התופעה והשלכותיה ההרסניות על החברה, הגברת מעורבות "הצופה

(Bystander ,הסברה אודות מהי הטרדה מינית והגדרת ההתנהגויות האסורות בחוק ,)

במקרה של הטרדה מינית  יותמחויבויות המעסיק במסגרת החוק, דרכי פעולה אפשר

בתוך  במקום העבודה, עידוד נשים וגברים לדווח ולהגיש תלונות על הטרדות מיניות וכד'.

  כך, מוצע לייצר קמפיינים ייעודיים עבור אוכלוסיות ספציפיות המצריכות מענה מותאם.

 

  הקמת זירה דיגיטלית למאבק בהטרדות מיניות במקומות עבודה .2

זירה דיגיטלית למאבק בהטרדות מיניות במקומות  הרשות לקידום מעמד האישה תקים

ולשיתוף והיוועצות  כלים פרקטיים, חומרי הסברה, ידע עבודה, המהווה מרחב להנגשת

התכנים ממונות. ו מעסיקיםעבור עובדות ועובדים,  בנושא הטרדות מיניות במקומות עבודה

האתר  אמהרית., הרוסית וההשפה הערביתלקוראי  ו גםיונגששיוקם אתר האינטרנט ב

  עשוי לכלול, בין היתר, את התכנים הבאים:

o לשימושם שלמניעת הטרדה מינית במקומות עבודהאונליין עבור עובדים ל הדרכה , 

בארגון, כחלק מפעילות הסברה  לעובדות ולעובדיםמעסיקים וממונות בבואם לספק הדרכה 

ומניעה. ההדרכה תכלול תכנים כגון הסבר אודות מהי הטרדה מיניות וההתנהגויות האסורות בחוק, 

מהן חובות המעביד ואחריותו לפי החוק וכן זכויות ודרכי פעולה אפשריות במקרה של הטרדה מינית 

 במקום העבודה. 

o אודות  , הכולל מידענית במקום העבודהמדריך מפורט עבור מעסיקים למניעת הטרדה מי

 .למניעה אפקטיבית של הטרדות מיניות בארגון Best Practices-וכלים פרקטיים , , המלצותהחוק

o מעסיקים ובעלי עניין בתחום לשימושם של סרטונים קצרים להסברה והגברת מודעות ,

דה מינית, מסלולי היבטים שונים, כגון: חובות המעסיק במסגרת החוק למניעת הטרשיעסקו ב

הפעולה האפשריים במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה, הגברת התערבות צופים מן הצד 

 מקרה בוחן: קנדה, מחוז אונטריו

 מדיה להגברת מעורבות צופים מן הצד-קמפיין מולטי

" למיגור הטרדות  It’s Never OKכחלק מהתכנית של מחוז אונטריו "

להגברת  "Who will you help"קמפיין  2015מיניות, הושק בשנת 

מעורבותם של צופים מן הצד במקרי הטרדות מיניות. הקמפיין גרף 

מיליון צפיות. לפי סקרים,   85-הצלחה מסחררת עם למעלה מ

בעקבות הקמפיין תושבי מחוז אונטריו בקנדה הרגישו מחויבים יותר 

 להתערב כשהם עדים למקרה של הטרדה מינית.
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 פעילותהכחלק מ, וכד'. סרטונים אלו יופצו גם באופן אקטיבי ברשתות חברתיות ובערוצים נוספים

 .בנושא הסברה והעלאת המודעותשמקיימת הרשות לקידום מעמד האישה ל

o  כגון פוסטרים וחינוך להדפסה עצמית להעלאת מודעות במקום העבודהחומרי הסברה ,

חומרים אלו יוכלו  צפה, מעליות, קירות, עטים וכד'.ומדבקות המעוצבות במיוחד להדבקה על ר

 .לשמש מעסיקים וממונות בבואם לערוך פעולות הסברה והעלאת מודעות בארגון

o  דינאמי ומתמשך ולהעלאת רעיונותשמספקת מרחב לקיום דיון פלטפורמת שיתוף ציבור.  

o ומידע אודות מקורות סיוע ותמיכה  אפשריים ערוצי הגשת תלונה ודיווח מידע אודות  הנגשת

של מעסיקים שנקטו בצעדי התערבות  סיפורי הצלחה במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה

 .מוצלחים מהם ניתן ללמוד וליישם במקומות עבודה נוספים

o  כגון: סטטיסטיקות, מחקרים,  כללית וחומרים נוספיםאינפורמציהBest Pracitces מידע ,

  אודות הגופים אליהם ניתן לפנות לייעוץ או תמיכה במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה וכד'.

o  להשתמש באתר כפלטפורמה לאספקת המידע והשירותים הנוספים עליהם  ייתכן ובעתיד יתאפשר

לקבלת ייעוץ והכוונה בנושא  מקוונותפניות הוספת ממשק להגשת למשל, תהיה אמונה הרשות )

 .(יישום החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

 

