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מדיניות מי רעננה בנושא הטרדות מיניות:

 הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני אסורות על פי החוק! הן עומדות בניגוד

מי רעננה, אשר לא תשלים עימן ואשר רואה בהן עבירות משמעת חמורות.

מי רעננה פועלת בכל האמצעים העומדים לרשותה לשמירה על סביבת עבודה 

בטוחה, מכבדת ונקייה מהטרדות מיניות והתנכלות על רקע מיני, ונוקטת במדיניות 

מחמירה בכל הקשור להתנהגויות אסורות אלה.

מי רעננה דורשת מכל מנהליה ועובדיה להימנע מהטרדה מינית והתנכלות, ולעשות 

כל שביכולתם על מנת למנוע מעמיתיהם לעבודה ומהכפופים להם התנהגויות 

פסולות אלה. האיסור חל גם על עובדי קבלן, עובדים זמניים,  ועובדים שעתיים.

למי מתייחס החוק?

הטרדה מינית והתנכלות יכולות להתבצע על ידי גברים ונשים כאחד ולהיות מופנות 

כלפי בני שני המינים.

מהי הטרדה מינית על פי החוק?

על פי החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998, סעיף 3 )א(, הטרדה מינית היא 

אחת משש התנהגויות אסורות אלה:

 אם הוטרדת מינית באפשרותך להגיש תלונה באחת מהדרכים הבאות,

הניתנות למימוש במקביל:

הליך משמעתי: הגשת תלונה במסגרת מי רעננה לאחראית הממונה למניעת הטרדה 

מינית בתאגיד מיכל שורצברד ביטון.

הליך פלילי: הגשת תלונה פלילית במשטרה.

הליך אזרחי: הגשת תביעה נזיקית לבית הדין לעבודה.

הליך הגשת תלונה במי רעננה:

תלונה תוגש בכתב או בעל פה ישירות על ידי המתלונן או באמצעות אדם המייצג 

אותו, לאחראית הממונה למניעת הטרדה מינית במי רעננה.

המתלונן יכול להיות עובד במי רעננה שהוטרד או שהתנכלו לו במסגרת יחסי 

 עבודה, או אדם אחר הטוען כי הוטרד מינית על ידי עובד או ממונה מטעם

מי רעננה.

 הגב' מיכל שורצברד ביטון מונתה כאחראית הממונה למניעת הטרדה מינית

במי רעננה.

לגב' מיכל שורצברד ביטון בלבד הסמכות החוקית לברר תלונות על הטרדה מינית 

והתנכלות במסגרת יחסי העבודה במי רעננה, ולכן חל איסור מוחלט על איש מלבדה 

לערוך כל בירור או טיפול עצמאי, מחשש לפגיעה באיכות הבירור והממצאים.

 על כל מנהל או עובד חלה החובה להפנות אליה מיידית וללא כל דיחוי כל

 תלונה או שמועה על הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה במי רעננה.

גם אם המתלונן סירב להגיש תלונה.

לכל תלונה ניתנת עדיפות עליונה מבחינת מהירות הבדיקה והטיפול.

כל תלונה נבדקת באופן יסודי, מעמיק ומקצועי, בליווי משפטי של היועץ המשפטי 

למי רעננה, עו"ד עמיחי מגער, וללא דיחוי, תוך שמירה על דיסקרטיות וחובת הסודיות 

החלה על האחרים במי רעננה לרבות שמירת שם המתלונן והנילון בסוד.

מי רעננה תגן על המתלונן או נציגו במהלך בירור התלונה ואחריה מפני פגיעה 

בענייני עבודה במסגרת יחסי עבודה.

בתום הבירור תגיש הממונה למנכ"ל ליאת ליבוביץ סיכום בכתב של ממצאי בירור 

התלונה, בליווי המלצות מנומקות לגבי המשך הטיפול בה.

החלטת מנכ"ל מי רעננה תתקבל תוך 7 ימי עבודה מתום הבירור ותועבר למתלונן, 

לנילון ולאחראית הממונה למניעת הטרדה מינית.

בידי הממונה מצויים ההוראות, החוק והתקנון המלא שנקבעו לצורך זה, וכל עובד 

רשאי לקבל העתק מהם על פי בקשתו.

במידה והתלונה מוגשת כנגד האחראית, או שהאחראית בעלת נגיעה אישית לנושא 

התלונה או למעורבים בה, תוגש התלונה למנכ״ל החברה.
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מה לא יחשב להטרדה מינית?

