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  יתðי הטרדה מיðכלות על רקע מיðת בכבוד האדם, ופוגעוהת

אלה גם מעשים  ;בשוויון בין המיðיםו בחירותו, בפרטיותו
  פליליים ועילה לתביעה בðזיקין. 

  יתðכלות הטרדה מיðלדיור  החברה ם שביןת ביחסיופוגעוהת
, הלקוחות שלה כהגדרתם להלן בתקðון זהציבור  ציבורי לבין

לא לדיור ציבורי, אשר למדיðיות החברה מוחלט ועומדת בðיגוד 
 . ðהגויות אלהם התתשלים ע

  כתב עבורð וןðון לסיוע  כהגדרתם להלן הלקוחותהתקðגðכמ
 טיפולן.בבמðיעת הטרדות ו

  ה בגין הטרדה ומתחייב לדיור ציבוריהחברותðת כי הגשת תלו
הלקוחות כהגדרתם יותיהם של ותפגע בזכ לאמיðית או התðכלות 

, טיפול ות לדיור ציבורימהחברכל שירות רבות: קבלת ל להלן, 
ת מטעם וות חברתיויבפðיות בðושאים כספיים והשתתפות בפעיל

 .  ות לדיור ציבוריהחבר
 ון זה בלשוןðקבה יהא גם בלשון זכר, ולהיפך. כל האמור בתקð 
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  חלק א': פרשðות

  הגדרות: 

 : הבאות המשמעויות הבאים למוðחים יהיו זה בתקðון .1
  

זכויות הדייר בדיור חברה לדיור ציבורי כהגדרתה בחוק  –"החברה"/ "החברות" 
  . 1998-ח, תשð"הציבורי

  
דיירות ודיירים המתגוררים בפועל בדירת החברה ו/או  -"לקוחות""לקוח"/ "לקוחה" / 

קרוביהם, שעמדו בתðאי משרד הביðוי והשיכון ו/או משרד העלייה והקליטה לזכאות 
סיוע בשכר  ,הציבורי, וכל מקבל שירות אחר מהחברות לרבות דיורלדירה בשכירות ב

  .דירה בסðיפי החברה ו/או כל שירות אחר
  

הורה של לקוח, בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוג, וכן ילדו כהגדרתו בסעיף  - "קרוב"
עימו  ו/או מטפל/ת סיעודי/ת של הלקוח  יםהביטוח לאומי ו/או כל אחר, הגר לחוק 238

  .כהגדרתו בסעיף זה ו/או של קרובו
  
 עובדת בכירה בחברה -/ "הממוðה" "הלקוחותבקרב למðיעת הטרדה מיðית  ממוðה"

או ו/ המבקשים להתלוðן על הטרדה מיðית לקוחותשתפקידה ריכוז וטיפול בפðיות של 
לצורך כך על ידי מוסד מוסמך כגון מרכזי הסיוע לטיפול הוכשרה אשר  התðכלות, 

המאושרת על ידי הממוðה על ההטרדות המיðיות במשרד ו ,הטרדה מיðית בðפגעות וðפגעי
  .הביðוי והשיכון

  
 מקום ממלאת"/  "הממוðה למðיעת הטרדה מיðית בקרב הלקוחותממלאת מקום "

כגון  ,שעברה הכשרה לצורך כך על ידי מוסד מוסמך  עובדת בכירה בחברה –"הממוðה
המאושרת על ידי הממוðה על  ,מרכזי הסיוע לטיפול בðפגעות וðפגעי הטרדה מיðית

  ההטרדות המיðיות במשרד הביðוי והשיכון.
  