הטרדות מיניות במקומות ב למאבקהפועלים  למוסדות ממשלתיות תמיכותפרסום  .3

 עבודה

פרויקטים שמטרתם מניעת תמיכה ממשלתית ל הרשות לקידום מעמד האישה תפרסם

הטרדות מיניות במקומות עבודה, בדגש על פרויקטים  שמסייעים להעלאת מודעות הציבור 

בתחום וכן הגברת הגישה לידע אודות החוק ודרכי הפעולה והסיוע שעומדים בפני קורבנות 

פרויקטים אשר יסייעו לפיתוח, יש לפעול לקידום  להטרדה במקום העבודה. במסגרת זו

התאמה ועדכון של חומרי הסברה; השקת קמפיינים חינוכיים להעלאת מודעות והגברת 

; מתן והדרכה למעסיקים, עובדות ועובדים; פיתוח חומרי הכשרה Bystandersמעורבות 

ממונות, איגודים, עורכי דין, וגורמים נוספים שעוסקים ובדים, עהכשרות לקהלים רחבים של מעסיקים, 

 בנושא. הפעילות תתבצע בהתאם לדין החל  בתחום.

 

 

 אוסטרליהמקרה בוחן: 

 "Know Where the Line Is" אתר קמפיין

 למניעת הטרדות מיניות במקומות עבודה

לאומי למניעת הטרדות מיניות במקומות עבודה קמפיין 

באוסטרליה, לווה בהשקת אתר שפונה למעסיקים 

ועובדים, וכולל תכנים מסוגים שונים להגברת מודעות  

, ממשק הגשת וידע, כגון סרטוני הדרכה, עלוני מידע

 ועוד. עצמית להדפסהחומרי הסברה תלונה מקוון, 
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 להגברת ידע אודות החוק למניעת הטרדה מיניתהסברה במדיה החברתית  קמפיין .4

להגברת ידע בקרב במדיה החברתית הסברה  קמפיין הרשות לקידום מעמד האישה תשיק

סרטון הפצת  , באמצעותזאת. הטרדה מינית ומעסיקים אודות החוק למניעת עובדות, עובדים

במטרה ליידעם בנוגע למחויבויותיהם במסגרת החוק  "דע את חובותייך" הפונה למעסיקים

 לעובדותסרטון "דעי את זכויותייך" הפונה הפצת למניעת הטרדה מינית, וכן באמצעות 

 סיוע ותמיכהבנוגע לזכויותיהם, ערוצי הפעולה האפשריים ומקורות  םבמטרה ליידע ועובדים

  העבודה.במקרה של הטרדה מינית במקום 

 סדנאות בנושא אלימות מינית לצעירים ונוער  .5

אחד המרכיבים המשמעותיים במיגור תופעת ההטרדות המיניות הינו חינוך לשינוי נורמות ותפיסות חברתיות 

המאפשרות את התופעה, אותו יש לפתח כבר מגיל צעיר. לפיכך, יש לדאוג לחינוך למניעת אלימות מינית 

בתי ספר, אשר יעסקו בני נוער, באמצעות העברת סדנאות בבנות וולקידום מיניות הדדית ומכבדת בקרב 

היבטים שונים, כגון: היקף התופעה והשלכותיה, ניפוץ מיתוסים וסטראוטיפים ביחס לאלימות מינית, חיזוק ב

היכולת לזיהוי אלימות מינית, חיזוק הקשר בין אלימות מינית לבין פרסום פוגעני ושימוש בשפה אלימה, 

 והענקת כלים להתמודדות במקרה של פגיעה. 

 העלאת מודעות אודות תפקיד וסמכויות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה  .6

בהיבט  הזדמנויות שוויון נציבותלסמכויותיה ולאפשרויות המענה של  לא מספקתכיום, קיימת מודעות ציבורית 

 שוויון תפקיד וסמכויות נציבות. לפיכך, נדרשת פעילות הסברה והעלאת מודעות אודות של הטרדות מיניות

בגין אפליה  עובדיםבעבודה בהיבט של הטרדות מיניות, אשר אמונה, בין היתר, על טיפול בתלונות  הזדמנויות

 פעילות העלאת המודעות תתמקדבשלב הראשון, בעבודה והגשת תביעות משפטיות בבתי הדין לעבודה. 

 אתיופיה. -וליוצאיבאוכלוסיות הנוטות שלא לפנות לנציבות, ובכלל זאת לאוכלוסייה החרדית, הערבית 
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למנוע  וממונות מעסיקיםשל  םויכולת םמחויבות חיזוק :#2 המלצה

 ולטפל בהטרדות מיניות בצורה אפקטיבית 

 לנושא הטרדה מינית במקומות העבודה  ממונותהקמת מאגר של  .7

על הטרדה  הממונותמאגר המרכז את פרטיהן של  הרשות לקידום מעמד האישה תקים 

זאת, בשים לב לסוגיות שמתעוררות מתחום הגנת מינית במקומות עבודה במשק. 

