
 

 



 זכויות המעביד 

 

  על מפעלו את לנהל הזכות נתונה למעביד•
 הבנתו לפי ביותר המועילו הטוב הצד

 .ושיפוטו

  וחירותו האדם כבוד :יסוד לחוק 3 סעיף•
 :קובע

 ."אדם של בקניינו פוגעים אין" 

 



 זכויות העובד 
 של הפרטיות הגנת עומדת המעביד זכויות בצידה•

 .העבודה במקום העובד

 :קובע וחירותו האדם כבוד :יסוד לחוק 7 סעיף•

 ולצנעת לפרטיות זכאי אדם כל–
 .חייו

 

 



 הייחוד של יחסי העבודה 
  ,נאמנות בו שמעורבים ,ייחודי צביון יש העבודה ליחסי"•

   .גיסא מאידך ,ותלות ,גיסא מחד

 המועמד או העובד של מעמדו ,תמיד לא אך ,כלל בדרך•
  חושש והוא ,מעבידו של מעמדו לעומת נחות לעבודה
 אם ,לעבודה יתקבל שלא או ,ייפגע בעבודה שמעמדו

   .אחרים או אלה אישיים פרטים לגלות יסרב

 את לתת מקום יש ,אלה ייחודיים מאפיינים רקע על•
 לפרטיות העובד זכות בין הפרטני האיזון אופן על הדעת

  ציבוריים אינטרסים גם כמו ,המעסיק זכויות לבין
  הגילוי וחובות העובד של הפרטיות הגנת" גולדברג 'מ) ".נוספים

 .(89 ,85 (2002) 'ט כרך ומשפט חברה עבודה "מעבידו כלפי שלו

 



 
 ראיון הקבלה לעבודה

 
 

 מותר לשאול מועמד על מעמדו האישי  האם 

 ?על השקפתו הפוליטיתאו 

 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע 2סעיף: 

 :יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמתלא " 

 טיפולי ,פוריות טיפולי ,הריון ,האישי מעמדם ,המינית נטייתם ,מינם     
  ארץ ,לאומיותם ,דתם ,גזעם ,גילם ,הורים היותם ,גופית חוץ הפריה
 לשירות קריאתם ,במילואים שירותם או מפלגתם ,השקפתם ,מוצאם

 שירות בחוק כהגדרתו מילואים בשירות הצפוי שירותם או מילואים
 ,משכו או תדירותו מחמת לרבות ,1986-ו"תשמ ,[משולב נוסח] ביטחון

 הצפוי ,1986-ו"תשמ ,[משולב נוסח] בטחון שירות בחוק כמשמעותו
 ".להם

  

 



האם ניתן לשאול מועמדת על כוונת הורות  
 והאם מועמדת חייבת לספר שהיא בהריון

הורות כוונת על מועמדת לשאול אסור. 

למעסיק לגלות חייבת לעבודה מועמדת האם 
  לא ההריון כאשר בהריון שהיא עבודה ראיון בעת

 ?לתפקיד רלוונטי

היא אם העבודה בראיון נשאלת מועמדת אם  
  כאשר בשלילה להשיב לה מותר האם בהריון

 ?לתפקיד רלוונטית לא השאלה

 



 האם אי גילוי דבר ההיריון בראיון העבודה
 מהווה עילה לפיטורים

שהיא העובדה של הגילוי שאי לומר ניתן האם  
 אמינות חוסר מהווה ,עצמו ההריון ולא ,בהריון

 ?פיטוריה את מצדיק אשר העובדת של

בהריון שהיא סיפרה לא שהמועמדת העובדה 
 .לפיטוריה עילה מהווה אינה

ההיריון גילוי אי את לשקול יכול מעסיק האם 
 ?העובדת לפיטורי כלליים משיקולים כחלק

 



 מי יכול לבקש ממועמד 
 עבר פליליעל מידע 

  למשטרה מתיר הפלילי המרשם לחוק 8 סעיף•
 על המרשם מן מידע ציבורי לגוף למסור
 השתתפותו לצורך בחוק המפורטות עבירות