  החברה. אדם, בכל סוג משרה, המועסק ישירות על ידי  -"עובד החברה"
  
 עובד ושאיðו, החברה מטעם ללקוחות כלשהוא שירות המעðיק אדם כל -" שירות ðותן"

 מטעמם אחר או אדם כל או/ו מקצוע בעליקבלðי כח אדם, , ספקים לרבות, החברה
  .עובדיהם לרבות בעקיפין או במישרין

   
 וכוללת  אחזקה לחברה החברות הגדולות הðותðות שירותי – "ðותðי שירות ראשיים"

   ., שðותðים שירות ללקוחות, הðמצאים בקשר ישיר עם הלקוחותאðשים 15מעל 
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  ומהי התðכלות?חלק ב': מהי הטרדה מיðית 
  

  מהי הטרדה מיðית?  .2
  

 גבר או אישה.הטרדה מיðית יכולה להתבצע הן על ידי גבר והן על ידי אישה, כלפי   )א(

 צורות התðהגות אסורות, ואלה הן:ששת חוק, הטרדה מיðית היא אחת מהעל פי    )ב(

  לביצוע מעשה בעל אופי מיðי.באיומים סחיטת  )1(

לא לבצע את  במפורש או במרומז או ðותן שירות המאיים החברה לדוגמא: עובד

תסרב לקיים איתו  הלקוחהאם במלואה ו/או בחלקה ו/או באופן הðדרש עבודתו 

   יחסי מין.

  

ללא הסכמת  יםלשם גירוי או סיפוק מיðי שðעש יםמעש -מעשים מגוðים  )2(

 . ההלקוח

 אותה, מחבק או מלטף לקוחהאו ðותן שירות הðוגע ב החברה עובדלדוגמא: 

  או החושף את עצמו בפðיה, בלא הסכמתה.  באופן מיðי

 

המופðות לאדם אשר הראה כי איðו מעוðיין  הצעות חוזרות בעלות אופי מיðי )3(

 בהצעות אלו.

שיש בהן רמז להקשר מטעם עובד החברה או ðותן שירות הצעות כלשהן לדוגמא: 

מצד רמיזות כי יחס חיובי לרבות, , הצעה לקשר או היכרות אישית גוןמיðי, כ

טוב יותר, בין אם ההצעות לשירות או  קיצור בזמן השירותליוביל הלקוחה 

   .מי שיכול לסייע להובין אם ל לקוחהלבמישרין 

  

 התייחסות חוזרת למיðיותו של אדם.  )4(

  . לקוחשל  התייחסות חוזרת לפן המיðי במראהולדוגמא: 

  

 .אדםהתייחסות מבזה או משפילה למיðו או לðטייתו המיðית של  )5(

ה ו/או לקשרי /לסבית/ אחרהומוסקסואל /ההלקוחהתייחסות להיות לדוגמא: 

  .או בין אם לאוהלקוח/ה, בין שהוא הראה שהדבר  מפריע לו המיðיים של 

  

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיðיותו, בðסיבות שבהן  )6(

 . לפרסום הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ðיתðה הסכמתו
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כולל בקבוצות חברתיות באיðטרðט או שיתוף    או הפצה פרסוםגמא: לדו

או כל חומר אחר הקשור  של תמוðות מיðיות בווטסאפ, פייסבוק וכדומהכדוגמת 

  . בהסכמההצילום עצמו בוצע , אפילו אם ללקוחות

  

כל או  לדיור ציבורי ובין החברות הלקוחותבין  ,חשוב לציין כי

אין ולכן , קיימים יחסי תלות החברה ו/או ðותן שירות עובד

על מðת  למעשה יםמסכימ םכי איð יראו לקוח/השהצורך 

  .תקðון זהשהמעשה ייחשב כהטרדה מיðית על פי 

 מהי התðכלות? .3

 

שמקורה בהטרדה מיðית, או  פגיעה מכל סוג שהואעל פי החוק, התðכלות היא   )א(

 בתלוðה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מיðית. 

ו/או ביצוע שירות  הלקוחממוðע או מעכב : עובד החברה או ðותן שירות, הלדוגמא

על או הגישה תביעה משפטית  או התלוððה להצעה מיðית רבה יכך שסעקב עבודות 

על הטרדה מיðית, לרבות  ןלמתלוð הידי הלקוח-עלסיוע  מתן או עקב  הטרדה מיðית,

  .ידי מתן עדות או כל סיוע אחר-על

  

 "?ללקוחות החברהשבין  מהי "מסגרת היחסים  .4
  ðסיבות אלה: 5 -בכל אחת מ יםמתקיימו/או התðכלות  הטרדה מיðית 

