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 1998-( החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח2)ד()7תקנון למניעת הטרדה מינית לפי סעיף הנדון:  
 

מינים; ה רדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון ביןטה
החל בכניסתו לתוקף של חוק למניעת הטרדה מינית, אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין, 

 (.1998בספטמבר  20ביום כ"ט באלול תשנ"ח ), 1998-תשנ"ח

לא אשר עיריית רחובות כמעביד דיניות מרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה ועומדות בניגוד להט
 .שלים עם קיומהת

-מניעת הטרדה מינית )חובות מעביד(, תשנ"חהבהיר את עיקרי הוראות החוק ותקנות לל נון זה נועדקת
ולהבטיח כי עיריית רחובות תשמש סביבת עבודה נטולת הטרדה מינית ו/או התנכלות שמקורה  1998

במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות על פיו, החוק והתקנות הם בהטרדה מינית. 
 זה.לתקנון  11הקובעים, וניתן לעיין בהם, כאמור בסעיף 

  לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מינית:העירייה מינתה אחראית מטעמה 

חברת מועצת העיר רחובות. ניתן להגיש המשמשת כיו"ר הפורום לקידום מעמד האשה וכ ד"ר מרה קנבל
 (לשכת מנכ"ל) 6ות, קומה ברחוב 2רח' ביל"ו פה או בכתב במשרדה אשר בבניין העירייה, -תלונות בעל

 . mara@rehovot.muni.ilדוא"ל:  9392235-08פקס:  6939259-08טל': 

 

 יש בתקנון זה?  מה

 פיםסעי  קחל

 הן הטרדה מינית והתנכלות )ו"מסגרת יחסי עבודה"( מ  4-1  א'

 תוצאות של הטרדה מינית והתנכלות )עבירה פלילית, עילה לתביעה בנזיקין( ה  6-5  'ב

  עיריית רחובות כמעביד ואחריותהדיניות מ  8-7  'ג

 לותכניעת הטרדה מינית והתנמ  11-9  'ד

 לך?ו ה לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלמ  12  'ה

 .מעבידכ בתלונה טיפולאחריותה לו בעיריית רחובותליך תלונה ה 18-13  'ו

 (; 19ובד קבלן כוח אדם המועסק אצל אדם אחר )סעיף ע ונות:ש 20-19  ז'

 (. 20)סעיף  קר ההוראות המשמעתיות לענין הטרדה מינית והתנכלותיע

 

 נכלות? התטרדה מינית וק א': מהן החל

 ? הי הטרדה מיניתמ .1

ם כי ברוב המקרים הטרדה מינית נעשית על ידי גבר כלפי אישה, הטרדה מינית א ()א
יכולה להיעשות הן על ידי גבר והן על ידי אישה, כלפי גבר או אישה; והחוק 

 מכסה את כל האפשרויות האלה. 

mailto:mara@rehovot.muni.il
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נית היא אחת מחמש מיהטרדה , 1998-ל פי חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"חע ()ב
 צורות התנהגות אסורות, ואלה הן:

 חיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. ס (1)

 המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים אתו יחסי מין.  מנהל: וגמהלד

 עשה מגונה. מ (2)

: עובד או ממונה הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף את עצמו וגמהלד
 ה. בלא הסכמת בפניה,

צעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה ה (3)  
 שאינו מעוניין בהן. 

 ן צורך להראות אי הסכמה במקרים האלה: איולם וא

I -   .ניצול של יחסי מרות בעבודה 

 : מנהל המנצל יחסי מרות כלפי מזכירתו. וגמהדל 

II -  או  ל בקטין, בחסר ישעפו, חינוך או טיניצול של יחסי מרות, תלות
  במטופל.

 המנצל יחסי תלות של מטופל. סוציאלי : עובד וגמהלד

תייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ה (4)  
ן צורך להראות אי איולם וא וניין בהן.עההתייחסויות הראה שאינו מ

 ( לעיל.3הסכמה במקרים שסויגו בפסקה )

של אדם, למרות הבהרותיו  הו: התייחסות חוזרת לפן המיני במראגמהולד
 שהדבר מפריע לו. 

תייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם, בין אם ה (5)
 .הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו

רסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות פ (6)
לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו עלול להשפיל את האדם או שבהן הפרסום 

  .לפרסום

בהליך פלילי או אזרחי תהא זו הגנה טובה למפרסם אם מתקיים  עם זאת, 
 אחד מאלה:

I -  ,הפרסום נעשה בתום לב, בשים לב לנסיבות הפרסום, תוכנו, צורתו
 היקפו ומטרתו;

II -  ;הפרסום נעשה למטרה כשרה 

III - יין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות העניין, ובלבד שאינו יש בפרסום ענ
כוזב, או שהוא הבעת דעה או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר 

 לתפקידו, והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

לרבות עריכה או שילוב של כל  –בפסקה זו, "תצלום, סרט או הקלטה" 
 ן לזהות את האדם;אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין נית
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 י הסכמה א ()ג

נו מסכים למעשה של הטרדה מינית; איכלל אדם צריך להראות שהוא כ (1)
 חובה זו אינה חלה לגבי אלה: 

I - ()( לעיל(; 1סחיטה )פסקה )ב 

II - ()( לעיל(;5התייחסות מבזה או משפילה )פסקה )ב 

III - םד )לגבי המעשיניצול של יחסי מרות בעבודה בין המטריד לבין המוטר 
 ( לעיל(;4)-( ו3בפסקאות )ב()

IV -  של קטין, חסר ישע )לגבי  -ניצול יחסי מרות, תלות חינוך או טיפול
 ( לעיל(;4)-( ו3מעשים בפסקאות )ב()

V -  של המטופל במטפל )לגבי  -ניצול תלות, במסגרת טיפול נפשי או רפואי
 ( לעיל(. 4)-( ו3מעשים בפסקאות )ב()

 בין במילים ובין בהתנהגות שאינן משתמעות לשתי פנים.ם מה מראיי הסכא (2)

  

  ה אינו הטרדה?מ .2

רות ניסיון המחוקק להגדיר בצורה מפורטת מהי הטרדה מינית, מטבען של למ
ההגדרות שתמיד ייוותר תחום אפור. לדוגמה, קשה להגדיר מראש כל מה שייחשב 

 של אדם.  תוו למיניוהתייחסות "מבזה" או "משפילה" ביחס למינו אל

עם זאת, האיסור על הטרדה מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח טובה 
 ובהסכמה הדדית.

  

  הי התנכלות?מ .3

-ל פי חוק למניעת הטרדה מינית, וחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"חע ()א
 דה:אחד מאלה, אם המעשה מתבצע במסגרת יחסי עבו נכלות היא כלהת, 1988

כאשר מקור הפגיעה  -עביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה מ (1)
 הוא הטרדה מינית. 

בי הטרדה מינית מהסוג של הצעות חוזרות בעלות אופי מיני לגולם וא
 הוהתייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, די שמקור הפגיעה יהיה הצע

 אחת בלבד או התייחסות אחת בלבד. 

-מונע את קידומה של עובדת עקב סירובה להצעתו החדה ונהממ: גמאותדו
-עובדת עקב סירובה להצעתו החדמנהל המבקש לפטר פעמית למגע מיני; 
 פעמית למגע מיני. 

כאשר מקור הפגיעה  -עביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה מ (2)
ל התנכלות שב הוא תלונה על התנכלות כאמור בסעיף זה או תביעה משפטית

 כאמור. 

כאשר מקור הפגיעה  -עביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה מ (3)
הוא סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או תביעה משפטית על 

 התנכלות כאמור בסעיף זה. 



 הלשכה המשפטית עיריית רחובות
 

  08-9392252, פקס': 08-9392249טלפון:     76442רחובות מיקוד  1111ת.ד  2רח' ביל"ו 
shagit@rehovot.muni.il 

M:\ללא ממ03 -תקנון למניעת הטרדה מינית \דוברות\2015שנת -שגית\לשכה משפטית-שגית().doc 

 
 

 

 

 
 

המעביד או ו לות כלפי עובד אחרכ: עובדת מסרה עדות בקשר להתנוגמהלד
 עבודה שלה בשל כך. הי הממונה מרעים את תנא

 גנת תלונת שווא/ תביעת שווא ה ()ב

יוכלו המעביד והממונה לטעון  -( 3( או )2שפט על התנכלות כאמור בפסקה )א()במ
להגנתם כי העובד או דורש העבודה ידע כי התביעה או התלונה הוגשו על סמך 

 כונים. נ םפרטים שאינ

 

 הי "מסגרת יחסי עבודה"?מ .4

ת הטרדה מינית, הטרדה מינית או התנכלות ב"מסגרת יחסי עבודה" מניעל פי חוק על
 נסיבות אלה:  4-מתקיימת בכל אחת מ

 מקום העבודה; ב (1)

 מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעביד; ב (2)

ון להכשרה או מכ ;תקיים אירוע מטעם העבודהלם שבו מאו :גמאותדו
יימת מסיבה דה שבה מתקעסמ קיים קורס מטעם המעביד;מתלהשתלמות שבו 

 מטעם המעביד לעובדיו.