  אדם אותו אם ,הגוף מטעם במכרז אדם של
   .לכך הסכים

  או מקומית רשות ,המדינה - "ציבורי גוף"•
 חובת עליו וחלה דין פי על שהוקם תאגיד
   .מכרז

 



האם מותר לבקש ממועמד  
 לעבודה את המרשם הפלילי שלו

  או במישרין ,המרשם מן דרש או שהשיג מי"•
  העסקה לשם לקבלו זכאי שאינו מידע ,בעקיפין

  שהמידע האדם בעניין החלטה קבלת לשם או
 .שנתיים מאסר – דינו ,לו נוגע

  לקבל כזכאי כאמור שעשה מי יראו לא ,זה לעניין•
  שהאדם בלבד כך בשל ,המרשם מן מידע

 ".המידע למסירת הסכים לו נוגע שהמידע
 (השבים ותקנות הפלילי המרשם בחוק (ב) 22 סעיף)    



 חוק למניעת העסקת עברייני מין
 במקומות מסוימים

 בו ששוהים חינוכי מוסד ,קטינים בו שלומדים ספר בית•
 ,לקטינים ומשפחתונים יום מעונות ,לקטינים מעונות ,קטינים

 ספורט ומועדוני כושר מכוני ,וספורט נוער תרבות מרכזי
 גן ,חיות גן ,ילדים גן ,קטינים השאר בין מתאמנים שבהם

 ,קטינים הסעת עיסוקיו שבין עסק ,נוער תנועת ,שעשועים
 באבטחת או לקטינים טיולים בארגון השאר בין העוסק עסק

  פנימיה ,קייטנה ,לקטינים גם הפתוחה שחיה בריכת ,קטינים
 ,לילדים חולים ובתי מרפאות ,קטינים שוהים שבהם מועדון או

 ;חולים בבתי ילדים מחלקות

 אישור קיבל בטרם במוסד לעבודה בגיר יקבל לא מעסיק"•
  סעיף) ".זה חוק לפי להעסקתו מניעה אין כי ישראל ממשטרת

 (לחוק 3



 פרופיל צבאי

לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ( א)א  2סעיף •
 :קובע

 

  מעובד או עבודה מדורש ידרוש לא מעביד"
  שימוש יעשה ולא שלו הצבאי הפרופיל את

 "לידיו הגיע אם שלו הצבאי בפרופיל



 האם מותר לשאול מועמד  
 ?על שירותו הצבאי

 

 :לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה( ב) 2סעיף •

כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין  רואים "
 ."העניין

  על אסור בתוכו כולל הפליה על האיסור•
  .עקיפה הפליה

 



 נטל ההוכחה

בתובענה של דורש עבודה או של עובד בשל הפרת הוראות סעיף  
תהא חובת ההוכחה על המעביד כי פעל שלא בניגוד להוראות  , 2

 – 2סעיף 

  ,עבודה תנאי ,בעבודה קידום ,לעבודה קבלה לענין (1)
  פיצויי תשלום או ,מקצועית השתלמות או להכשרה שליחה

  ודורש ,כישורים או תנאים לגביהם המעביד קבע אם - פיטורים
  התנאים בהם נתקיימו כי הוכיחו ,הענין לפי ,העובד או העבודה

 ;האמורים הכישורים או

 היתה שלא העובד הוכיח אם - מהעבודה פיטורים לענין (2)
 .לפיטוריו סיבה במעשיו או בהתנהגותו

 



לחוק שוויון  ( ג) 2סעיף 
 הזדמנויות בעבודה

 

  היא כאשר זה סעיף לפי הפליה רואים אין"
 או התפקיד של ממהותם או מאופיים מתחייבת

 ".המשרה



 (מידע)הגדרת הפרטיות 

 בלתי אף ואולי ,ביותר קשה הינה זו הגדרה" 
  מפורט בפרוט המחוקק בחר כך ומשום ,אפשרית

