
),2(ד)(7סעיף(לפימיניתהטרדהלמניעתלחוקיערים""קריתהנוערכפרתקנון
)1998התשנ"ח-

אלההמינים;ביןובשוויוןבפרטיותו,בחירותו,האדם,בכבודפוגעותמינירקעעלוהתנכלותמיניתהטרדה
מינית,הטרדהלמניעתחוקשללתוקףבכניסתוהחלבנזיקין,לתביעהועילהפלילייםמעשיםגם

).1998בספטמבר20(התשנ"חבאלולכ"טביוםהחוק),–(להלן1998התשנ"ח-

בניגוד למדיניות המעסיק, והוא לא ישלים עמן.הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה, ועומדות

מעסיק),(חובותמיניתהטרדהלמניעתותקנותהחוקהוראותעיקריאתלהבהירנועדזהתקנון
החוקפיו,עלוהתקנותהחוקלביןזהתקנוןביןסתירהשלבמקרההתקנות);–(להלן1998התשנ"ח-
זה.לתקנון10בסעיףכאמורבהם,לעייןוניתןהקובעים,הםוהתקנות

מה יש בתקנון זה?

סעיפיםחלק

מהן הטרדה מינית והתנכלות (ו"מסגרת יחסי עבודה")3עד1א'

התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות (עבירה פלילית, עילה5עד4ב'
לתביעה בנזיקין)

מדיניות המעסיק ואחריותו למניעת הטרדה מינית והתנכלות10עד6ג'

מה לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך?11ד'

הליך תלונה אצל מעסיק וטיפול באחריות מעסיק16עד12ה'

);17(סעיףאחראדםאצלהמועסקאדםכוחקבלןעובדשונות:20עד17ו'

עיקר ההוראות המשמעתיות לעניין הטרדה מינית והתנכלות
).20(סעיף

חלק א': מהן הטרדה מינית והתנכלות?

מינית?הטרדה.        מהי1

עלוליםנשיםוגםגבריםגםאישה,הטרידגברהמיניתההטרדהמקריברובכי(א)  אם
כלאתמכסההחוקגברים;אונשיםכלפילהיותיכולהוההטרדהמיניתלהטריד

האפשרויות האלה.

מששאחתהיאמיניתהטרדה,1998התשנ"ח-מינית,הטרדהלמניעתהחוק(ב)  לפי
:]1[הןואלהאסורות,התנהגותצורות

מיני;אופיבעלמעשהלביצועבאיומיםאדם)   סחיטת1(

אתו יחסי מין;לדוגמה: מעסיק המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב לקיים

מגונה;)   מעשה2(

עצמואתהחושףאומיניגירוילשםבעובדתהנוגעממונהאועובדלדוגמה:
ניצולתוךלובכפופהאלהמעיןמעשיםהמבצעממונהאוהסכמתהבלאלפניה,

מרות ביחסי העבודה;
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הראהההצעותמופנותשאליושהאדםאףמיניאופיבעלותחוזרות)   הצעות3(
במקריםעניין""חוסרלהראותצורךאיןואולםבהן;מעונייןשאינולמטריד

מינית;המפורטים בסעיף קטן (ג) כדי שהתנהגות זו תיחשב הטרדה

שאליושהאדםאףאדם,שלבמיניותואובמינוהמתמקדתחוזרת)   התייחסויות4(
מופנית ההתנהגות הראה שאינו מעוניין בה;

למרותאדם,שלבמראהוהמינילפןהנוגעתחוזרתהתנהגותלדוגמה:
במקריםעניין""חוסרלהראותצורךאיןואולםלו;מפריעשהדברהבהרותיו

מינית;המפורטים בסעיף קטן (ג) כדי שהתנהגות זו תיחשב הטרדה

לנטייתולרבותאדם,שלמיניותואומינוכלפימשפילהאומבזה)   התייחסות5(
אם לאו;המינית של אדם, בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין

שבהןבנסיבותבמיניותו,המתמקדאדםשלהקלטהאוסרטתצלום,)   פרסום6(
לפרסום;הסכמתוניתנהולאלבזותו,אוהאדםאתלהשפילעלולהפרסום

אםלמפרסםטובההגנהזותהיהזו,פסקהלפיאזרחיאופליליבהליךואולם
בושישאמתפרסוםאוכשרהלמטרהאולבבתוםנעשההפרסוםכיהראה

