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לכבוד מנהלי מחלקות /בתי ספר /גני ילדים
ציבור העובדים
תקנון לפי החוק למניעת הטרדה מינית במועצה
מועצת אל קסום פועלת להגברת המודעות הציבורית כמתחייב מהחוק למניעת הטרדה מינית במקומות
עבודה.
המועצה מינתה ממונה למניעת הטרדה מינית במועצה.
מצורף בזאת עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח (. )1998
.1מטרת החוק :לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבוד האדם ,על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין
המינים.
להלן עיקרי החוק:
.2הטרדה מינית מוגדרת בכל אחד ממעשים אלה:
•

סחיטה באיומים ,כאשר המעשה ,שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני

•

מעשים מגונים

•

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ,המופנות לאדם אשר הראה למטריד ,כי אינו מעוניין בהצעות
האמורות

•

ההתייחסויות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו ,כאשר אותו אדם הראה למטריד ,כי אינו
מעוניין בהתייחסויות האמורות.

•

התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניות ,לרבות נטייתו המינית.

•

הצעות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני או מתמקדות במיניותו של האדם ,גם אם המוטרד
לא הראה למטריד ,כי הוא אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות:
 .1לקטין או לחסר ישע -תוך ניצול יחסי מרות ,תלות ,חינוך או טיפול.
 .2למטופל במסגרת טיפול נפשי או רפואי -תוך ניצול התלות של המטופל במטפל.
 .3לעובד במסגרת יחסי עבודה ולאדם בשרות במסגרת שירות -תוך ניצול מרות ביחסי
עבודה או בשרות.

.3התנכלות -היא פגיעה ,שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשו על הטרדה מינית.
.4פרסום תצלום ,סרט או הקלטה של אדם ,המתמקד במיניותו ,בנסיבות שבהן הפרסום עלול
להשפיל את האדם או לבזותו ,ולא ניתנה הסכמתו לפרסום,
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.5העונשים הקבועים בחוק:
עפ"י החוק ,המטריד מינית אדם כאמור בסעיף  -2דינו מאסר שנתיים
המתנכל לאדם כאמור בסעיף  -3דינו מאסר  3שנים
הטריד אדם מינית אחר והתנכל לו -דינו מאסר  4שנים
בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך של  ₪ 120,000ללא
הוכחת נזק .את התביעה בעניין הטרדה מינית ניתן להגיש לבית המשפט או לבית הדין לעבודה ,לא יאוחר
משלוש שנים מיום שנוצרה העילה.
טיפול בהטרדה מינית /התנכלות
על פי החוק מינה ראש המועצה ממונה בנושא מניעת הטרדה מינית.
תפקיד הממונה:
•
•
•
•

לקבל תלונות בעניין הטרדה מינית והתנכלות
לקיים בירור ,תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן ,הנילון והעדים.
להמליץ על דרכי פעולה בעקבות התלונה על מנת לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן/ת עקב ההטרדה
או ההתנכלות וכן למנוע הישנות המעשים.
לתת יעוץ ,מידע והדרכה לעובדים הפונים בנושא זה.

דרך הגשת התלונה -התלונה תוגש בכתב או בע"פ ע"י המתלונן /המתלוננת ( -לציין שמתייחס לגברים ונשים
)או ע"י אדם אחר מטעמו לממונה,
הגב' דבורה ראובן ממחלקת הרווחה של מועצת אלקסום.

טלפון08-6796131:
DVORA@alqasoum.org.il
תקנון מפורט לגבי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה תלוי על לוחות המודעות
בבניין המועצה ובבתי הספר.
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