ביצירת פניות מרוכזות לקידום מעמד האישה את הרשות  יוכל לשמשמאגר זה  .הפרטיות

לממונות מעת לעת, על מנת להעביר להן חומרים מקצועיים אשר יסייעו להן במילוי 

ו ימי עיון בנושא, וכן חומרי הדרכה והסברה שיוכלו לשמש אותן תפקידן, הזמנות לכנסים א

 כחלק מפעילות מניעה שיקיימובארגון.

ייזום והענקת אות המעסיק המצטיין בתחום החדשנות בטיפול ובמניעת הטרדות  .8

 מיניות

בטיפול  אות המעסיק המצטיין בתחום החדשנותהרשות לקידום מעמד האישה תעניק 

יוענק למעסיקים אחת לשנה במעמד רשמי, כחלק מאירוע  . האותובמניעת הטרדות מיניות

ה יזכין המציין את יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. המעסיק המצטי

מאמצי ההסברה במסגרת  ייחשפו והפרקטיקות החדשניות שנהג בהן ,והוקרה להכרה

 שעורכת הרשות. והעלאת המודעות

 ייזום פעילויות הדרכה לממונות  .9

ייזום פעילויות הדרכה לממונות על הטרדה מינית במסגרת של ימי עיון לצורך הענקת ידע וכלים פרקטיים 

במשק, ותועבר  הנדרשים לביצוע תפקידן בצורה מיטבית. ההכשרה תהיה וולונטרית ופתוחה לכלל הממונות

 ,רת ההכשרות יועברו תכנים הנוגעים להיבטים שונים בתחוםעל ידי גופים מקצועיים הפועלים בתחום. במסג

כגון תיאור התופעה והיקפה, השלכותיה על העובד והמעסיק, היכרות עם הוראות החוק וחובות המעסיק 

בנושא, תפקיד הממונה ופיתוח כישורים נדרשים לצורך מילוי תפקידה כגון יכולות חקירה ותשאול, מיומנויות 

 טית, אמפתיה ורגישות.  שיפוט, רגישות משפ

 תפקיד הממונה וקביעת תנאי סף לביצועו הפעלת רגולציה על .10

על  הממונהתפקיד מעמד וסטנדרטים וכללים מחייבים ברורים ביחס לני חקיקה אשר יגדירו תיקומוצע לבחון 

מספר הממונות ואף תיאור המשרה, אחוז המשרה, התגמול בעדה, במקומות עבודה ) הטרדות מיניות

לתפקיד תנאי סף  לבחון הגדרה של. כמו כן, מוצע (וכו' והעובדות בארגון המינימלי ביחס למספר העובדים

, בשים לב לסוגיות שמתעוררות מתחום נדרשתההכשרה וה , שיתייחסו בין היתר להשכלה אקדמיתהממונה

הערכת  לבצעבקביעת הרגולציה החדשה על תפקידה הממונה במקומות עבודה, יש . חופש העיסוק

לקחת בחשבון פרמטרים מרכזיים של ( עקב העלויות הנוספות שיושתו על מעסיקים וRIAהשפעת רגולציה )

תו של יש לשים דגש על כך שיכולבפרט,  של המעסיק.וגודלו היקפו  ,הארגון, כגון המבנה הארגוני, אופיו

. לכן, יש לשמור על עם דרישות נוספות והעלויות הנגזרות מהן הינן פחותות עסק קטן להתמודד

 בהקשר זה. הדיפרנציאציה בין עסקים קטנים לבין עסקים גדולים
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וההמלצה מתמקדת בצורך לבחון תיקונים יובהר כי המצב המשפטי הקיים נותן התייחסות לחלק מהנושאים,  

 .11משלימים בנושאים אלו

  הכשרה מקצועית של ממונותבחוק חיוב  .11

הכשרה מקצועית של ממונות על הטרדה מינית במקומות עבודה, על מנת להבטיח  בחוק חיובמוצע לבחון 

שיסופקו להן הידע והכלים הנדרשים לביצוע תפקידן. בתוך כך, מוצע לחייב בהכשרה ראשונית מקיפה 

ומחייבת וכן ריענון ועדכון תקופתיים בתדירות שתוגדר. מומלץ לקבוע מיהם הגופים הרשאים להכשיר את 

, מאחר ונכון להיום התחום פרוץ. המעסיק יחויב לדאוג להכשרה זו ולשאת בעלויות הכרוכות בה. הממונות

ולאחר הערכת  על ידי הגורמים הממשלתיים הנוגעים לדבר יודגש כי בחינת תיקון החוק צריכה להיעשות

בות בגודל להיבחן תוך התחש הצריכ. כמו כן, חיוב בהכשרה מקצועית של ממונות (RIAהשפעת רגולציה )

המעסיקים השונים ובמאפיינים נוספים, ובהתאם גם היקף ההכשרה שיוטל על המעסיק והעלויות הכרוכות 

  בכך.

 

 קביעת מנגנוני הגנה על הממונות .12

יספקו מענה אשר  ועל פעולות שנעשו במסגרת מילוי תפקידן, מנגנוני הגנה על הממונות ה בחוק שלקביע

המובנה לקושי ולחשש שביצוע תפקידן יושפע ממוקדי הכוח בחברה או יגרום לפגיעה במעמדן בארגון חלקי 

כמובן, תוך , ןאו להרע את תנאי העסקת ןמנגנון שאוסר לפטר ,למשלשבמחויבותן של הממונות למעסיק. 