עניין ציבורי ולא חרג מתחום הסביר לשם השגת מטרתו;

שלשילובאועריכהגםכוללים–הקלטה"אוסרט"תצלום,כייובהרזהלעניין
תצלום, סרט או הקלטה באופן שניתן לזהות את האדם;

לדוגמה:

מין,יחסיקיוםהמתעדבאינטרנטלציבורפתוחיםבאתריםסרטון(א)   הפצת
לאשפורטוההגנותשבוובמצבבסרטון,המתועדיםכלהסכמתבלאוזאת

מתקיימות;

תמונתעםבשילובמזוההאדםשלראשמופיעשבהגרפיתעריכה(ב)   פרסום
אולהשפילושעלולבאופןהמזוהההאדםשלהסכמתובלאכלשהיעירום

לבזותו, ובמצב שבו ההגנות שפורטו לא מתקיימות;

מיניאופיבעלותחוזרותהצעות):4ו-()3(ב)(קטןבסעיףהמנוייםהמעשים(ג)   אם
שמנוימיכלפימופניםאדם,שלבמיניותואובמינוהמתמקדותחוזרותוהתייחסויות

הראהאדםשאותובליגםמיניתהטרדהמהוויםאלהמעשיםשלהלן,בפסקאות
שאינו מעוניין:

טרםואםטיפול,אוחינוךתלות,מרות,יחסיניצולתוך–ישעלחסראו)   לקטין1(
אינושהמטרידובלבדכאמור,יחסיםניצולבלאגם–שנים15לקטיןמלאו
קטין;

ניצולתוך–פארא-רפואיאורפואיבריאותי,נפשי,טיפולבמסגרת–)   למטופל2(
בסעי,כהגדרתו–נפשי""טיפולזו,משנהבפסקתבמטפל;המטופלשלתלות
העונשין;לחוקא347

ניצולתוך–שירותבמסגרתבשירותולאדםעבודה,יחסיבמסגרת–)   לעובד3(
מרות ביחסי עבודה או בשירות;

בלימודים;מרותיחסיניצולתוך–קטיןשאינוי"ד,אוי"גי"ב,בכיתה)   לתלמיד4(
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מקצועיתאודתיתעיונית,השכלההמקנהבמוסדהלומדלסטודנט,או)   לתלמיד5(
לבוגרים – תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;

כמשתקמיםהמועסקיםמוגבלותעםלאנשיםזכויותבחוקכהגדרתם)   למשתקם6(
מרותיחסיניצולתוך–תעסוקהבמסגרת,2007התשס"ז-שעה),(הוראת

בתעסוקה או ניצול תלות;

דתכהןשלייעוץאוהדרכהבמסגרתתלות,אומרותיחסיניצולתוך–)   לאדם7(
כבעלעצמואתהמציגאוהידועאדםשלאודתכהןלהיותשמתחזהמישלאו

סגולות רוחניות מיוחדות;

לרעהשימושותוךאליובקשראותפקידובמילויהציבורעובדשלמצדו)   לאדם,8(
זו,בפסקההציבור;בעובדהאדםשלתלותאומרותיחסיניצולתוך–בסמכותו

העונשין;לחוקכד34בסעיףכהגדרתו–הציבור""עובד

תלות;אומרותיחסיניצולתוך–מוגןבמפעלהמועסקמוגבלותעם)   לאדם9(

חוסראתלפונהברורבאופןשמבהירהבהתנהגותוביןבמיליםביןמראיםענייןחוסר
העניין בהצעתו.

התנכלות?.        מהי2

בתביעה,אובתלונהאומינית,בהטרדהשמקורהשהואסוגמכלפגיעההיאהתנכלות
.]2[כאמורהתנכלותעלאומיניתהטרדהעלשהוגשו

דוגמאות:

עובדתשלקידומהאתמונעאוהמפטרמעסיק–מיניתבהטרדהשמקורה)  פגיעה1(
עקב סירובה להצעות חוזרות בעלות אופי מיני של עובד;

אומעסיק–התנכלותאומיניתהטרדהעלבתביעהאובתלונהשמקורה)  פגיעה2(
אומבזההתנהגותעלשהתלונן–עובדשלהעבודהבתנאיפוגעמטעמוממונה

משפילה כלפי מיניותו;

אומיניתהטרדהעלתביעהאולתלונהבקשרלעובדבסיועשמקורה)  פגיעה3(
אווהמעסיקאחרעובדכלפילהטרדהבקשרעדותמסרהעובדתלדוגמה:התנכלות.