  שרובם ,החוק של 2 בסעיף עניינים עשר אחד של
  הנוגע בכל והפצתו מידע איסוף עניינם ככולם
  משום בו שיש באופן האדם של היחיד לרשות
  ".חייו ובצנעת בפרטיותו פגיעה

  משה 'נ 'ואח לערעורים הצבאי הדין בית 9/83 נ"ד)   

 (857 (3) מב ד"פ ,ועקנין



   -חוק הגנת הפרטיות
 מהי פגיעה בפרטיות

 .חוק פי על האסורה האזנה•

 .היחיד ברשות כשהוא אדם צילום•

  בלי ,בתכנו שימוש או ,לפרסום נועד שלא אחר כתב או מכתב של תוכן העתקת•
  חמש עברו ולא היסטורי ערך בעל הכתב אין אם ,הכותב או הנמען מאת רשות
  כהגדרתו אלקטרוני מסר לרבות – "כתב" ,זה לענין ;כתיבתו ממועד שנים עשרה
 .אלקטרונית חתימה בחוק

 .אדם של הפרטיים עניניו לגבי בדין שנקבעה סודיות חובת של הפרה•

  או מפורש בהסכם שנקבעה ,אדם של הפרטיים עניניו לגבי סודיות חובת של הפרה•
 .משתמע

 למטרה שלא ,לאחר מסירתה או אדם של הפרטיים עניניו על בידיעה שימוש•
 .נמסרה שלשמה

  חובת של הפרה למעט) בפרטיות פגיעה בדרך שהושג דבר של מסירתו או פרסומו•
 .(בדין שנקבעה סודיות

  או ,המיני עברו לרבות ,אדם של האישיים חייו לצנעת הנוגע עניין של פרסומו•
 .היחיד ברשות להתנהגותו או ,בריאותו למצב

 

 

 



 הסכמה לפגיעה בפרטיות

  אדם יפגע לא כי :קובע הפרטיות הגנת חוק•
  .הסכמתו ללא זולתו בפרטיות

  או במפורש -הסכמה :קובע לחוק 3 סעיף•
 .מכללא

  מטיל כשמעסיק .מצומצמת הסכמה יכולת לעובד•
 או התאמה במבחני לעמוד לתפקיד מועמד על חובה

 כדי או לעבודה להתקבל מנת על גרפולוגיים מבחנים
 של "הסכמתו"ש הרי ,יותר בכיר לתפקיד להתקדם
 .החופשי מרצונו ניתנת אינה העובד או המועמד



 מתי ניתן לעשות שימוש  
 במבחני התאמה

 מבחני לעבור אדם לחייב רשאי יהיה שמעסיק מנת על•
 במידה כמדויקת תוכר שהבדיקה צורך יש התאמה

  הפגיעה את להצדיק כדי ,היתר בין ,וזאת סבירה
 לעמוד הסכמתו התקבלה אם גם ,האדם בפרטיות
 .במבחנים

 לשמור יש המועמד בפרטיות הפוגעים בנושאים•
  שהשאלות סבירה תהיה המועמד של לפרטיות שהחדירה

   המוצע לתפקיד רלוונטיות תהיינה

  שלשמה המטרה את ורק אך ישמשו המבחנים תוצאות•
 .עובדים וקידום לגיוס כגון ,נמסרו



 מבחנים גרפולוגיים
 בשירות לעבודה לקבלה במכרזים והן הפרטי במגזר הן•

  החיים קורות את להביא מועמד מתבקש ,פעם לא ,הציבורי
 .גרפולוגית לבדיקה שישלח מנת על יד בכתב

  האם השופטים בקרב הדעות חלוקות לעבודה הדין בבית•
   .גרפולוגיים למבחנים לעבודה מועמדים להפנות מותר

 להיעזר מעביד של שזכותו בדעה מחזיקה אחת גישה–
 שעובר המיונים ממכלול כחלק גרפולוגיים במבחנים
 .המועמד