 ;לקוחהה תבדירה בה מתגורר )1(

 ;במקום אחר בה מתðהלת פעילות מטעם החברה )2(

  אחר.מקום כל החברה, מרכזים קהילתיים של חברה או בסðיפי ב דוגמאות:

  צðרת בדירה. בסðיף או תיקון : בעת מתן שירות לדוגמא ;תוך כדי מתן שירות )3(

בכל או של עובד החברה  בכל מקום שהוא (כגון במשרדו תלותתוך כדי ðיצול יחסי  )4(

 ).מקום אחר

 באחד מאמצעי התקשורת המקווðת.  )5(
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  והתðכלות  חלק ג': התוצאות של הטרדה מיðית  

 והתðכלות הן בלתי חוקיות הטרדה מיðית .5

ת והפוגען התðהגויות בלתי חוקיות הוהתðכלות הטרדה מיðית   )א(

 האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המיðים. בכבוד

החברות  שביןהטרדה מיðית והתðכלות במסגרת היחסים 

למðוע  ,ככל יכולתן ,והחברות תפעלðה ,אסורות -ללקוחותיהן  

או התðכלות ולטפל באירועים כאלה כדי  מיðית אירועי הטרדה

 .שלא ישðו
 -חוק העל פי  והתðכלות הטרדה מיðית  )ב(

 ;היכולה לגרום למאסרו של המטריד או המתðכל או לחייבו בקðס, פליליתעבירה  )1(

שבגיðה ðיתן להגיש תביעה משפטית. בתביעה כזו ðיתן לתבוע עוולה אזרחית,  )2(

 - פיצוי כספי וסעדים אחרים, קבועים או זמðיים, מהמטריד ובמקרים מסוימים

 מהחברה. 

 ת משמעתועבירוהתðכלות הן  הטרדה מיðית

לכל דבר  ותת משמעת חמורועביר מהוות בתקðון זה ןכמשמעותוהתðכלות  תהטרדה מיðי

ðיין, שבגיðכל יכול המטריד  ןועðש משמעתי. או המתðהחברה מתחייבת כי כל  לשאת בעו

די ובאופן ישיר יבאופן מי, תטופל או התðכלות תלוðה שתובא לפðיה בגין הטרדה מיðית

   הðילון.החברה ו/או ðותן השירות  מול עובד
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ðואחריותה לדיור ציבורי יות החברהחלק ד': מדי  

  הת את מדיðיות החברוðוגדוהתðכלות הטרדה מיðית  .6

ת בðיגוד למדיðיות וועומד לקוחותיהת ביחסי החברה עם ופוגעוהתðכלות  הטרדה מיðית 
הטרדה בהחברה תפעל  בכל האמצעים העומדים לרשותה למðיעה, מיגור וטיפול  .החברה

   .וכן תיקון פגיעה שðגרמה ללקוחות עקב כך מיðית והתðכלות
  

 אחריות החברה .7

במילוי המצוי עובד הציבור שהיðו מייחד מקרים של הטרדה מיðית של אדם חוק ה
ת או תלות של ðיצול יחסי מרותוך  - תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו

בהם המוטרד לא צריך להראות כי איðו מעוðיין בהצעות או ו, האדם בעובד הציבור
 עובדלפיכך, החברות רואות בכל הטרדה מיðית או התðכלות של  התייחסויות מיðיות.

התðהגות  ,ללקוחותיה החברהשבין במסגרת היחסים לקוחות חברה או ðותן שירות כלפי 
 סוגים: שלושה באמצעים סבירים, כמפורט בתקðון זה, מ טðהותðק ןוה פסולה

  ;' להלן)ז(חלק והתðכלות מðיעת הטרדה מיðית  )1(
ידעו עליהן החברות אירוע של הטרדה מיðית או התðכלות שכל טיפול ביעילות ב )2(

 ;)' להלןו(חלק 
 הטרדה עקבומðיעת הישðות הפגיעה, , תיקון ו/או ללקוח/ה למתלוðן/ת מתן הגðה )3(

 ). להלן' ו חלק( אלה על תביעה או תלוðה הגשת עקב או, התðכלות או מיðית
  
  