הממונה פוגעים בה בשל כך.

עבודה"?יחסי"מסגרת.        מהי3

4מ-אחתבכלמתקיימתעבודה"יחסיב"מסגרתהתנכלותאומיניתהטרדההחוק,לפי
נסיבות אלה:

העבודה;)  במקום1(

המעסיק;מטעםפעילותמתנהלתשבואחר)  במקום2(

דוגמאות:

המעסיק;(א)   אולם שבו מציגים המעסיק ועובדיו תערוכה של מוצרי

המעסיק;(ב)   מכון להכשרה או להשתלמות שבו מתקיים קורס מטעם

(ג)    מסעדה שבה מתקיימת מסיבה מטעם המעסיק לעובדיו;
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עבודה;כדי)  תוך3(

ישיבתלשםזהובכללהעבודה,במסגרתהעבודהבזמןהנעשיתנסיעהלדוגמה:
עבודה מחוץ למקום העבודה;

ממונה).שלבביתוזה(ובכללשהואמקוםבכלהעבודהביחסימרותניצול)  תוך4(

חלק ב': התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות

חוקיותבלתיהןוהתנכלותמינית.        הטרדה4

הטרדה מינית והתנכלות מהוות –

תלונהלהגישניתןובשלהקנס,אומאסרעונשבצדהשקבועפלילת)  עבירה1(
במשטרה;

כספיפיצוילתבועניתןכזובתביעהתביעה;להגישניתןשבשלהאזרחית,)  עוולה2(
–מסוימיםובמקריםמהמתנכל,מהמטריד,זמניים,אוקבועיםאחרים,וסעדים

מהמעסיק של אלה;

]3[משמעתעבירותמהוותוהתנכלותמינית.        הטרדה5

המתנכלאוהמטרידיכולשעליהמשמעת,עבירותמהוותוהתנכלותמיניתהטרדה
להתחייב בעונש משמעתי.

והתנכלותחלק ג': מדיניות המעסיק ואחריותו למניעת הטרדה מינית

בכבודהפוגעתחוקיתבלתיהתנהגותמהוותמינירקעעלוהתנכלותמינית.        הטרדה6
אתנוגדותוהתנכלותמיניתהטרדההמינים;ביןובשוויוןבפרטיותו,בחירותו,האדם,

בניגודועומדותהעבודה,ביחסיפוגעותוהתנכלותמיניתהטרדההמעסיק;מדיניות
למדיניות המעסיק, והוא לא ישלים עמן.

המעסיק.        אחריות7

עליומטילהחוקולהתנכל,להטרידאדם,כלכעלהמעסיק,עלהחלאיסורעל(א)  נוסף
עבודה;יחסיבמסגרתמטעמו,ממוניםושלעובדיושלמעשיהםעלמיוחדתאחריות

משלושה סוגים:מעסיק צריך לנקוט אמצעים סבירים, כמפורט בתקנון זה,

זה;בחלקכמתוארוהתנכלותמיניתהטרדה)   מניעת1(

ה');חלק(ר'עליהןשידעבהתנכלותאומיניתבהטרדהביעילות)   טיפול2(

אותלונההגשתעקבאוהתנכלות,אומיניתהטרדהעקבהפגיעה)   תיקון3(
תביעה על אלה (ר' חלק ה').

אומיניתלהטרדהאחראיזהבסעיףכאמוראמצעיםנקטשלאמעסיקהחוק,(ב)  לפי
לתבועוניתןהעבודה,יחסיבמסגרתמטעמוממונהאושלועובדשביצעלהתנכלות

את המעסיק בתביעה אזרחית בשל כך.

מנע.        צעדי8
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מיניתהטרדהשלממעשיםלהימנעעובד,ומכלמטעמוממונהמכלדורש(א)  המעסיק
כאמור,מעשיםלמנועכדישביכולתוכלולעשותעבודהיחסיבמסגרתוהתנכלות

מינית והתנכלות.והכול כדי ליצור, יחד עם המעסיק, סביבת עבודה בלא הטרדה

מיניתהטרדהבמניעתומובילפעילחלקליטולמטעמוממונהמכלדורש(ב)  המעסיק
והתנכלות במסגרת יחסי עבודה.