 כשלעצמה לגרפולוג הפנייה שעצם סוברת הנגדית הגישה–
 .לנדרש מעבר המועמד לפרטיות חודרת והיא בעייתית



 בדיקת פוליגרף של מועמד לעבודה

  הפוליגרף בדיקות בין הבדיל לעבודה הדין בית•
    .אחרות התאמה לבדיקות

  אי להיות יכולה התאמה בדיקות של התוצאה•
   .העניין מתמצה ובכך התאמה

 על להטיל עשויה פוליגרף בדיקת תוצאת זאת לעומת•
 שהמכשיר יתכן שכן ,כפיו בנקיון אפשרי דופי עובד

   .אמת דיבר לא שהעובד "יגלה"

  המלאה שאמינותו במכשיר בדיקה של זה גילוי•
 .משמעותיות השלכות ובעל חמור הינו בספק מוטלת

 



 בדיקת פוליגרף של עובד
  בדיקת תוצאות להגשת מניעה אין -האזרחי במשפט•

  בעלי כל של בהסכמתם ,המשפט בבית כראיה הפוליגרף
   .הדין

  האדם כבוד על לשמור היא הישראלי המשפט שמגמת מאחר•
 ,לבדיקה הסכים אכן שהעובד לוודא של זו במסגרת ,ופרטיותו

 .למעביד העובד שבין הכוחות פער לאור במיוחד

 .פוליגרף בבדיקת להיבדק כללית בהסכמה די יןא•

  ,אזרחי בהליך כראיה ישמשו פוליגרף בדיקת שממצאי מנת על•
 הן הצדדים כל של משמעית וחד מפורשת בהסכמה צורך יש

  כראיה תוצאותיהן להגשת והן הבדיקות לעריכת
 .משפטיים בהליכים

 



 
פיצויי פיטורים מעובד שלילת 

 שמסרב להיבדק בבדיקת פוליגרף

  

  ואין פוליגרף בדיקת לעבור מסרב עובד כאשר•
 למאזן מעל) "חותכות" ראיות המעסיק בידי

 (סביר ספק לכל מעבר ופחות ההסתברויות
  רשאי לא המעביד ,לעובד המיוחסות לחשדות

 .שלו הפיטורים פיצויי את מהעובד לשלול

 



 מצבו הבריאותי של העובד

  ענייניו" בגדר הוא העובד של הבריאותי מצבו•
 ."הפרטיים

 רפואיות בדיקות יעבור שעובד מעביד של דרישה•
 חוזית בהוראה או בחוק התייחסות מחייבות
 .מפורשת

  על פרטים לדעת מעביד של בקשה להצדיק ניתן•
  של ליכולתו רלוונטית הבדיקה כאשר העובד בריאות
 .תפקידו את למלא העובד

 



  –מתי עובדים חולים יותר 
 סקר של עוקץ מערכות

 

 

 

 

 

 

 תעודה למעבידו להמציא חייב העובד מחלה דמי קבלת לצורך•
 .המחלה אבחון את הכוללת רפואית

 

 שמירה ניקיון  

תעשיה  

 מתכת

תעשיה  

 מזון

מסחר 

 ושירותים

ביטוח  

 טק -הי  ופיננסים

יום  

 24.10% 23.10% 24.70% 22.30% 21.90% 20.00% 19.20% ראשון

 12.50% 14.20% 16.50% 19.90% 20.40% 18.70% 17.60% יום שני

יום  

 13.80% 14.50% 12.10% 16.90% 17.30% 19.10% 17.50% שלישי

יום  

 22.80% 21.80% 20.80% 19.10% 18.30% 20.10% 21.90% רביעי

יום  

 26.80% 26.40% 25.90% 21.80% 22.10% 22.10% 23.80% חמישי



 איסוף מידע באמצעים אלקטרוניים

   העשרים במאה פניו את שינה העבודה מקום•
  שינוי ללא נותר אחד מרכיב אולם ,רבים בהיבטים

 מנת על עובדיו על לפקח המעסיק רצון והוא
  זמן עבור לעובדיו משלם שהוא שהשכר לוודא

 .ביותר היעילה בדרך מנוצל העבודה

 למעסיק מאפשר ,יחסית פשוט ,אלקטרוני מעקב•
  גם ,העבודה בשעות העובד עשה מה לבדוק

   ."המפעל חצרי"ב נמצא לא כשהעובד

 



 הייחודיות במעקב האלקטרוני

 

 שלא עובד על או מועמד על הנאסף מידע•
  לעובד וידוע גלוי הוא אלקטרוניים באמצעים

 .ביצועו למועד ממוקד המתקבל והמידע

  יכול המעקב אלקטרוניים מעקב באמצעי•
   .מהעובד ונסתר רציף להיות

 



החתמת עובד באמצעות שעון נוכחות  
 האם מהווה פגיעה בפרטיות-ביומטרי 

 נוכחות רישום לנהל חייב ,שלו הניהול זכות במסגרת ,מעביד•
 .עובדיו של הנוכחות לרישום בנוגע סדרים לקבוע ורשאי

  בקרת במערכת אצבע טביעת באמצעות נוכחות החתמת•
  פגיעה מהווה ואינה חוקית היא ביומטרית כניסה

 אחת לאף נכנסת אינה הפעולה שכן ,החוק פי על בפרטיות
  .הפרטיות הגנת בחוק המפורטות מההגדרות

 הרי ,בפרטיות פגיעה בהחתמה רואים היו אם גם•
  המאפשרות בחוק הקבועות ההגנות למעביד שעומדות

  המעסיק מבחינת נעשית שהיא מאחר ,בפרטיות פגיעה
  הצורך -המעסיק של כשר אישי עניין על הגנה ולשם לב בתום
   .עסקו על להגן



פיקוח על עובדים באמצעות 
 התקנת מצלמות

 פגיעה מהווה היחיד ברשות כשהוא אדם צילום•
 .(הפרטיות הגנת לחוק 2 סעיף) בפרטיות

  על מצביע אינו העבודה במקום היחיד רשות המונח•
  כלומר ,"אוטונומית יחידה" על אלא "קניינית יחידה"

  .בציבורי במרחב עצמו עם להיות אדם של זכותו

  הוא אם אף ,ידיעתו או הסכמתו ללא אדם של צילומו•
  לכן מהווה ,הפרטי בביתו ולא עבודתו במקום מצוי

 .בפרטיות פגיעה

 

 

 

 

 



 פיקוח באמצעות מצלמות 

 לגיטימי ניהול כלי יהווה מצלמות התקנת•
 :הבאים התנאים בהתקיים

  פליליות עבירות למנוע מנת על הותקנו המצלמות–
 או משמעת עבירות למנוע מנת ועל לקוחות מצד

  על להגן באות הן ולכן העובדים מצד פליליות
 (הפרטיות הגנת לחוק 18 סעיף) .הפוגע של כשר עניין

 .העסק להתנהלות קשור ומשכם הצילומים היקף –

 .העבודה במקום לצילום חשוף שהוא יודע העובד–

 



 התקנת מצלמה נסתרת

  מודע אינו כלל שהעובד נסתרת מצלמה התקנת•
 של לפרטיותו חדירה ,הנראה ככל ,מהווה לקיומה
  של קניינו הוא העבודה שמקום למרות העובד

 .המעביד של קניינו אינו עצמו העובד אך המעביד

  פרטי באזור נסתרת מצלמה התקנת בין להבחין יש•
 .ציבורי לאזור

 הנסתרת המצלמה בהן הנסיבות את לבדוק יש•
  .הותקנה



האם התקנת מצלמות מהווה  
 ?הרעה מוחשית בתנאי עבודה

  הצד על עסקו את לנהל האפשרות נתונה למעביד•
 לשנות זכאי אינו הוא אולם .הבנתו לפי ביותר הטוב
 .העבודה חוזה את צדדי חד באופן

 