ום מספר הגנות יובהר כי ישנן בחקיקה כי .שהוא מותיר בידי המעסיק את האפשרות לפטרן בנסיבות ראויות

 ינןואולם אלו א המעסיק מצד פגיעה מפני בלבד המתלונן על מהגנה יותר רחב מענה נותנות שאומנם

 ההמלצהאשר על כן  .למתלונן המסייע לאדם אלא, העבודה במקום לממונה מפורש באופן מתייחסות

 למניעת בחוק ההגנות כי יותר מפורש באופן יעגנו או יבהירו אשר חקיקה תיקוני בבחינת לצורך מתייחסת

 גם אלא, למתלונן שמסייע עובד או מתלונן על רק לא חלות בעבודה הזדמנויות שוויון ובחוק מינית הטרדה

 .בתלונה המטפל העבודה במקום האחראי על

  12הדרכה והסברה למניעת הטרדות מיניות לקיים פעילותחיוב מעסיקים  .13

עובדים בקיום  25-מיניות כך שיחייב מעסיקים שלהם למעלה מתיקון החוק למניעת הטרדות מוצע לבחון 

פעולות הדרכה והסברה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, שיועברו על ידי גורם מתאים, באופן תקופתי 

בתדירות של לפחות אחת לשנה. זאת, בניגוד למצב כיום בו מעסיקים אינם מחויבים על פי חוק לקיים פעולות 

שעניינן מניעת הטרדה מינית, אלא רק לאפשר לעובדיהם להשתתף בהן במידה הדרכה והסברה 

ולאחר  יודגש כי בחינת תיקון החוק צריכה להיעשות על ידי הגורמים הממשלתיים הנוגעים לדבר ומתקיימות.

להיבחן תוך התחשבות בגודל המעסיקים השונים  . כמו כן, התיקון לחוק צריך(RIAהערכת השפעת רגולציה )

 .מאפיינים נוספיםוב

                                                           
טעמו לאחראי, וימנה יותר מאחראי אחד אם יש צורך בכך, כדי לאפשר גישה מעסיק ימנה אדם מ")א( נקבע כי 4בתקנה  11 

)ב( לתקנות 4נוחה לאחראי, בהתחשב במספר מקומות העבודה ובפיזורם הגאוגרפי". באשר לצורך בתיאור המשרה, תקנה 

וי תפקידיו של מגדירה דרישות תפקיד כלליות של האחראי ומחייבות את המעסיק למנות ככל שניתן "אדם המתאים למיל

אחראי, מבחינת כישוריו, ניסיונו ומעמדו המקצועיים, מבחינת יחסי האנוש שלו וכן מבחינת בקיאותו בחוק, בתקנות אלה 

 ."ובהוראות התקנון והסדר המשמעת החלים אצלו

רדה הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית המבקשת להביא לתיקון החוק למניעת הט 17.12.2018-בתאריך ה 12 

עובדים לקיים לפחות פעם בשנה פעולות הדרכה והסברה לצורך מניעת  25-מינית, במטרה לחייב מעסיק שלו למעלה מ

ההצעה לא התקדמה בהליכי החקיקה, ומכל מקום עמדת  20 –הטרדה מינית והתנכלות. נוכח התפזרות הכנסת ה 

 הממשלה לעניינה טרם נדונה במסגרת וועדת שרים לענייני חקיקה.
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למניעת הטרדה מינית  הגברת הפיקוח ואכיפת החוק :#3 המלצה

 במקומות עבודה

 פיקוח על יישום החוק ואכיפתו .14

הטלת תפקיד הפיקוח אחר יישום הוראות החוק למניעת הטרדה מינית בקרב מקומות עבודה במגזר הפרטי 

 לרבות: , הממשלה הנוגעים בדבר מגופיוהציבורי, על אחד 

 הכשרת ממונות על הטרדות מיניות במקומות עבודה 

 סיוע למקומות עבודה בהתאמת התקנונים 

 פרסום הנחיות למעסיקים וממונות 

  פיקוח שוטף אחר יישום הוראות החוק במקומות עבודה באמצעות מערך פקחים )תליית תקנון, מינוי

 , יידוע העובדים בדבר זהותה וכד'..(ממונה

  לאומי למניעת אלימות נגד נשים-אכיפה שנתי נרחב ומתוקשר בסמוך ליום המאבק הביןקיום מבצע 

 הגשת תביעות והטלת סנקציות נגד מעסיקים שאינם מיישמים את הוראות החוק 

 הרתעה   דיווח ופרסום שנתי אחר מידת קיום הוראות החוק ואכיפתו כאמצעי 

  לטובת ייעוץ בענייני והתייעצות של עובדות, עובדים, מעסיקים או ממונות לפניותמוקד מידע כתובת