לפי החוק חברה שלא ðקטה  אמצעים כאמור בסעיף זה תהיה אחראית להטרדה מיðית 
 החברה שביןאו להתðכלות שביצע עובד החברה או ðותן שירות במסגרת יחסים 

  של כך., וðיתן לתבוע את החברה בתביעה אזרחית בללקוחותיה
  

  
  

  ': מðיעת הטרדה מיðיתהחלק 
  

 צעדי מðע .8
החברה דורשת מכל עובד החברה וðותן שירות, להימðע ממעשים של הטרדה מיðית   )א(

החברה ללקוחות, ולעשות כל  והתðכלות ככלל ובפרט במסגרת היחסים שבין
 יכולתם כדי למðוע מעשים כאמור, והכול כדי ליצור, סביבת עבודה ðאותה.  בש

ליטול חלק פעיל ומוביל במðיעת  שירות ðותןו החברה עובדהחברה דורשת מכל   )ב(
  הטרדה מיðית והתðכלות במסגרת יחסי החברה עם לקוחותיה. 

החברה תוודא השתתפות של כל עובדיה בפעולות הדרכה : והדרכה הסברה פעולות  )ג(
         ומðיעתן (להלן: והסברה הðעשות מטעמה בדבר איסור הטרדה מיðית והתðכלות

לכלל עובדי הדרכה יתקיים ריעðון  בשðתיים. החברה קבעה כי פעם )"הדרכות"
וחובתם ליטול בו חלק.  ראשיים ðותðי שירות , הכולל ðציגים מטעםועובדות החברה

וðותðי לעובדים  ההחברה תðהל רישום ומעקב אחר ההדרכות ותדאג למðגðון הדרכ
 הטרדה למðיעתת יבוצעו על ידי הממוðה שðעדרו מההדרכות. ההדרכו ראשיים שירות
 תמחה בתחום הפגיעה המיðית.ו/או גורם המ  הלקוחות בקרב מיðית

חברה הדרכות לכל עובד תדאג לבצע בקרב הלקוחות הממוðה למðיעת הטרדה מיðית   )ד(
, לא יאוחר מששה חודשים מיום כðיסתו יםחדש ראשיים שירות ðיðותלכל וחדש 

 ו/או מיום ההתקשרות עמם. לעבודה
במתכוðת של סדðא, לעובדים הðמצאים בקשר החברה תקיים הדרכות ייעודיות,   )ה(

 .תייםלקוחות אחת לשðהשיר עם י
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 ים וספקי המשðההעובדיחתימו את שירות הראשיים הðותðי כי  תדאגהחברה   )ו(
 .על קוד התðהגות למðיעת הטרדה מיðית בזמן חתימת החוזה מטעמם

ת שðה, תזכיר בðושא 'מðיעתפרסם אחת ל על הטרדות מיðיות בקרב לקוחות הממוðה  )ז(
תקשרות עימה הדרכי הבתזכיר יפורטו  הטרדות מיðיות והתðכלות בחברה'.

 והאפשרויות הקיימות להגשת תלוðה.
 

הממוðה למðיעת הטרדה מיðית בקרב הלקוחות, הכשרתה ואחריותה כלפי הממוðה על  .9
  הביðוי והשיכון:ההטרדות המיðיות במשרד 

על החברה עם מיðויה של הממוðה על ההטרדות המיðיות לדאוג להכשרתה   )א(
המקצועית בתחום הטיפול בהטרדות המיðיות על ידי גורם המתמחה בתחום 

 המאושר על ידי הממוðה על ההטרדות המיðיות במשרד הביðוי והשיכון.
. מיðויה עדממו חודשים 3-מ יאוחר ולא לתפקיד כðיסתה עם הכשרה תתבצע  )ב(

 לכל ותארך המקובלות העבודה בשעות ותיערך החברה ידי-על תמומן ההכשרה
 .שעות 20 הפחות

על החברה להתחייב לספק הגðה משפטית לממוðה מפðי תביעות אישיות כðגדה   )ג(
 הקשורות לתפקידה כאחראית למðיעת הטרדה מיðית בקרב הלקוחות.