 וך כדי עבודה; ת (3)

: נסיעה הנעשית בזמן העבודה במסגרת העבודה, כגון לשם ישיבת עבודה וגמהלד
 מחוץ למקום העבודה. 

 . : בביתו של ממונהלדוגמהרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא וך ניצול מת (4)

 

 תנכלותק ב': התוצאות של הטרדה מינית והחל

 טרדה מינית והתנכלות הן בלתי חוקיות ה .5

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני מהוות התנהגות בלתי חוקית הפוגעת  )א(
 בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים. 

הטרדה מינית והתנכלות מהוות )על פי חוק למניעת הטרדה מינית, ולענין  )ב(
 – 1998-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח גם על פי -התנכלות 

או לחייבו  בירה פלילית, היכולה לגרום למאסרו של המטריד או המתנכלע (1)
 בקנס; 

הגיש תביעה משפטית; בתביעה כזו ניתן ל וולה אזרחית, שבגינה ניתןע (2)
לתבוע פיצוי כספי וסעדים אחרים, קבועים או זמניים, מהמטריד, 

 מהמעביד של אלה.  -רים מסוימים מהמתנכל, ובמק

ות עבירות משמעת, שעליה יכול המטריד או המתנכל ורדה מינית והתנכלות מההט .6
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 יב בעונש משמעתי. חילהת

 

 ק ג': מדיניות המעביד ואחריותוחל

 .מעבידעיריית רחובות כטרדה מינית והתנכלות נוגדות את מדיניות ה .7

עיריית העבודה, ועומדות בניגוד למדיניות  רדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסיהט
 שלים עמן. רחובות כמעביד והיא לא ת

 חריות המעבידא .8

הטריד ולהתנכל, החוק מטיל עליו , למעביד, כעל כל אדםוסף על איסור החל על נ ()א
אחריות מיוחדת על מעשיהם של עובדיו ושל ממונים מטעמו, במסגרת יחסי 

צעים סבירים, כמפורט בתקנון זה, משלושה עבודה; מעביד צריך לנקוט אמ
 סוגים: 

 ק ד'(; לח ניעת הטרדה מינית והתנכלות )ראומ (1)

 חלק ו'(.  מינית או בהתנכלות שידע עליהן )ראויפול ביעילות בהטרדה ט (2)

או ה יעה עקב הטרדה מינית או התנכלות, או עקב הגשת תלונגיקון הפת (3)
 חלק ו'(. תביעה על אלה )ראו 

פי החוק, מעביד שלא נקט אמצעים כאמור בסעיף זה יהיה אחראי להטרדה ל (ב)
מינית או להתנכלות שביצע עובד שלו או ממונה מטעמו במסגרת יחסי העבודה, 

 כך.  לוניתן לתבוע את המעביד בתביעה אזרחית בש

 

 ק ד': מניעת הטרדה מינית והתנכלותחל

 נעמ עדיצ .9

ומכל עובד, להימנע  ת מכל ממונה מטעמהורשדעיריית רחובות, כמעביד,  ()א
ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ולעשות כל שביכולתו 

, סביבת ר, והכל כדי ליצור, יחד עם העירייה כמעבידכדי למנוע מעשים כאמו
 תנכלות. העבודה בלא הטרדה מינית ו

ק פעיל ומוביל חליטול ל ת מכל ממונה מטעמהמעביד דורשעיריית רחובות כ ()ב
 במניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה. 

 : עולות הסברה והדרכהפ ()ג

פעולות מכל ממונה ומכל עובד להשתתף ב תדורש ,מעבידעיריית רחובות, כ 
בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן;  הדרכה והסברה הנעשות מטעמה

פעולות ב להשתתף במשך שעות העבודה הת העירייה לעובדילחלופין מאפשר
כאמור, המאורגנות, בפרקי זמן סבירים, על ידי גורמים אחרים, כמו ארגון 
עובדים יציג או ארגוני נשים, ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך התקין של 

 העבודה. 