בפעולותלהשתתףעובדומכלממונהמכלדורשהמעסיקוהדרכה:הסברה(ג)   פעולות
ומניעתן;והתנכלותמיניתהטרדהאיסורבדברמטעמוהנעשותוהסברההדרכה
כאמור,בפעולותהעבודהשעותבמשךלהשתתףלעובדיומאפשרהמעסיקלחלופין

אויציגעובדיםארגוןכמואחרים,גורמיםידיעלסבירים,זמןבפרקימאורגנות,
של העבודה.ארגוני זכויות, ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך התקין

וממימידע,.      קבלת9

(א)  עובד זכאי –

מהם:צילומיםולקבלמאלהאחדבכל)   לעיין1(

;1998התשנ"ח-מינית,הטרדהלמניעת-      חוק

;1998התשנ"ח-מעסיק),(חובותמיניתהטרדהלמניעת-      תקנות

והתנכלות;-      הוראות משמעת של מקום העבודה לעניין הטרדה מינית

הטרדהאיסורבדברהמעסיקשלוהדרכההסברהפעולותעלמידע)   לקבל2(
מינית והתנכלות ומניעתן.

לעניין זה, שהיא/הוא:(ב)  עובד יוכל לדרוש קבלת חומר ומידע כאמור מהאחראי/ת

  נטלי גוטליב - מנהלת המרכז הטיפולי   

050-9094734/02-5705369הטלפון:      במספר

חלק ד': מה לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך?

אפשרויותשלושלפניופתוחותלו,שהתנכלואומיניתאותושהטרידוסבוראדם.      (א)  אם11
האפשרויות האלה:לפי החוק – האדם יכול לבחור אם לנקוט באחת או יותר מבין

יחסי"במסגרתהתבצעהההתנכלותאוההטרדהאםהמעסיק:באחריות)   טיפול1(
בחלקמפורטיםההליכיםהעבודה;במקוםתלונהלהגישיכולהנפגעעבודה",

ה';

במשטרה;תלונהלהגישיכולהנפגעפלילי:)   הליך2(

הדיןבבית–כלל(בדרךהמשפטבביתתביעהלהגישיכולהנפגעאזרחי:)   הליך3(
האזורי לעבודה) נגד –

-      המטריד או המתנכל בעצמו;

אחריותלעניין7סעיף(ראוהמעסיקגםאחראי,שהמעסיקטועןהוא-      ואם
המעסיק).

]4[מעסיקבאחריותוטיפולמעסיקאצלתלונההליךה':חלק
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נסיבות?ובאילותלונה,להגישיכול.      מי12

כל אחד מאלה יכול להגיש תלונה:

לו,התנכלאומיניתאותוהטרידאחרעובדאוממונהמעסיק,כישטוען)  עובד1(
במסגרת יחסי עבודה;

אומיניתאותוהטרידמטעמוממומנהאוהמעסיקשלעובדוכישטועןאחר)  אדם2(
התנכל לו, במסגרת יחסי עבודה;

).2(או)1(בפסקהכאמוראדםשלמטעמו)  אחר3(

מתלוננים?מי.      לפני13

(ב).10בסעיףכאמורלאחראילהגישיש(א)  תלונה

אישיתנגיעהבעלשהואאוהנילון)–(להלןעליושמתלונניםהאדםהואהאחראי(ב)  אם
לאחראיהאחראי,שלמקומולממלאהתלונהתוגשבה,למעורביםאוהתלונהלנושא
יפעלהמעסיקכאמור,למעסיקהתלונהאתהגיש(אםלמעסיק–ובהעדרםאחר,

לפי חלק זה כפי שאמור לפעול אחראי).

אצל המעסיק –(ג)   אם הנילון היה עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל

המעסיק;מטעםלאחראיאוהקבלןמטעםלאחראיהתלונה)   תוגש1(

אתלהעביררשאיאחראיאותוהקבלן,מטעםלאחראיהתלונההוגשה)   אם2(
–כאמורהטיפולהועברואםהמעסיק,מטעםלאחראיהתלונהבבירורהטיפול

האחראי מטעם הקבלן יודיע על כך למתלונן.

התלונההגשת.      אופן14

(א)  ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה.