, כאמור מקצועית הכשרה תעבור מיðית הטרדהה ממלאת המקום של הממוðה על  )ד(
 .שעות 10 הפחות לכל תארך אשר

על החברה לדאוג שהממוðה על ההטרדות המיðיות וממלאת מקומה תעבורðה ריעðון   )ה(
 כל שלוש שðים.

על הממוðה על ההטרדות המיðיות בחברה להיות בקשר ישיר עם הממוðה במשרד   )ו(
גיעה לידיעתה, אופן הבירור הביðוי והשיכון ולדווח כל חצי שðה אודות כל תלוðה שה

 ותוצאות האירוע. 
בכל מקרה שיש לממוðה על ההטרדות המיðיות בחברה ספק ו/או חשש שתלוðה   )ז(

מסוימת איðה מקבלת טיפול ראוי, עליה לדווח אודות כך וללא דיחוי לממוðה על 
 ההטרדות המיðיות במשרד הביðוי והשיכון. 

  

 קבלת מידע  .10
  - לקוחות זכאים   )א(

 אחד מהמסמכים המפורטים מטה ולקבל צילומים מהם:לעיין בכל  )1(
 ח"ðית, התשðיעת הטרדה מיð1998 - החוק למ. 
 ח"ðית (חובות מעביד), תשðיעת הטרדה מיðות למð1998- תק. 
  כלות ללקוחות החברות כפי שיפורסםðית והתðיעת הטרדה מיðון למðהתק

 באתר האיðטרðט של החברה. 
לקבל מידע על פעולות הסברה והדרכה של החברה בדבר איסור הטרדה מיðית  )2(

 והתðכלות ומðיעתן. 
הלקוחות יוכלו לדרוש קבלת חומר ומידע כאמור גם מהממוðה למðיעת הטרדה   )ב(

ראש עðף לעðייðי  איריס גידיðיאן שהיא: חלמישמיðית בקרב הלקוחות בחברת 
 טלפקסאורלי עמר ע. מזכיר חברה מס' ו/או ל 03-5159406 :טלפקס, מס' עובדים

03-5159415.  
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  ?או התðכלו לך ': מה לעשות אם הוטרדת מיðיתוחלק 

שבין במסגרת היחסים  או התðכלו לה מיðית סבורה שהטרידו אותה לקוחה(א) אם  .11
 שלוש אפשריות לפי החוק:  יהלפð , פתוחותותהחברה ללקוח

שבין במסגרת היחסים  התבצעההתðכלות האו אם ההטרדה  :פðיה לחברה )1(
על ידי עובד החברה או ðותן השירות במסגרת  (מעשה הðעשהות החברה ללקוח
, במסגרת כל פעילות מטעם החברה, תמתגורר תבדירה בה הדייר פעילות החברה

חברה. להגיש תלוðה ל היכול ת, הðפגעבעת מתן שירות וברשתות האיðטרðט)
 .'זזה מפורטת בחלק  הפרוצדורה לעðיין

גב' חðאן –פðייה לממוðה על ההטרדות המיðיות במשרד הביðוי והשיכון  )2(

 arassment@moch.gov.ilHמðסור למייל - ðג'ארה
 להגיש תלוðה במשטרה.  היכול תהðפגע הליך פלילי: -פðיה למשטרה  )3(
שðים, תביעה  שבעלהגיש, תוך  היכול תהðפגע הליך אזרחי: -פðיה לבית המשפט  )4(

  -בבית המשפט ðגד
 כל המטרידðאו המת; 
 תðיין אחריות  אחראית לפגיעהכי החברה  החברה, אם היא טועðלע)

  לעיל). 7סעיף  -החברה ראו

 
 :הקשר בין ההליכים השוðים הð"ל  )ב(

ליזום אחד או יותר לבחור אם  היכול או התðכלות הטרדה המיðיתמ תðפגע )1(
 .לעיל שצויðומההליכים 

ההתðכלות בחרה לפðות למשטרה ה המיðית או דבמקרה בו הðפגעת מההטר )2(
ידע את הðפגעת כי במצב ל ברה(הליך פלילי) על הממוðה על ההטרדה המיðית בח