 יתוף פעולה עם נציגות העובדיםש .10

העובדים במקום העבודה, בפעולות פעולה עם ארגון  עיריית רחובות, כמעביד, משתפת
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גון העובדים הנוגע רדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות ומניעתן. אב הסברה והדרכה
 .ועד עובדי עיריית רחובות לענין במקום עבודה זה הוא:

 בלת מידע, וממיק .11

 –ובד זכאי ע ()א

 –לעיין בכל אחד מאלה ולקבל צילומים מהם  -התאם לתקנות ב (1)

 ; 1998-וק למניעת הטרדה מינית, תשנ"חח -

 ; 1998-קנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעביד(, תשנ"חת -

  וראות משמעת של מקום העבודה לענין הטרדה מינית והתנכלות.ה -

קבל מידע על פעולות הסברה והדרכה של המעביד בדבר איסור הטרדה ל (2)
 עתן. ימינית והתנכלות ומנ

 : ת לענין זה, שהיאיהאחראמ וש קבלת חומר ומידע כאמורובד יוכל לדרע ()ב

האשה וכחברת מועצת  ד"ר מרה קנבל המשמשת כיו"ר הפורום לקידום מעמד
, לשכת מנכ"ל, 6ות, קומה ברחוב 2ביל"ו  במשרדי העירייה רח'העיר רחובות, 

 . mara@rehovot.muni.il :דוא"ל 9392235-08: פקס 9392596-08: טל'

 

 

 ק ה': מה לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך?חל

כלו לו, פתוחות לפניו שלוש אם אדם סבור שהטרידו אותו מינית או שהתנ א() .12
 וק: חאפשרויות לפי ה

כלות התבצעה "במסגרת תנ: אם ההטרדה או ההיפול באחריות המעבידט (1)
יחסי עבודה", הנפגע יכול להגיש תלונה במקום העבודה; הפרוצדורה לענין 

 זה מפורטת בחלק ו'. 

 : הנפגע יכול להגיש תלונה במשטרה. ליך פליליה (2)

: הנפגע יכול להגיש, בתוך שלוש שנים, תביעה בבית המשפט יליך אזרחה (3)
 -בודה( נגד לעבבית הדין האזורי  -)בדרך כלל 

 המטריד או המתנכל בעצמו;  -

לענין אחריות  8ואם הוא טוען שהמעביד אחראי, גם המעביד )ר' סעיף  -
 המעביד(. 

 ה הקשר בין ההליכים השונים המפורטים לעיל? מ ()ב

ר אם ליזום אחד או יותר וטרדה מינית או התנכלות יכול לבחפגע מהנ (1)
 מההליכים האמורים. 

עביד יכול להחליט איך ישפיעו הליכים פליליים או אזרחיים על אופן מה (2)
  )ד((.18הטיפול שבאחריותו )פירוט לענין זה נמצא בחלק ו', סעיף 

mailto:mara@rehovot.muni.il
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 ק ו': הליך תלונה אצל מעביד וטיפול באחריות מעבידחל

 י יכול להגיש תלונה, ובאילו נסיבות? מ .13

 להיות מוגשת על ידי אחד מאלה: ה לונה יכולהת

ובד שטוען כי מעביד, ממונה או עובד אחר הטריד אותו מינית או התנכל לו, ע (1)
 במסגרת יחסי עבודה; 

דם אחר שטוען כי עובדו של המעביד או ממונה מטעמו הטריד אותו מינית או א (2)
 במסגרת יחסי עבודה;, התנכל לו

במקרה כזה מוצע להביא ראיה  -( 2( או )1סקה )בפחר מטעמו של אדם כאמור א (3)
 על כך שאותו אדם מסכים להגשת התלונה )למשל, מכתב חתום בידי אותו אדם(.

 פני מי מתלוננים? ב .14

 )ב( לעיל. 11כאמור בסעיף  תלונה יש להגיש לאחראית ()א

נגיעה  תא בעלשמתלוננים עליו )"הנילון"( או שהים אדהא ת הים האחראיא ()ב
של  ת מקומהשית לנושא התלונה או למעורבים בה, תוגש התלונה לממלאאי

אם הגיש את התלונה למעביד כאמור, המעביד למעביד.  - ובהעדרה, תהאחראי
 . ק זה כפי שאמור לפעול אחראייפעל על פי הוראות חל

 -היה עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד ם הנילון א ()ג

 מטעם המעביד; ונה לאחראי מטעם הקבלן או לאחראית וגש התלת (1)

את  ם הוגשה התלונה לאחראי מטעם הקבלן, אותו אחראי רשאי להעבירא (2)
מטעם המעביד, ואם הועבר הטיפול הטיפול בבירור התלונה לאחראית 

 בלן יודיע על כך למתלונן. קהאחראי מטעם ה -כאמור 

 וכן התלונהת .15

 כלול את תיאור המקרה, לרבות: ת לונההת

 ירוט זהות המעורבים במקרה ועדים, אם ישנם; פ (1)

 קום האירוע; מ (2)

 אחד מאלה:  -מקרה שנטען כי בוצע מעשה של הטרדה מינית ב (3)

 אם המוטרד הראה למטריד שההתנהגות מפריעה לו; ה א.