 יישום החוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה

 לגבי מחויבויות מעסיקים וזכויות עובדים קיום פעילות הסברתית וחינוכית 

  מענה זה מיניתכתובת לעובדים ועובדים הזקוקים לייעוץ, טיפול, ותמיכה רגשית במקרים של הטרדה ;

בעלי מקצוע בעלי ההכשרה והניסיון המתאים. הפניה למרכז לא תצריך הגשת תלונה יינתן על ידי 

 רשמית ותתאפשר גם לאלו המעוניינים לעשות זאת באופן אנונימי

 צבירת ידע 

תחת הרשות לקידום מעמד האישה או גורם אחר שיימצא  פקיד זה,לתמוצע לבחון את המסגרת המתאימה 

מצריכה בחינה עם הגורמים הרלוונטיים בממשלה,  מתאים מבחינה מקצועית. המסגרת המתאימה להקמתו

, נציבות שירות בעבודהנציבות שוויון הזדמנויות  ,ובכלל זה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מהקמת גופים חדשים  להימנע ישהמסגרת הממשלתית המתאימה בבחירת  .המדינה ומשרד האוצר

  .גופים בין מכפילותו

 מנגנון אלטרנטיבי לבירור תלונות על הטרדות מיניות במקום העבודהבחינת הסדרת  .15

עיבוי של מנגנון הבדיקה הפנימית לבירור תלונות במקומות עבודה. קיים צורך בגורם מקצועי  מוצע לבחון

ונטול אינטרסים, ויש מקום לבחון מהי הדרך המותאמת ביותר לעשות זאת, מבלי לפגוע במנגנונים אחרים 

שעשויים יתרונות לקחת בחשבון אלטרנטיבי חיצוני לבירור תלונות, יש  מנגנון בבחינת.ובדין הקיימים בחוק

בבירור התלונה בתוך מקום העבודה מצד אחד, לבין היתרונות שיש בבירור התלונה על ידי גורם חיצוני להיות 

בחינת הסדר זה מצריכה מעורבות הגורמים הרלוונטיים בממשלה, ובכלל זה משרד למקום העבודה. 

דמנויות בעבודה, נציבות שירות המדינה, העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לרבות עם נציבות שוויון הז

 ומשרד המשפטים.

   אכיפה אפקטיבית של הוראות הדין .16

מהקולות   . 13הדין הקיים כיום מעמיד סל מסויים של סנקציות כנגד מעסיקים המפרים את הוראות החוק

שהושמעו בפני הוועדה, עולה כי קיים צורך לבחון האם מתבצעת אכיפה אפקטיבית של הוראות הדין בכל 

                                                           
במצב המשפטי הקיים, הפרה של החובות שחלות על מעסיק לנקוט באמצעים סבירים, בנסיבות הענין, למניעת  13 

)ג( לחוק(. באשר 7הטרדות מיניות במקום העבודה )ובכלל זה אי מינוי אחראי(, נחשבת על פי החוק לעוולה אזרחית )סעיף 
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הנוגע להטרדות מיניות במקומות עבודה. הוועדה קוראת למשרד העבודה והרווחה לקדם בדיקה של אכיפת 

וראות אלה, ככל שימצאו בכך הדינים הרלוונטיים בעניין זה, ולהציע תוכנית עבודה לשיפור יעילותן של ה

 .צורך

 בנושא הטרדות מיניותמנגנוני משמעת הכשרת  .17

לחוקרי אגף המשמעת של נציבות שירות המדינה, לחברי בתי  ,םת לשופטיוייעודי תומקצועי הכשרותקיום 

הדין למשמעת של נציבות שירות המדינה ולגופים מתוקצבים נוספים המפעילים מנגנוני משמעת פנימיים. 

למאפייני והשלכות התופעה על הקורבנות והבנת משמעויותיהן במסגרת יתייחסו, בין היתר,  ההכשרות

  .ההליך המשפטי

 הטרדה מינית במקרים שלהכשרת חוקרי משטרה ייעודיים לחקירות  .18

מקרים של הטרדה מינית. ההכשרה תספק לחוקרי המשטרה את בחקירות ל ייעודייםחוקרי משטרה  תהכשר

 בתוספת מדובר אין כי יודגש .המתלוננת בצרכי המכיר ורגיש מקצועי באופןהידע והכלים לבצע את עבודתם 

 .הקיימת השוטרים למצבת שוטרים

 

 

  

                                                           
בנוסף,  כי אי פרסום תקנון מהווה עבירה פלילית שדינה קנס. לחוק למניעת הטרדה מינית קובע 8לאחריות הפלילית, סעיף 

קיימת סנקציה פלילית בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה על מעסיק שפוגע בעובד שהתלונן על הטרדה מינית ובמקרים 

 נוספים.
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 מניעה וטיפול במקרי הטרדות מיניות בשירות המדינה :#4 המלצה