 תנאי של מהותי שינוי היא נסתרת מצלמה התקנת•
 של היחסית הפרטיות אובדן כאן שיש מאחר העבודה

   .עבודתו במקום העובד



 לחוק פיצויי פיטורים( א) 11סעיף 

  בתנאי מוחשית הרעה מחמת עובד התפטר"•
  עבודה שביחסי אחרות נסיבות מחמת או ,העבודה

 ימשיך כי ,ממנו לדרוש אין שבהן עובד אותו לגבי
  זה חוק לענין ההתפטרות את רואים ,בעבודתו

 ".כפיטורים

  העובד ,לשנות המעביד שבידי בנסיבות מדובר כאשר•
 פיטורים פיצויי ולקבל "מפוטר בדין התפטר" יכול

 את לתקן הזדמנות לו ונתן במעביד שהתרה לאחר
 .המעוות

 



 האזנה לשיחות טלפון של העובדים

 -בחוק האזנת סתר 1סעיף •

  בטלפון לרבות ,בבזק או בדיבור -"שיחה"-זה בחוק" 
 ,אלחוטי קשר במכשיר ,נייד טלפון ,ברדיו ,אלחוטי

 בין בתקשורת או בטלפרינטר ,בטלקס ,בפקסימיליה
   ".מחשבים

 אחד אף של הסכמה ללא האזנה – "סתר האזנת"•
  ".השיחה מבעלי

 



מתי מותר להאזין לשיחות  
 טלפון של העובדים

 .לשיחות להאזנה מסכים העובד•

 .המעסיק של עסקית תכלית לשרת נועדה ההאזנה•

  להשיגה ניתן ולא מינימלית היא בפרטיות הפגיעה•
 .אחרים באמצעים

  על עולה מההאזנה כתוצאה המעסיק עבור התועלת•
 .מההאזנה כתוצאה ,נגרם אם ,לעובד שנגרם הנזק



האם מותר לנטר את מיקומם של  
 ?  GPSהעובדים באמצעות איתוראן או 

  אינו העבודה שעות במהלך עובד של הימצאו מקום•
  עליו חלה הפרטיות הגנת אשר מידע להוות יכול

 מותר לכן .לדעת זכאי שהמעביד במידע משמדובר
 .GPS באמצעות לנטר ורצוי

 מהווה העבודה שעות לאחר העובדים מקום ניטור•
 לפרטיות זכות יש לאדם .בפרטיות אסורה פגיעה

 את המהווים הפרטי בזמנו שוהה הוא שבו במקומות
 .שלו היחיד רשות

 



האם ניתן לבדוק את תיבת הדואר 
 ?האלקטרוני של העובד בעבודה

 העובדים אם לקבוע הניהולית הזכות למעסיק•
 הפרטיים לצרכיהם במחשב שימוש לעשות מורשים

   .כן לעשות להם מותר כמה ועד

 תקשורת ובאמצעי מידע בטכנולוגיות השימוש•
   .עבודה למטרות נועד ,העבודה במקום אלקטרוניים

 שמטרתן בטכנולוגיות להשתמש רשאי המעסיק•
 (blocking) ראוי בלתי שימוש מלכתחילה לחסום

 הטכנולוגיות את ולקבוע במחשב העובדים שעושים
 .העובדים אחר למעקב העבודה במקום שישמשו

 

 

 



 תנאים כלליים
 לפני ,מהעובדים אחד לכל להודיע המעסיק על•

 פרטי את ,העבודה תחילת וטרם החוזית ההתקשרות
 הנוגע בכל ,העבודה במקום המונהגת המדיניות
 .המקצועית בתיבה העובדים מן הנדרשת להתנהלות

  האסור גבולות את העובדים לידיעת להביא המעסיק על•
   .בה מקיימים שהם מייל-האי בתכתובת בשימוש והמותר

  שימוש עשיית מפני העובדים את להזהיר המעסיק על•
  לרבות ,העבודה במקום מידע בטכנולוגיות ראוי בלתי