    עד לבירור ההליך הפלילי.זה ההליך המשמעתי יכול שיהיה מושעה 
  
  

    
  ואחריותה בטיפול לדיור ציבורי חברהבתלוðה הגשת ': הליך זחלק 

  

 אילו סיבותמי יכול להגיש תלוðה, ומ .12
  

  יכולה להיות מוגשת על ידי אחד מאלה:  התלוðה

, במסגרת או התðכל לה מיðית כי עובד או ðותן שירות הטריד אותההטועðת  לקוחה  )א(
  .ללקוחה החברהשבין היחסים 

 ו/הה או ðותן שירות מטעמה הטריד אותכי עובד החבר וען/תשט לקוחהשל ה /הקרוב  )ב(
 .ללקוחה החברה שביןבמסגרת היחסים או התðכל להם מיðית  לקוחהאו את ה

לרבות עמותה או ארגון סיוע או גוף  כאמור בפסקה (א) או (ב) אדםשל  ואחר מטעמ  )ג(
 . , ובלבד כי הובאה הסכמה בכתב מאת האדם להגשת התלוðהאחר

 
 בפðי מי מתלוððים? .13

 ת הבאות, בכולן או בחלקן:לבחור באפשרויו היכול המתלוððת  )א(
בסעיף (פרטיה מצויðים  תהלקוחו לממוðה למðיעת הטרדה מיðית בקרב פðיה )1(

אם הממוðה בעלת ðגיעה אישית לðושא התלוðה או למעורבים בה,  .)לעילב 10
 תוגש התלוðה לממלאת מקומה של הממוðה כאמור. 

לשוðית   ish.orgwww.halamפðייה באמצעות אתר האיðטרðט של החברה  )2(
 יצירת קשר 
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ðשים – 1202לðפגעות ולðפגעי תקיפה מיðית בטל':  אחד ממרכזי הסיועפðיה ל )3(
 גברים. -1203

  (הליך פלילי). פðיה למשטרה )4(
  הגשת תביעה אזרחית לפיצוי כספי.באמצעות  –ת המשפט יפðיה לב )5(

  

 תוכן התלוðה .14
 זהות המעורבים במקרה, עדיםהתלוðה תכלול תיאור המקרה, לרבות: פירוט ככל הðיתן, 
  .ðיתן להגיש את התלוðה באופן אðוðימיופירוט מקום האירוע. , ðםבמידה ויש

 
  אופן הגשת התלוðה .15

 
תהיה מפורטת  עדיף שהתלוðה – אðוðימיבאופן ישיר או באופן תלוðה ðיתן להגיש   )א(

 ככל האפשר.
  . ðיתן להגיש תלוðה בכתב או בעל פה  )ב(
 הוגשה תלוðה בעל פה:   )ג(

  הממוðה על ההטרדה המיðית בקרב הלקוחות תרשום את תוכן התלוðה. )1(
 שרשמה תלוðהחתום על הי האת התלוðה מטעמ /האו מי שהגיש המתלוððת )2(

. במידה והמתלוððת לכך בלבד תסכיםאם  לאשר את תוכן הדברים כדיממוðה ה
 מסרבת לחתום הממוðה תציין זאת במפורש.

שðרשמה  תלוðהעותק מהתמסור  הלקוחותעל הטרדה מיðית בקרב  הממוðה )3(
 למתלוððת בלבד. 

  
  
  
  
  

 
 בירור התלוðה .16

 מן:לקכד לקוחותעל הטרדה מיðית בקרב ה ממוðהתפעל המשהתקבלה תלוðה,   )א(
הממוðה עם המתלוððת או המדווחת בהקדם האפשרי  שתיפגעם הגשת התלוðה  )1(

 , בהתאם לðסיבות).חברה(ðיתן לקיים את המפגש מחוץ ל
בלבד, אלא אם המתלוððת  והמתלוððת הבירור תתקיים בðוכחות הממוðהפגישת  )2(

 תבקש ðוכחות של מלווה מטעמה.
העומדות בפðיה כפי  דרכי הפעולהבמהלך הפגישה תסביר הממוðה למתלוððת את  )3(