 פיילוט להטמעת כלי דיגיטלי לדיווח על הטרדה מינית במשרד ממשלתי נבחר .19

פיילוט להטמעת כלי דיווח דיגיטלי במשרד ממשלתי  הרשות לקידום מעמד האישה תקיים

נבחר, שיאפשר לעובדות ולעובדים להגיש תלונה על הטרדה מינית באופן מקוון. כלי זה 

הממונה בצורה נגישה ופשוטה, אלטרנטיבה נוספת לתקשורת עם  לאפשר לעובדיםנועד 

בארגון. הפיילוט ולאפשר למעסיק לערוך מדידה של היקף ומאפייני מקרי הטרדה מינית 

יימשך לתקופת זמן מוגבלת של מספר חודשים, ולאור תוצאותיו תבחן כדאיות הרחבתו 

והטמעתו במשרדי ממשלה נוספים. יוגדרו פרמטרים לבחינת הצלחת הפיילוט, כגון גידול במספר הדיווחים 

 על מקרים של הטרדות מיניות ושביעות הרצון של המתלוננות מתהליך הדיווח.

 הממונות לרשות לקידום מעמד האישההכפפת  .20

מוצע להכפיף מקצועית את הממונות על קידום ושילוב נשים בשירות המדינה, המשמשות כאחראיות לבירור 

לרשות לקידום מעמד האישה. הכפפה זו תגדיר את הטיפול הממשלתי  ,וטיפול בתלונות על הטרדה מינית

הקיים היום בו פועלת הרשות לצד נציבות שירות בנושאי מגדר תחת גוף מוביל אחד, להבדיל מהמצב 

המדינה אשר מנחה גם היא בנושאי מגדר. באופן זה הרשות לקידום מעמד האישה תהייה בעלת סמכות 

 ייחודית להתוות את המדיניות והנחייה המקצועית הנדרשת בכלל המגזרים בצורה שווה.

 ממונותהעל  קביעת מנגנוני הגנה .21

, בהוראות החוק והתקשי"רועל פעולות שנעשו במסגרת מילוי תפקידן הממונות  קביעת מנגנוני הגנה על

אשר יספקו מענה חלקי לקושי שבמחויבותן של הממונות למעסיק, ולחשש שביצוע תפקידן יושפע ממוקדי 

לפגיעה במעמדן בארגון. למשל, מנגנון שאוסר לפטרן או להרע את להתנכלות או הכוח בחברה או יגרום 

  העסקתן )כמובן, תוך שהוא מותיר בידי המעסיק את האפשרות לפטרן בנסיבות ראויות(.תנאי 

בחינה מחודשת של היקפי כוח אדם באגף משמעת ואגף חקירות בנציבות שירות  .22

 המדינה

בחינה של היקף כוח האדם הנדרש באגף המשמעת ובאגף החקירות בנציבות שירות המדינה לטובת מתן 

יותר. הדבר יבטיח מתן מענה הולם למתלוננות ויגביר את אמון העובדים במנגנון הקיים מענה איכותי ומהיר 

 לטיפול במקרים של הטרדה מינית.

 המדינה בשירות שכיחות ומאפייני תופעת ההטרדות המיניות לבחינתסקר  .23

שכיחות ומאפייני תופעת ההטרדות המיניות בשירות המדינה. סקר מסוג זה סקר אנונימי לבחינת עריכת 

יאפשר לבחון את ממדיה האמיתיים של התופעה וכן לזהות את קהלי היעד הפגיעים יותר ואת הגופים בהם 

 שכיחות התופעה קיימת ביתר שאת.

 לארגון  חיצונית למינוי ממונה למניעת הטרדה מינית פיילוט .24

למניעת הטרדה מינית חיצונית לארגון, אשר תועסק במיקור  ממונה בגוף ממשלתי נבחר למינויקיום פיילוט 

חוץ ותבצע את תפקידה תוך עמידה בכללים והנהלים המקובלים בנציבות שירות המדינה. מנגנון שבו 

ללא אפשר לה לבצע את תפקידה באובייקטיביות ועשוי להממונה אינה כפופה ניהולית ומקצועית למעסיק, 

חשש לפגיעה במעמדה או התמודדות עם אינטרסים סותרים שעשויים להתעורר כאשר הממונה מגיעה 

אלטרנטיבי חיצוני לבירור תלונות, יש לקחת בחשבון יתרונות שעשויים להיות  מנגנון בבחינתמתוך הארגון. 
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ל ידי גורם חיצוני בבירור התלונה בתוך מקום העבודה מצד אחד, לבין היתרונות שיש בבירור התלונה ע

הפיילוט תקבע בהתאם לפרמטרים שיוגדרו, כגון עלייה במספר הפניות לממונה  הצלחת למקום העבודה. 

 ושביעות רצון אגף משמעת מהעבודה מולה. 

