
הטרדה מינית  

במקום העבודה

הסבר בפישוט לשוני



?מה אנחנו רוצים להסביר
:בהרצאה שלנו אנחנו נסביר

"הטרדה מינית"מה זה •

!שאסור להטריד מינית•

מה אנחנו צריכים לעשות במקרה של הטרדה מינית•

איך האנשים בעבודה צריכים לטפל בהטרדה מינית•



?הטרדה מיניתמה זה 

פוגעמעשה מיני הטרדה מינית זה 

זה  מעשה מיני פוגע 

הסכמתי לושלאמעשה מיני 

גם איש וגם אישה  

יכולים לעשות מעשה מיני פוגע



דוגמאות להטרדה מינית
פוגעמעשה מיני זה הטרדה מינית 

–לדוגמה 
נוגע בכוח  כשמישהו 

במקומות פרטיים בגוף של אדם אחר

אדם אחר לגעת לו  מכריחכשמישהו 

במקומות פרטיים בגוף

כשמישהו מדבר 

על מקומות פרטיים בגוף של אדם אחר 

מפריעוזה 



פוגעמעשה מיני זה הטרדה מינית 

:הטרדה מיניתגם במקרים האלה יש 

לי  מראהכמישהו •

מקומות פרטיים בגוף שלו

וזה מפריע לי

הרבה זמן  מסתכלכמישהו •
על מקומות פרטיים בגוף שלי  

וזה מפריע לי

דוגמאות להטרדה מינית



?מה חשוב לנו לדעת

!אסור להטריד מינית

!אסור להטריד מינית בעבודה

!אסור להטריד אותי-גם אם לא התנגדתי 

!מי שמטריד מינית צריך לקבל עונש



החוק נגד הטרדה מינית בעבודה

חוק נגד הטרדה מיניתבמדינת ישראל יש 

:החוק קובע

"לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו"

החוק כתוב בשפה קשה

בשפה הזו קשה לנו להבין את החוק

אבל חשוב שנבין את החוק הזה

החוק עוזר לנו לשמור על עצמנו



תקנון נגד הטרדה מינית בעבודה

–קובע החוק נגד הטרדה מינית 

!אסור להטריד מינית

נגד הטרדה מיניתתקנון כל מקום עבודה צריך לפרסם 

.יש כללים של התנהגות בעבודהבתקנון 

התקנון נגד הטרדה מינית מסביר מה צריך לעשות  

במקרה של הטרדה מינית בעבודה



תקנון נגד הטרדה מינית בעבודה

התקנון צריך להיות ברור לכולם

בפישוט לשוניכתבנו את התקנון , לכן

–לכולנו נגיש כך התקנון יהיה 

ברור

 אותולהבין לנוקל

 מתאימים( תמונות)סמלים עם

בצורה מכובדת



אלווין ישראל   

הקליניקה לזכויות 

אנשים עם מוגבלות

המכון הישראלי  

להנגשה קוגניטיבית

מומחית לפישוט לשוני קרל -ר סיגל עוזיאל"ד

?מי הכין את התקנון הנגיש

http://www.adaptit.co.il/
http://www.adaptit.co.il/




למי אסור לעשות איתי  

מעשה מיני  

?גם אם אני מסכים או רוצה

:לעשות איתי מעשה מיניאסורלאנשים האלה 

למי שאחראי עלי בעבודה•

למי שמטפל בי•

לאיש צוות במסגרת התעסוקה•
(מלווה, נהג,גנן, טבח, מנקה, מטפל, מדריך, מנהל)

אם אחד מהאנשים האלה עשה איתי מעשה מיני 

מטריד מיניתאז הוא 



?מה חשוב לנו לדעת

!אסור להטריד מינית

!אסור להטריד מינית בעבודה

!אסור להטריד אותי-גם אם לא התנגדתי 

!מי שמטריד מינית צריך לקבל עונש



מה אנחנו צריכים לעשות 
?במקרה של הטרדה מינית

-אם מטרידים אותי מינית 

אני צריך להגיד שאני לא רוצה•

אני צריך להראות עם הגוף שאני לא רוצה•

(לברוח, לזוז, לדחוף)

!אני צריך לספר למישהו מיד•



?למי כדאי לספר
אם הטרידו אותי מינית

!אני צריך לספר למישהו מיד

!צריך לטפל בבעיה הזו מהר

,  חברעורך דיןמשטרהאיש צוות

בן משפחה



!תודה רבה

?יש לכם שאלות
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איך אפשר לקבל 

?את התקנון הנגיש
אלווין ישראל•

02-6415448

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות  •
האוניברסיטה העברית

02-5882554

קרל-ר סיגל עוזיאל"ד•

  054-2374011

sigaluk@gmail.com

mailto:sigaluk@gmail.com