 דעת מסיחי או "פוגעניים" לאתרים מהיחשפות הימנעות
   .מכך לנבוע העלולות התוצאות ועל העבודה מן

 



 סוגי תיבות הדואר אלקטרוני

  עבודה לצרכי המיועדת תיבת – מקצועית תיבה•
 .העובד של האישי לשימושו ואסורה בלבד

  לצרכי הן המשמשת תיבה – מעורבת תיבה•
   .העובד של הפרטיים לצרכיו והן עבודה

 ידי על לעובד הנמסרת תיבה - אישית תיבה•
 בענייני שאינה אישית תכתובת לניהול ,המעביד
 .ולצרכיו העבודה

  של בבעלותו פרטית חיצונית תיבה -פרטית תיבה•
 .בעבודה הווירטואלי במרחב ,הפרטיים לצרכיו העובד

 



 התיבה המקצועית

 נתוני אחר ומעקב ניטור פעולות לקיים רשאי המעסיק•
  ,המקצועית בתיבה תוכן לנתוני וחדירה התקשורת

   .שבה המקצועית מייל-האי תכתובת לרבות

  ,המקצועית בתיבה אישית תכתובת קיים העובד אם גם•
  רשאי אינו המעסיק ,העבודה מקום למדיניות בניגוד

 אם אלא ,אישית תכתובת אותה של תוכן לנתוני להיכנס
 והמעסיק זאת המצדיקים חריגים תנאים מתקיימים כן

  לתיבה חדירה לצורך הנדרשות הפעולות כל את ביצע
 .המקצועית

 



 התיבה המעורבת והאישית
 התכתובת אחר מעקב פעולות לקיים רשאי אינו המעסיק•

 ,והאישית המעורבת בתיבה האישיים לצרכיו העובד שמקיים
  לאחר ,המצדיקות חריגות נסיבות בהתקיים למעט

 למדיניות העובד של המפורשת הסכמתו את קיבל שהמעביד
  טכנולוגיים באמצעים שנקט ולאחר החברה של הכללית

 העובד של ראוי בלתי שימוש על המעידים פחות חודרניים
   .לרשותו שהועמדו באמצעים

 הסכמתו נדרשת והאישית המעורבת לתיבה בחדירה•
 לתוכן המעסיק של חדירה פעולת לכל העובד של הספציפית
  המקצועית מהתכתובת להבדיל ,שלו האישית התכתובת

 .תיבה באותה

 

 



 התיבה הפרטית
 או תקשורת נתוני של מעקב לקיים למעסיק אסור•

 .הפרטית בתיבה העובד שעושה השימוש על תוכן

  ולתוכן הפרטית לתיבה לחדור למעסיק אסור•
   .במסגרתה העובד של מייל-האי תכתובת

 צו קבלת לאחר רק תעשה פרטית לתיבה חדירה•
 .המשפט מבית

 



 פרטיות העובדת מול  
 חובת המעביד בהטרדה מינית

 שנודע מינית הטרדה לברר חובה יש למעסיק•
 .עליה לו

 מסרבת המוטרדת כאשר גם קיימת החובה•
 .המעסיק עם פעולה לשתף או/ו להתלונן

  חובת עם העובדת פרטיות מתיישבת כיצד•
 שנודע מינית הטרדה של אירוע לברר המעביד

   .עליה לו

 

 



 
 הקושי בהגדרת ההטרדה המינית

 
 הטרדה" למונח אוניברסלית אחת הגדרה אין•

 "מינית

  מספיק רחבה להיות צריכה ההגדרה אחד מצד•
 רצויות הבלתי ההתנהגויות מגוון את לכלול כדי

 בתוכה תכיל לא שההגדרה להיזהר יש שני מצד•
 .בחברה וקבילות רצויות התנהגויות



 

 הטרדה מינית

 

  כדי מינית הטרדה לאסור מטרתו זה חוק " 

 ועל חירותו על ,אדם של כבודו על להגן
 ".המינים בין שוויון לקדם וכדי ,פרטיותו



 הראשונההקטגוריה 

 לחוק 428 בסעיף כמשמעותה ,באיומים סחיטה•
 הוא לעשותו נדרש שהאדם המעשה כאשר ,העונשין