 לעובדים ולהנהלה לצד הגדרת תקציב מינימלי ייעודית חובה הדרכ .25

בשירות המדינה להשתתף בהדרכה ייעודית של כלל העובדים והמנהלים תקשי"ר חיוב מפורש בהוראות ה

)למשל,  הדרכהאת השלא יעבור  יםעל עובדמוצע להטיל סנקציות לכל הפחות אחת לשנתיים.  ,בנושא

תקציב ייעודי  לצורך כך, יש להגדירהערכת עובד(. משוב ועובד שלא יעבור את ההדרכה לא יוכל לקבלת 

מוצע לבצע התאמות במערך ההדרכה לדרג ההנהלה, כך שלמנהלים  התקציב של המשרד.בסיס ממינימלי 

 ערך הדרכה במבנה שונה מזו המועברת לעובדים. ית

 בחינה מחדש של תפקיד הממונה והיקף אחריותה .26

מומלץ לבחון את הפרדת תפקיד הממונה על נושא הבירור והטיפול בתלונות על הטרדה מינית מתפקיד 

הממונה על קידום ושילוב נשים בשירות המדינה. זאת, עקב העומס הרב והקשיים איתם מתמודדות 

ן הממונות הנובעים ממחסור בזמן ובמשאבים ומהעובדה שתפקידן כממונות מוטל עליהן בנוסף לתפקיד

ה"מרכזי", במיוחד במשרדים ממשלתיים גדולים בהם ממונה אחת עשויה להיות מופקדת על מספר גדול של 

  .ועובדיםעובדות 

 הטמעת הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית עידוד  .27

אימוץ הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית על ידי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, לעודד את מומלץ 

פותח נטרי למניעת הטרדות מיניות במקומות עבודה וממשלתיות ושאר גופים מתוקצבים. הקוד הוולחברות 

על ידי איגוד מרכזי הסיוע בשיתוף מכון התקנים ביוזמת ובמימון המדינה ומהווה מעין "תו תקן" להתמודדות 

וישימות, כך שהוא  הקוד נגזר מהחוק ומתרגם אותו להנחיות ברורותעם הטרדות מיניות במקומות עבודה. 

קובע בין היתר, את משך ותכני ההכשרה של הממונה על מניעת הטרדה מינית, תדירות הדרכות לעובדים, 

 נוהל טיפול בתלונה, קיום סקר הנהלה שנתי, וביצוע בדיקה פנימית על ידי הארגון בתחום הטיפול והמניעה. 
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  פיתוח והעמקת תשתית הידע והמחקר בתחום :#5 המלצה

  התכניתהצלחת  מדידתו הערכת .28

שיצאו ת המהלכים ומדידת הצלח התהליכי הערכ הרשות לקידום מעמד האישה תקיים

פיק מוצע לה , בהתאם למדדי תפוקה ומדדי תוצאה שיוגדרו.במסגרת התכנית לפועל

התקדמות ותוצאות המהלכים שיושמו במסגרת  את סטטוס שנתי המתארדוח  ולפרסם

למיגור ובחינת תרומתן למימוש מטרות התכנית ו יישום ההמלצות התכנית. מעקב אחר

תאפשר להפיק לקחים ולגבש תובנות בנוגע  תופעת ההטרדות המיניות במקומות עבודה

 להמשך הפעילות הרצויה. 

 ומאפייני התופעה לבחינת שכיחות  שנתיעריכת סקר  .29

במקומות  מיניותהיקף ומאפייני תופעת ההטרדות לבחינת הבקרב הציבורי הרחב מקיף  שנתי סקר יכתער

. הסקר יכלול פילוחים לסוגי וכן את עמדות הציבור והתפיסות החברתיות המקובלות בנושא העבודה

עריכת הסקר מדי שנה תאפשר למדוד את  אוכלוסיות שונות על מנת להבין את מאפייני התופעה לעומק.

השינויים המתרחשים לאורך זמן. הסקר יהווה כלי נוסף למדידת הצלחת והשפעת המהלכים שיושמו 

 במסגרת התכנית. 

 בתחוםקידום מחקרים אקדמיים וכתיבה מקצועית  .30

במקומות עבודה, סביב  מחקרים אקדמיים וכתיבה מקצועית בתחום ההטרדות המיניותשל מימון תמיכה ו

החוק למניעת הטרדה יישום השפעת התופעה על קבוצות שונות באוכלוסייה,  כגון:, היבטים שונים בתחום

  וכד'. המחיר הכלכלי של התופעה עבור מעסיקים והמשק, והשלכותיומינית 
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  2020-2018 תכנית הפעולה .4

מיניות במקומות עבודה כוללת רשימה של עשרות ההטרדות תופעת הב למאבקהתכנית הלאומית 

. חלק מאותן המלצות, בהובלת הרשות לקידום מעמד האישה, במסגרת התקציב שפורטו לעילהמלצות 

 סה"כ עלכעת הנוכחי שהוקצה לצורך יישום התכנית מתוך תקציב המשרד לשוויון חברתי, אשר עומד 

 . )תלת שנתי( ₪יון מיל 10

 תכנית הפעולה מורכבת מהמלצות אלו, ולהלן עיקריה:

 *מוערך תקציב המלצה 

לשינוי תפיסות  הציבור הרחב העלאת מודעות וחינוך 1

ע"י  ביחס לתופעת ההטרדות המיניות חברתיותונורמות 

 קמפיין תקשורתי  השקת

  ₪מיליון  3-כ

עבור קמפיין בשנה הראשונה. יידרש תקציב 

 נוסף לתיחזוק הקמפיין בשנים הבאות

זירה דיגיטלית למאבק בהטרדות מיניות  הקמת 2

חומרי , ידע גשת, המהווה מרחב להנבמקומות עבודה

לשימושם  בנושאולשיתוף והיוועצות  הסברה, כלים פרקטיים

 של עובדים, מעסיקים וממונות 

 ₪מיליון  4-כ

להקמת הפלטפורמה  ₪מיליון  3-מתוכם כ

לקמפיין החדרה ושיווק של  ₪מיליון  1-וכ

יידרש תקציב נוסף לתיחזוק ועדכון האתר. 