(ב)  הוגשה תלונה בעל פה –

האלה:הפרטיםאתיצייןאפשרואםהתלונה,תוכןאתהאחראי)   ירשום1(

מרותתלות,יחסיביניהםמתקיימיםוהאםבמקרההמעורבים(א)   זהות
וכדומה, וכן זהות עדים, אם ישנם;

(ב)   מקום האירוע;

(ג)    מועד האירוע;

מפריעהשההתנהגותלמטרידהראההמוטרדאםלרבותהמקרה,(ד)    תיאור
לו;

כדיהאחראישלהרישוםעליחתוםמטעמוהתלונהאתשמגישמיאו)   המתלונן2(
לאשר את תוכן הדברים;

החתום.מהרישוםעותקלמתלונןימסור)   האחראי3(

התלונה.      בירור15

(א)  התקבלה תלונה, האחראי –
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החוקלפיהתנכלותאומיניתבהטרדההטיפוללדרכיבאשרהמתלונןאת)   יידע1(
);11סעיףד',(חלק

ואתהנילוןאתהמתלונן,אתישמעהשאר,ביןכך,ולצורךהתלונהלבירור)   יפעל2(
העדים, אם ישנם, ויבדוק כל מידע שהגיע אליו בעניין התלונה.

אוהתלונהלנושאאישיתנגיעהבעלהואאםתלונהבבירוריטפללא(ב)  אחראי
למעורבים בה.

למיאואחרלאחראיהבירוראתיעבירכאמוראישיתנגיעהבעלשהוא(ג)   אחראי
העבירהאחראיאםלמעסיק;–מאלהאחדובהעדרמקומו,לממלאמינהשהמעסיק

תלונה,בבירוראחראילפעולשאמורכפיהמעסיקיפעלכאמור,למעסיקהטיפולאת
לפי סעיף זה.

(ד)  בירור התלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי.

הנילוןהמתלונן,שלופרטיותםכבודםעלמרביתהגנהתוךייעשהתלונה(ה)  בירור
ועדים אחרים, ובין השאר –

חייבהואכןאםאלאהתלונהבירורבמהלךאליושהגיעמידעאחראייגלה)   לא1(
לעשות כן לשם הבירור עצמו או לפי דין;

ולאלנילון,קשורשאינומתלונןשלהמינילעברבקשרשאלותאחראיישאל)   לא2(
יחוללאזובפסקההאמורכאמור;המתלונןשלהמיניעברועלבמידעיתחשב

בלתיעוולייגרםכאמור,יתחשבאושאלותישאללאשאםסבורהאחראיאם
ניתן לתיקון לנילון;

ופרטיותםכבודםעללשמורהתלונהבבירורהמעורביםכללאתינחה)   האחראי3(
אלאהתלונה,בירורבמהלךאליהםשהגיעמידעכללגלותולאהצדדיםכלשל

על פי דין.

,]5[עבודהבענייניפגיעהמפניהתלונה,בירורבמהלךהמתלונן,עליגן(ו)   מעסיק
כדיבהשישעבודהיחסיבמסגרתאחרתפגיעהמפניאוהתלונהמהגשתכתוצאה

ככלמהמתלונן,הנילוןלהרחקתהמעסיקיפעלהשארביןהתלונה;בירוראתלשבש
האפשר, וככל שנראה לו נכון בנסיבות העניין.

בירורשלבכתבסיכוםדיחוי,בלאלמעסיק,האחראייגישהתלונהבירור(ז)   בתום
אחדכללענייןלרבותבה,הטיפולהמשךלגביהמנומקותהמלצותיובליוויהתלונה

ו-(ד).(א)16בסעיףהמפורטיםמהעניינים

אתהאחראייגישהמעסיק,אצלבפועלהמועסקאדםכוחקבלןשלעובדהנילון(ח)  היה
סיכומו לקבלן ולמעסיק.