תפרט את ו על חובת קיום הליך בירור. כמו כן תסביר לעיל 11שמפורט בסעיף 
 .ת המתלוððתזכויושלבי התהליך, לוחות זמðים ו

 הממוðה תתעד את גרסת המתלוððת ותחתים אותה על גבי טופס לאישור תוכðו.  )4(
 הðילוןתשמע את עדויות , לבירור התלוðה, ולצורך כךתפעל הממוðה  ,בהמשך )5(

 בעðיין התלוðה.  הבדוק כל מידע שהגיע אליתו )במידה וישעדים (הו
במקום  ממוðהיהיו חסויים וישמרו על ידי ה םהðלוויהעדויות והמסמכים  )6(

 שהגישה אליו ðתוðה בידה בלבד. 
הממוðה במתורגמן  רתיעזבמידה והמעורבים בתלוðה איðם דוברי עברית,  )7(

 (בהסכמת המתלוððת).
תערוך את במקרים בהם הðילון איðו עובד החברה, הממוðה על ההטרדה המיðית  )8(

בשירותי חברת חקירות שיש לה  להיעזרהממוðה רשאית הבירור. לצורך זה, 
  חמש שðים, בחקירת תלוðות של הטרדה מיðית.  של התמחות, לפחות 
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 או למעורבים בה. ו/ðגיעה אישית לðושא התלוðה  הטפל בתלוðה אם יש לתלא  ממוðה  )ב(
לממלאת מקום שהוכשרה עביר את הבירור תðגיעה אישית כאמור  השיש ל ממוðה  )ג(

 החברה.  למðכ"ל – ה ובהעדר ,על ידי החברה לצורך זה והתמðתה
הלקוחות בחברה וכן ממלאת בקרב במקרה בו הן הממוðה על ההטרדה המיðית   )ד(

 לטפל בתלוðה מðועים מסיבה כלשהיאהחברה וכן מðכ"ל של הממוðה כאמור מקומה 
גב' , במשרד הביðוי והשיכוןות המיðיות תועבר התלוðה ישירות לממוðה על ההטרד

 .hanann@moch.gov.il באמצעות המייל  ðג'ארהחðאן 
 ימי עבודה. 14 -לא יאוחר מבירור התלוðה יעשה ביעילות וללא דיחוי,   )ה(
, הðילון של המתלוððת על כבודם ועל פרטיותם בירור התלוðה יעשה תוך הגðה מרבית  )ו(

 -ועדים אחרים, ובין היתר
 תא חייבבמהלך בירור התלוðה, אלא אם הי המידע שהגיע אלי ממוðהגלה התלא  )1(

 ;לעשות כן לשם הבירור עצמו או על פי כל דין
שאיðו קשור הממוðה לא תשאל שאלות בקשר לעברה המיðי של המתלוððת  )2(

סבורה  ממוðההאמור בפסקה זו, לא יחול אם ה זה.ולא תתייחס למידע לðילון, 
 תייחס כאמור, יגרם עוול בלתי ðיתן לתיקון לðילוןשאל שאלות או תתשאם לא 

 . או לחקר האמת
ביחסים בין הלקוחה בירור התלוðה, מפðי פגיעה  , במהלךהחברה תגן על המתלוððת  )ז(

כתוצאה מהגשת התלוðה או מפðי פגיעה אחרת במסגרת  מעובדיהמי ו/או  עם החברה

רשאית  ,בין היתר ;שיש בה כדי לשבש את בירור התלוðהללקוחה  יחסי החברה 
או  מהמתלוððתלהרחקת הðילון  לפעול לקוחותהבקרב על הטרדה מיðית  ממוðהה

 , ככל שðיתן, וככל שðראה לה ðכון בðסיבות העðיין.בחברה עבודתוהפסקת 
  

פגע בכל דרך מעצם יבכל מקרה מודגש כי המתלוððת לא ת
 גם במצב בו תלוðתה לא תצטרך המשך טיפול. הגשת תלוðתה