 שוטף של האתר 

פרסום תמיכות ממשלתיות למוסדות הפועלים למאבק  3

למימון פרויקטים   בהטרדות מיניות במקומות עבודה, 

התורמים למיגור תופעת ההטרדות המיניות בקרב אוכלוסיות 

שונות באמצעות העלאת מודעות, הגברת הידע אודות החוק 

 ודרכי הפעולה והסיוע העומדים בפני קורבנות 

  ₪מיליון  1.7-כ

פעילות הסברה להגברת הידע אודות זכויות העובדים  4

למניעת הטרדה מינית  וחובות המעסיקים מתוקף החוק

 באמצעות הפצת סרטונים ברשתות חברתיות וערוצים אחרים

 ₪ 700,000-כ

במשרד ממשלתי  דיגיטלידיווח פיילוט להטמעת כלי  5

המאפשר לעובדות ועובדים להגיש תלונה על הטרדה נבחר 

 מינית באופן מקוון 

  ₪ 300,000-כ

לנושא  הממונותשל המרכז את פרטיהן הקמת מאגר  6

 במשק  הטרדה מינית במקומות עבודה
 ₪ 100,000-כ

 והשפעותיה באמצעות מעקב הערכת הצלחת התכנית 7

ההמלצות שיושמו של ותרומתן ומדידת האפקטיביות 

 במסגרתה

 ₪ 100,000-כ

שיושמו  הערכת הצלחת ההמלצות עבור

 בשנתיים הראשונות 

בתחום החדשנות  ייזום והענקת אות המעסיק המצטיין 8

 בטיפול ובמניעת הטרדות מיניות

 ₪ 100,000-כ

 עבור השנה הראשונה

 

מהווה אומדן כללי לאחר הערכה ראשונית בלבד, ומצריכה המשך לעיל * הערכת התקציב המצוינת 

שוטף לאורך  יחזוקתעדכון או העמקה שתבוצע על ידי המשרד. בנוסף, חלק מן הפרויקטים מצריכים 

זונדרש תקציב נוסף שאינו נכלל במסגרת הערכה שנים, עבורם   
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 נספח

להלן המלצות נוספות שעלו במסגרת הוועדה, אך לגביהן הובעו הסתייגויות ולא התקבלה הסכמה 

 מלאה בקרב חברי הוועדה:

בפרסום תקנון למניעת הטרדות  הפחתת מספר העובדים המינימלי ממנו מחויב מעסיק .31

 ות מיני

בחינת הפחתת מספר העובדים המינימלי ממנו מחויב מעסיק בחוק לפעול לפרסום תקנון למניעת הטרדה 

מינית ובהתאמה לכך החלת הסנקציה הפלילית בגין אי פרסום התקנון ביחס למעסיקים קטנים אלה. כיום, 

יצויין כי  ים. עובד 25במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית חובה זו חלה רק על מעסיקים המעסיקים מעל 

שכן בכך יוצא המעסיק  ,עובדים לפרסם את התקנון 25-המעסיקים פחות מ ,קיים תמריץ למעסיקיםבתקנות 

לתקנות להביא לידיעת עובדיו את האיסור על הטרדה מינית ואת  2ידי חובתו מהחובה הקבועה בתקנה 

 היענות את ולהעלות לבחון מקום ישמחברי הועדה סברו כי  חלק אולםוהתקנות. חובות המעסיק לפי החוק 

  .יזום לפרסום המעסיקים

 הטיפול בתלונות בדיווח אודותארגונים מתוקצבים/מפוקחים  חיוב .32

ארגונים מתוקצבים/מפוקחים לדווח מידי שנה לרשות  בחינת חיובחלק מחברי הועדה סברו שיש מקום ל

בהם )ארגוני תרבות/קופות לקידום מעמד האישה על מספר התלונות שקיבלו ועל אופי הטיפול 

חולים/ארגונים פיננסיים ועוד(. פעולת הדיווח כשלעצמה תייצר מודעות לנושא ותבהיר לארגונים 

מפוקחים/נתמכים שיש ביקורת ציבורית על התנהלותם. לגבי רשויות מקומיות, מומלץ לחייב דיווח בדבר 

 מספר תלונות, כמו גם זהות הממונה, גם למשרד הפנים.

 

 

 

 

 



36│ 

 

 