ולאעבודה,יחסיבמסגרתהתנכלותאומיניתהטרדהשלמקרהעללמעסיק(ט)  נודע
אחראי;שללבירורהמקרהאתיעבירמתלונתו,בוחזרשהמתלונןאותלונההוגשה
הטרדהעלמידעכללהעבירמטעמוהממוניםכללאתהמעסיקמנחהזהלעניין
כאמורמקרההועברמינית;הטרדהלמניעתהאחראילידילידיעתםשהגיעמינית

האפשר,ככלהאחראי,יקייםכאמור,מקרהעללאחראינודעאואחראישללבירור
המתלונןואםהמחויבים,בשינוייםזה,סעיףהוראותכללפיהמקרהאודותעלבירור

חזר בו מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.
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התנכלותאומיניתהטרדהשלבמקרההמעסיק.      טיפול16

דיחויבלאיחליט,(ז),15סעיףלפיהאחראישלוהמלצותיוסיכומואתמעסיק(א)  קיבל
כללגבישבידיוהסמכויותהפעלתעלעבודה,ימי7עלתעלהשלאתקופהובתוך

אחד מאלה:

ראוייםהתנהגותכלליבדברלרבותבמקרה,המעורביםלעובדיםהוראות)   מתן1(
בענייניצעדיםנקיטתוכןמהמתלונן;הנילוןהרחקתעבודה;יחסיבמסגרת

התנכלות,אומיניתהטרדהשלהמעשההישנותאתלמנועכדיוהכולעבודה,
ההתנכלות;או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או

המעסיקאצלהחלותהמשמעתהסדרהוראותלפימשמעתייםבהליכים)   פתיחה2(
לעניין הטרדה מינית או התנכלות;

כלשהו.צעד)   אי-נקיטת3(

מנומקתהודעהוימסור(א)קטןסעיףלפיהחלטתולביצועדיחויבלאיפעל(ב)  המעסיק
ולנילוןלמתלונןהמעסיקיאפשרכןכמוולאחראי;לנילוןלמתלונן,החלטתועלבכתב

לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו.

לעכבאו(א)קטןסעיףלפיהחלטתואתלשנותבנסיבות,שינויעקברשאי,(ג)   המעסיק
לנילון ולאחראי.את ביצועה וימסור הודעה מנומקת על כך בכתב למתלונן,

אוביצועהאתלעכבהחלטתו,אתלדחותמעסיקרשאיזה,בסעיףהאמוראף(ד)  על
ההחלטה;נושאלמקרההנוגעיםמשפטייםאומשמעתייםהליכיםבשללשנותה,

עשה כן המעסיק –

ולאחראי;לנילוןלמתלונן,כךעלבכתבמנומקתהודעה)   ימסור1(

(ו);15סעיףהוראותלפיהמעסיקיפעלכאמור,ההליכיםהסתיימולאעוד)   כל2(

(א).קטןסעיףלפיהחלטההמעסיקיקבלההליכים)   בתום3(

המעסיקרשאיםהמעסיק,אצלבפועלהמועסקאדםכוחקבלןשלעובדהנילון(ה)  אם
זה, כולן או חלקן.והקבלן להסכים בשאלה מי מביניהם יבצע את הוראות סעיף

חלק ו': שונות

המעסיקאצלבפועלהמועסקאדםכוחקבלןשל.      עובד17

המעסיקאצלבפועלמועסקאדםכוחקבלןשלשעובדבמקרהוהתקנות,החוק(א)  לפי
(מעסיק בפועל) –

הקבלן;שלהעובדאתגםכולל"עובד"לגביזהבתקנוןשנאמרמה)   כל1(

בפועל;המעסיקאתגםכולל"מעסיק"לגביזהבתקנוןשנאמרמה)   כל2(

בשל)7סעיף(ראורגילמעסיקשנושאאחריותבאותהנושאבפועלמעסיקלכן,
אצלו.הטרדה מינית והתנכלות שמבצע עובד קבלן כוח אדם המועסק

זה.לתקנון(ה)16ו-(ח)15(ג),13בסעיפיםמצויותמיוחדות(ב)  הוראות

והתנכלותמיניתהטרדהלענייןהמשמעתיותההוראות.      עיקר20

(עובדים ומתנדבים) לחניכי הכפרחל איסור לקיים יחסים אינטימיים בין כל איש צוות(א)
הקטינים והבגירים.
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עמן.ישליםלאהמעסיקאשרמשמעתהפרותכאמורמהוותוהתנכלותמיניתהטרדה(ב)
זהבכללהמעסיק.דעתשיקולפיעלמשמעתיותבסנקציותלהתחייבעשויהמתנכלאוהמטריד

מהסנקצותיותראואחתלנקוטנוספת,פעולהכללנקוטמסמכותולגרועמבליהמעסיק,רשאי
אולמענקיםזכאותשלילתקידום,מניעתשכר,עדכוןמניעתאישי,לתיקהערההבאות:

הפחתתם, השעיה ופיטורים.
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