  מקרה החברה תפעל למתן הגðה מלאה למתלוððת.בכל 
  

ממוðה על מðכ"ל החברה ולשל החברה ל ממוðהגיש התבתום בירור התלוðה   )ח(
סיכום בכתב  ימי עבודה, 14 -מיðיות במשרד הביðוי והשיכון, לא יאוחר מהטרדות הה

 המðומקות לגבי ההמשך הטיפול בה.  השל ברור התלוðה בלווי המלצותי
על מקרה של הטרדה מיðית במסגרת  לעובד החברה או ðותן שירות או ðודע לחברה   )ט(

, ה בה מתלוðתהחזרמתלוððת הולא הוגשה תלוðה או ש לקוחותהעם  יחסי החברה
בקרב על ההטרדות המיðיות  ממוðהה את המקרה לבירור אצליעביר כל אחד מהם 

ואם , , ככל שðיתן, בירור אודות המקרהקיים הממוðהתבמקרה זה  .הלקוחות
 ברר גם את סיבת החזרה מהתלוðה.ה בה מתלוðתה, תחזר המתלוððת

 
 או התðכלות טיפול החברה במקרה של הטרדה מיðית .17

חליט ), יח( 16לפי סעיף  ממוðהשל ה הוהמלצותי ההחברה את סיכומי קיבל מðכ"ל  )א(
 ו, על הפעלת הסמכויות שבידיימי עבודה 7בלא דיחוי ותוך תקופה שלא תעלה על 

 אחד מאלה:לגבי כל 
 ðותðי שירות ראשיים ו/או ו/או החברה ו/או לðותן השירות מתן הוראות לעובד )1(

חסי במקרה, לרבות בדבר כללי התðהגות ראויים במסגרת י יםהמעורבם מי מטע
עðייðי , וכן ðקיטת צעדים בוהרחקת הðילון מהמתלוððתלקוחותיה עם החברה 

, והכל על מðת למðוע את הישðות המעשה של הטרדה ללקוחותיה יחסי החברה
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 עקב ההטרדה די לתקן את הפגיעה שðגרמה למתלוððת, או כאו התðכלות מיðית
 . או ההתðכלות

 . כðגד מי מהמעורבים פתיחת הליכים משמעתיים )2(
 הפסקת ההתקשרות עם ðותן השירותהפסקת עבודתו של עובד החברה ו/או  )3(

 . וðותðי שירות ראשיים
 ðקיטת צעד כלשהוא.אי  )4(

עה מסור הודביצוע ההחלטה לפי סעיף קטן (א) ויל פעל ללא דיחוייהחברה מðכ"ל   )ב(
ולðילון  אפשר למתלוððתלמתלוððת, לðילון ולממוðה; כן י ומðומקת בכתב על החלטת

 . הוהמלצותי ממוðהלעיין בסיכום ה
קטן (א) או  עיףלפי ס תו, עקב שיðוי בðסיבות, לשðות את החלטמðכ"ל החברה רשאי  )ג(

 .ממוðה, לðילון ולהודעה מðומקת על כך בכתב למתלוððת מסורלעכב את ביצועה ול
, לעכב את ביצועה או ותלדחות החלט חברהה מðכ"ל על אף האמור בסעיף זה, רשאי  )ד(

 ;ðשוא ההחלטה לשðותה, בשל הליכים משמעתיים או משפטיים הðוגעים למקרה
  - החברהמðכ"ל  עשה כן

 ;ממוðה, לðילון ולהודעה מðומקת בכתב על כך למתלוððת מסורי )1(
 16לפי הוראות סעיף  חברההמðכ"ל פעל עוד לא הסתיימו ההליכים כאמור, י כל )2(

 ). ז(
 החלטה לפי סעיף קטן (א).  חברההמðכ"ל קבל בתום ההליכים י )3(

במקרים בהם הðילון איðו עובד החברה, הממוðה ומðכ"ל החברה יחליטו לאחר קבלת   )ה(
לðותן לדווח  (א). המðכ"ל ידאג17לפי סעיף  אי הבירור על דרך הטיפול בðילוןממצ

השירות או לðותðי שירות ראשיים אודות החלטתו ויוודא לאחר מכן את ביצוע 
   ההחלטה. 

  


