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 בלנושא הטרדה מינית באגודה למען הלהט"ממונה על פי חוק 

הפסיכוסוציאלי שלי  מנהלת המערך תלונות בעניין הטרדות מיניות באגודה:  כנדרש בחוק, מונתה ממונה לנושא
הממונה לתלונות היא חלק מהמאבק בנושא   ניתן לפנות אליה בכל נושא הקשור לעניין, התייעצות, תלונה. ,ןנת

וכן עבור מי שיש לו/לה   תהיה זמינה הן במייל הן בטלפון עבור כל מי שחש/ה נפגעים בארגון ההטרדות והיא
 .מידע על מעשה של הטרדה מינית בארגון

 :תפקידי הממונה על הטרדה מינית

   לשמש גורם מייעץ בנושא מניעת תופעות של הטרדה מינית באגודה והטיפול בהן. 
   לקבל תלונות ודיווחים שעניינם הטרדה מינית ו/או התנכלות. 
   לברר את התלונה ולטפל בה לשם מתן המלצות לגורם המוסמך. 
   להעביר את התלונה להליך משמעתי, היה ונמצא לכך בסיס מתאים. 
   להורות על נקיטת צעדי ביניים. 
   רלהפנות את הנפגע,/ת במידת הצורך, לקבלת סיוע רפואי או אח. 

 
 ?מהי הטרדה מינית

 :הטרדה מינית הוגדרה בחוק וכוללת חמישה סוגים עיקריים

    כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני -סחיטה באיומים. 
    סעיף זה מפנה לעבירה פלילית שקיימת מזה עשרות שנים בחוק העונשין הפלילי -מעשים מגונים. 
   למטריד/ה כי אינו/ה מעוניין/ת   הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאיש/ה אשר הראה/ת

זו הטרדה  - למרות, תלות, חינוך או טיפו יתוך כדי ניצול יחס בהצעות האמורות )כאשר ההצעות מוצעות
 .בהצעות(  לא הראה/ת למטריד/ה כי אינו/ה  מעוניין/ת  מינית גם אם המוטרד/ת

   חסויות חוזרות המופנות לאיש/ה, המתמקדות במיניותו/ה, כאשר אותו/ה איש/ה הראה למטריד/ה התיי
כי אינו/ה מעוניין/ת בהתייחסויות האמורות )כאשר ההתייחסויות נעשות תוך כדי ניצול יחסי מרות, 

ניין/ת לא הראה למטריד/ה כי אינו/ה מעו  זו הטרדה מינית גם אם המוטרד/ת -תלות, חינוך או טיפול 
 .בהצעות(

    ,התייחסות )אפילו חד פעמית( מבזה או משפילה המופנית לאיש/ה ביחס למינו/ה או למיניותו/ה
 .תנטייתו/ה המיני לרבות

לכל מי שחש/ה עצמו/ה נפגע/ת בהקשרים אלו עומדת הזכות לפנות ישירות לאחראית התחום בארגון ולדרוש 
בירור ו/או טיפול בעניין. בנוסף חשוב לציין כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית 

 .ביעה אזרחיתללא קשר להליך המשמעתי, להגיש תלונה במשטרה ו/או ת  ויש תמיד אפשרות
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA

