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 סחיטה מינית באיומים•

 אסור" מעשה מגונה"•

לאחר שזה הראה באופן סביר שהוא אינו הצעות מיניות חוזרות לאדם •

 .מעוניין בהן

לאחר שזה הראה באופן סביר  התייחסויות לאדם המתמקדות במיניותו •

 .שהוא אינו מעוניין בהן

 .לרבות לנטייתו המינית, ביזוי או השפלה ביחס למינו או מיניותו של אדם•

 התנכלות•

 

 כיצד אנו מגדירים הטרדה מינית



היקף התופעה 

סוג ההטרדה 

הקשר בין המטריד למוטרדת 

האם הגישה תלונה 

חובות המעסיק 

 על מה נדבר



 היקף התופעה

 הוטרדו

 11.2% כ"סה

 12.5% אקדמי

 16.5% ערביות

 20.5% רווקות

 14.9% 18-34גילאי 

 2010מחקר וכלכלה  מינהל, סקר טלפוני בנושא הטרדות מיניות: מקור



 סוגי ההטרדה

מעשה מגונה  
או סחיטה  /ו

 מינית באיומים
23% 

ביזוי והשפלה  
בשילוב סעיפים  
שאינם כוללים  
מעשה מגונה  
וסחיטה מינית  

 באיומים
51% 

או  /התייחסויות ו
הצעות לעיתים  

בשילוב  
התנכלות  
ושימוש  
 באינטרנט

26% 

ביזוי והשפלה ללא סוגי הטרדה  
 17%אחרים 

ביזוי והשפלה והתייחסויות  
חוזרות ונשנות המופנות לאדם  

 17%ומתמקדות במיניותו 

או  /ביזוי והשפלה והתייחסויות ו
הצעות חוזרות ונשנות המופנות  

 17%לאדם ומתמקדות במיניותו 

 2011מחקר וכלכלה  מינהל, בנושא הטרדות מיניותאינטרנטי סקר : מקור



 ?האם המרואיינות תופסות את ההתנהגות שפורטה כהטרדה מינית

זו הטרדה  , כן
 מינית
46% 

ההתנהגות  
הפריעה לי אבל  
אני לא חושבת  
שזו הטרדה  

 מינית
35% 

ההתנהגות אולי  
איננה ראויה  
אבל זה לא  

 הפריע לי
14% 

הרגשתי  
 מוחמאת

5% 

 אחר
1% 

 2011מחקר וכלכלה  מינהל, סקר אינטרנטי בנושא הטרדות מיניות: מקור

 



100% 

המטריד לא עובד במקום העבודה שבו  
 17.6%עובדת המוטרדת 

המטריד היה  
בקשר חד  
פעמי עם  

מקום  
העבודה  

2.5% 

המטריד בקשר  
קבוע עם מקום  

העבודה  
12.8% 

המטריד עובד באותו מקום עבודה שבו  
 82.4%עובדת המוטרדת 

המטריד במעמד  
נמוך ביחס למעמד  

 המוטרדת  

6.7% 

המטריד באותו  
 מעמד בעבודה

25.3% 

המטריד אינו  
מנהל ישיר אך  
 בדרגה בכירה

30.3% 

המטריד הוא  
 המנהל הישיר  

19.2% 

 

 הקשר בין המטריד למוטרדת

 2011מחקר וכלכלה  מינהל, סקר אינטרנטי בנושא הטרדות מיניות: מקור

 



 7.6%כן  

 81.8%הגישה תלונה אצל האחראית או אצל אדם בכיר 

 12.7%הגישה תלונה במשטרה 

 5.5%הגישה תלונה במקום אחר 

 92.4%לא  

 37.2%לא הגישה תלונה כי טיפלה בנושא לבד 

 41.8%לא הגישה תלונה כי חשבה שאין הצדקה 

לא הגישה תלונה כי חששה או חשבה שלא יטפלו בתלונה  
 15.1%ברצינות 

 5.6%הגישה תלונה מסיבות אחרות לא 

 האם הגישה תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה

 2011מחקר וכלכלה  מינהל, סקר אינטרנטי בנושא הטרדות מיניות: מקור



 תגובת המוטרדת

13.40%, לא הגיבה כלל  

21.40%, תגובה פיזית  

31.90%, הומור  

ביקשה שיפסיק באופן  
25.00%, כללי  

ביקשה שיפסיק באופן  
5.60%, ישיר  

2.70%, תגובה אחרת  

 2011מחקר וכלכלה  מינהל, סקר אינטרנטי בנושא הטרדות מיניות: מקור



 טיפול

 מיידיטיפול 

, הפקת לקחים
מניעת הישנות  

 המקרה

חובות 
 מניעתיות

 תקנון

 אחראית

 הדרכות

 אחריות המעסיק



 34% -כן 

 56% -לא 

 10% -לא יודעת 

74% 

27% 

29% 

האם במקום העבודה תלוי  

תקנון הנוגע למניעת  

הטרדה מינית במקום גלוי  

 ?לכל העובדים

נשים שדיווחו שהן יודעות מי  

האחראית על הטרדה מינית  

 והתנכלות במקום העבודה

 הימצאות תקנון בנוגע למניעת הטרדה מינית במקומות העבודה

 2010מחקר וכלכלה  מינהל, סקר טלפוני בנושא הטרדות מיניות: מקור

 



אלף נשים הוטרדו בשנה האחרונה 165-למעלה מ . 

רק כמחציתן תופסות את ההתנהגות כהטרדה מינית. 

 אינן יודעות מה מוגדר   –שיעור גבוה מהעובדות אינן מכירות את החוק

 .אינן יודעות מה חובות המעסיק באופן שוטף ועוד, כהטרדה מינית

פי החוק-כמחצית מהמעסיקים אינם מבצעים את הנדרש מהם על 

 סיכום