 יד למוטרד יחסי תלות, מרות וכד';יש בין המטר אםה ב.

 פן הגשת התלונהוא .16

 יתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה. נ ()א

 –וגשה תלונה בעל פה ה ()ב

 את תוכן התלונה;  תרשום האחראית (1)

 תתלונן או מי שמגיש את התלונה מטעמו יחתום על הרישום של האחראיהמ (2)
 כדי לאשר את תוכן הדברים; 
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 . וםאחראי ימסור למתלונן עותק מהרישום החתה (3)

 ירור התלונהב .17

 - תהתקבלה תלונה, האחראי )א(

ידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או התנכלות לפי ת (1)
 לעיל(;  12החוק )חלק ה', סעיף 

 נן, את הנילוןשמע את המתלוכך, בין היתר, תפעל לבירור התלונה ולצורך ת (2)
 בענין התלונה.  אליה בדוק כל מידע שהגיעועדים, אם ישנם, ות

נגיעה אישית לנושא התלונה או  תא בעלת לא תטפל בבירור תלונה אם היאחראי )ב(
 למעורבים בה. 

 ממלאת מקומהעביר את הבירור לת נגיעה אישית כאמור תבעל ת שהיאאחראי )ג(
ל למעביד כאמור, יפעל את הטיפו ההעביר תלמעביד; אם האחראי - הובהעדר

 המעביד כפי שאמור לפעול אחראי בבירור תלונה, על פי סעיף זה. 

 ירור התלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי. ב )ד(

 ירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילוןב ()ה
 –ועדים אחרים, ובין היתר 

יה במהלך בירור התלונה אלא אם כן שהגיע אל דעמי תאחראיהגלה א תל (1)
 לעשות כן לשם הבירור עצמו או על פי דין;  תא חייבהי

מתלונן שאינו קשור  שאלות בקשר לעבר המיני של תשאל אחראית לא (2)
תייחס למידע על עברו המיני של המתלונן כאמור; האמור לנילון, ולא ת
ות או יתייחס שאל שאלה שאם לא תסבור תחול אם האחראיי בפסקה זו לא

 כאמור, ייגרם עוול בלתי ניתן לתיקון לנילון. 

וצאה כת עביד יגן על המתלונן, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בעניני עבודהמ ()ו
רת יחסי עבודה שיש בה כדי לשבש גמהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת במס

לונן, ככל היתר יפעל המעביד להרחקת הנילון מהמת יןאת בירור התלונה; ב
 .שניתן, וככל שנראה לו נכון בנסיבות הענין

לה לעבודה, תנאי עבודה, לרבות התנאים הפיסיים קבלרבות  - "ענייני עבודה" 
והסביבתיים הקשורים למסגרת יחסי עבודה ולרבות שכר או גמול אחר שנותן 
מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות 

ים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר רועית, פיטורים, פיצויי פיטומקצ
 ה.דובלפרישה מע

של בירור  למעביד, ללא דיחוי, סיכום בכתבתום בירור התלונה תגיש האחראית ב ()ז
יפול בה, לרבות לענין כל טהמנומקות לגבי המשך ה התלונה בליווי המלצותיה

 )ד(. -ו)א( 18ף עיאחד מהענינים המפורטים בס

גיש ח אדם המועסק בפועל אצל המעביד, תיה הנילון עובד של קבלן כוה ()ח
 לקבלן ולמעביד.  ת את סיכומההאחראי
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ודע למעביד על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, ולא נ ()ט
 של ההמתלונן חזר בו מתלונתו, יעביר את המקרה לבירורשהוגשה תלונה או 

ת על או נודע לאחראי תאחראיהשל  ההועבר מקרה כאמור לבירור; תחראיאה
, ככל שניתן, בירור על אודות המקרה לפי סעיף תקיים האחראימקרה כאמור, ת

ברר גם את סיבת ם, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, תזה, בשינויים המחויבי
  החזרה מהתלונה.