חיזורים שנעשים ברוח טובה מתוך הסכמה הדדית ורצון חופשי של שני הצדדים, 

ובתנאי שלא מדובר ביחסי מרות.

מהי "מסגרת יחסי עבודה"?

 הטרדה מינית ב"מסגרת יחסי עבודה" מתקיימת בנסיבות אלה: במקום העבודה

מי רעננה, בכל מקום שמתקיימת פעילות מטעם מי רעננה, תוך כדי העבודה או תוך 

ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא.

 מהם יחסי מרות ולמה החוק אינו מחייב להראות אי הסכמה ביחסי מרות –

סעיף 3. )א( )3( ו – )4( לחוק?

יחסי מרות הם יחסים לא שוויוניים מאופיינים בפערי כוח, בין צד אחד חזק שהוא בעל 

המרות, לבין צד שני הזוטר וחלש ממנו במקום העבודה. בעל מרות במקום עבודה הוא 

ממונה, מנהל או עובד שהינו בעל מעמד, סמכות, כוח או השפעה, ישירה או עקיפה, גם 

אם אינו ממונה ישיר )כלומר לא רק הבוס הישיר(.

ניצול יחסי מרות הוא שימוש לרעה בכוחו או בסמכותו של בעל המרות, בניסיון לכפות 

את רצונו על אחר, לקבלת הסכמה לקיום יחסים או מעשים מיניים. החוק קובע כי כל 

עובד ציבור בעת מילוי תפקידו או בקשר אליו, נחשב לבעל מרות כלפי אדם תוך שימוש 

לרעה בסמכותו )כל עובד מי רעננה הינו בעל מרות כלפי התושבים(.

החוק רואה את המוטרד כאילו מראש התנגד להטרדות, אך מתוך חולשה וחשש 

למעמדו ולמקום עבודתו, לא הביע או הראה התנגדות או אי הסכמה. משכך, במסגרת 

יחסי עבודה, שמדובר ביחסי מרות, די בחזרה על הצעה או התייחסות בעלות אופי מיני, 

סעיפים 3. )א( )3( ו – )4( בטבלה, כדי שתהיה זו הטרדה, ואין צורך להראות אי – הסכמה.

מיכל שורצברד ביטון

האחראית הממונה למניעת הטרדה מינית בתאגיד

נייד : 053-2708333

משרד: 072-2772774

Michals@mei-raanana.co.il  :דוא"ל

כל פניה לממונה תישמר בסודיות!

www.mai-raanana.co.il

פרטי התקשרות עם האחראית

הממונה למניעת הטרדה מינית בתאגיד:

תקנון למניעת
הטרדה מינית

דוגמאהתנהגות אסורה המהווה הטרדה מינית

סחיטה מינית באיומים )איום בסגנון "אם... 

אז.."(

מעביד או מנהל המאיים לפטר עובדת

אם תסרב לקיים איתו יחסי מין.

מעשה מגונה  נגיעות, ליטופים, התחככות, 

חיבוקים, חשיפה פיזית וכו' שנעשים בניגוד 

לרצונו והסכמתו של אדם ולשם גירוי.

נשיקה מינית כפויה, חיבוקים או 

התחככות מינית באדם שאינו מעוניין 

בכך.

הצעות מיניות חוזרות המופנות לאדם 

אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן.

ביחסי מרות, כפיפות או תלות אין צורך 

להראות אי הסכמה.

הצעה חוזרת לבילוי משותף בעל אופי 

מיני, למרות שהאדם כבר הראה שאינו 

מעוניין בכך.

התייחסויות מיניות חוזרות המופנות לאדם 

אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן. 

ביחסי מרות, כפיפות או תלות אין צורך 

להראות אי הסכמה.

התבטאות חוזרת: "את ממש סקסית עם 

החולצה הזו".

התייחסות מבזה או משפילה )אפילו חד 

פעמית( ביחס למינו, מיניותו או נטייתו 

המינית של אדם.

"את מופקרת וטיפשה כמו כל הנשים", 

"איזה הומו אתה" וכו'.

פרסום תצלום, סרט או הקלטה המתמקד 

במיניותו של אדם, אשר לא נתן את 

הסכמתו לפרסום, בנסיבות שבהן הפרסום 

עלול להשפיל את האדם או לבזותו.

הפצת תמונות פרובוקטיביות של אדם 

שניתן לזהותו, בווטסאפ, באימייל או 

בפייסבוק ללא הסכמתו.