 תיפול המעביד במקרה של הטרדה מינית או התנכלוט .18

)ז(, יחליט, בלא 17לפי סעיף  תשל האחראי יבל מעביד את סיכומה והמלצותיהק (א)
ימי עבודה, על הפעלת הסמכויות שבידיו  7דיחוי ובתוך תקופה שלא תעלה על 

 לגבי כל אחד מאלה: 

ן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות מת (1)
ילון מהמתלונן, וכן נקיטת צעדים ראויים במסגרת יחסי עבודה והרחקת הנ

כל כדי למנוע את הישנות המעשה של הטרדה מינית או וה בעניני עבודה,
שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ה התנכלות, או כדי לתקן את הפגיע

 ההתנכלות; 

תיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר המשמעת החלות אצל פ (2)
 כלות;המעביד לענין הטרדה מינית או התנ

 י נקיטת צעד כלשהו. א (3)

לפי סעיף קטן )א( וימסור הודעה  ומעביד יפעל ללא דיחוי לביצוע החלטתה ()ב
; כן יאפשר המעביד תתו למתלונן, לנילון ולאחראילטמנומקת בכתב על הח

 . ת ובהמלצותיהלמתלונן ולנילון לעיין בסיכום האחראי

את החלטתו לפי סעיף קטן )א( או  מעביד רשאי, עקב שינוי בנסיבות, לשנותה ()ג
בכתב למתלונן, לנילון  ךלעכב את ביצועה וימסור הודעה מנומקת על כ

 . תולאחראי

סעיף זה, רשאי מעביד לדחות את החלטתו, לעכב את ביצועה או ב ל אף האמורע ()ד
לשנותה, בשל הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה נושא ההחלטה; 

 –עשה כן המעביד 

 ; תמסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונן, לנילון ולאחראיי (1)

וראות סעיף ה ל עוד לא הסתיימו ההליכים כאמור, יפעל המעביד לפיכ (2)
 )ו(; 17

 תום ההליכים יקבל המעביד החלטה לפי סעיף קטן)א(.ב (3)

יה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד, רשאים ה ()ה
ן או למעביד והקבלן להסכים בשאלה מי מביניהם יבצע את הוראות סעיף זה, כוה

 חלקן. 

 ק ז': שונותחל

 ובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד ע .19

פי החוק והתקנות, במקרה שעובד של קבלן כוח אדם מועסק בפועל אצל ל (א)
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 –המעביד )מעסיק בפועל( 

ח כולגבי "עובד" כולל גם אותו עובד של קבלן ל מה שנאמר בתקנון זה כ (1)
 אדם; 

 ל מה שנאמר בתקנון זה לגבי "מעביד" כולל גם אותו מעסיק בפועל. כ (2)

לעיל( בגין  8ן, מעסיק בפועל נושא באותה אחריות שנושא מעביד רגיל )ר' סעיף לכ
 . והטרדה מינית והתנכלות שמבצע עובד קבלן כוח אדם המועסק אצל

 )ה( לתקנון זה. 18-וח( )17)ג(, 14ת מיוחדות מצויות בסעיפים וראוה ()ב

  

 : ענין הטרדה מינית והתנכלותל יקר ההוראות המשמעתיותע .20

חוק הרשויות המקומיות )משמעת(, על עובדי עיריית רחובות חלות הוראות )א( 
 .1978-תשל"ח

המקומיות לחוק הרשויות  9הטרדה מינית מהווה עבירת משמעת לפי סעיף  )ב( 
 .1978-"ח)משמעת(, תשל

עובד שעבר עבירת משמעת כאמור באופן זמני רשאי להשעות עיריית רחובות ראש  )ג(
. כמו כן, באפשרות ראש העירייה להתרות ולנזוף בעובד תפקיד אחראו להעבירו ל

 בגין עבירת משמעת. 

למשמעת  בית הדיןניתן להגיש נגד עובד שעבר עבירת משמעת כאמור תובענה ל )ד(
רשאי להטיל על עובד אחד או אחדים של עובדי הרשויות המקומיות, אשר 

התראה, נזיפה, שלילת זכויות מאמצעי המשמעת הבאים בגין עבירת משמעת: 
תק, הורדה בדרגה או הקפאתה, הפקעת משכורת, העברה למשרה אחרת, פסילה ו

  שלילת פיצויי פיטורים.ו למילוי תפקידים מסוימים, פיטורים

  

 

 
 

 
 