 .מיני אופי בעל

  349-ו 348 בסעיפים כמשמעותם מגונים מעשים•
   :העונשין לחוק

  ללא מיני ביזוי או סיפוק ,גירוי לשם בזולתו עושה שאדם מעשה–
  .הזולת הסכמת

  ללא ,אחר אדם בפני בפומבי מגונה מעשה העושה האדם כאשר–
  יחסי ניצול תוך שהוא מקום בכל כאמור מעשה העושה או ,הסכמתו

  שלא אדם בפני או ,שירות או עבודה ,השגחה ,חינוך ,מרות ,תלות
 .לכך הסכים אם אף שנים 16 לו מלאו

 



 בין עמיתים -השניההקטגוריה 

  לאדם המופנות ,מיני אופי בעלות חוזרות הצעות•
  בהצעות מעוניין אינו כי למטריד הראה אשר

 .האמורות

  המתמקדות לאדם המופנות חוזרות התייחסויות•
  כי למטריד הראה אדם אותו כאשר ,במיניותו

 .האמורות בהתייחסויות מעוניין אינו

 



 קטגוריה שלישית

 בהטרדות מאופיינת השלישית הקטגוריה•
 בלתי כוחות ביחסי המאופיינות מיניות

  ,למוטרד המטריד בין בוטה במידה שוויוניים
 .מעביד -עובד :כגון

 צריך לא המוטרד השלישית בקטגוריה•
 מעוניין אינו כי למטריד להראות

 .בהתייחסויותיו או בהצעותיו

 



התייחסות מבזה או משפילה המופנית  
מיניותו לרבות נטייתו , לאדם ביחס למינו

 המינית  

 במובן אישה או גבר היותו הוא אדם של מינו•
 .המגדר מבחינת או הביולוגי

 ,המינית התנהגותו היא אדם של מיניותו•
  המיניות הפנטזיות ,המיניים והרגליו חייו אורח

 .מינו באברי הקשור וכל שלו

 העדפותיו היא אדם של המינית נטייתו•
 לחברי ,לגברים או/ו לנשים משיכתו ,המיניות
  מינית פעילות לסוגי או מסוימת אתנית קבוצה

  .כלשהם



 התנכלות

 שמקורה שהוא סוג מכל פגיעה היא התנכלות•
 ,בתביעה או בתלונה או ,מינית בהטרדה
 .מינית הטרדה על שהוגשו

  או המתלוננת כנגד להתבצע יכולה התנכלות•
 על תלונה בהגשת לה שמסייע מי כנגד

   מינית הטרדה

 

 



 אחריות מעביד

 .בישראל מעביד כל על חל החוק•

 עובדי באמצעות "קבלן עובדי" שמעסיק מי•
 .למעביד נחשב אדם כוח חברת

 אם גם ,אדם כל על חלה המעביד אחריות•
 עם במגע בא אשר ,המעביד של עובד לא הוא

 במסגרת מטעמו ממונה או המעביד של עובד
 .עבודה יחסי

 

 



 מהי מסגרת יחסי עבודה

 

 מתנהלת שבו אחר מקום או עבודה מקום    
 או עבודה כדי תוך ,המעביד מטעם פעילות

  מקום בכל עבודה ביחסי מרות ניצול תוך
 ".שהוא

 

 



 מהי מרות וחזקת ניצול המרות

  של שליטה היא הפשוטה במשמעותה מרות•
  .לו שכפוף מי על הממונה

 השפעה גם בחובו כולל המרות מרכיב•
  של ליחסים מוגבל ואינו עקיפה וסמכות
 .בלבד ישיר ממונה או מעסיק

 של אובייקטיבי מצב בהתקיים כי חזקה קיימת•
 .הניצול יסוד גם קיים מרות יחסי

 



כיצד ניתן להפריך את חזקת     
 ניצול המרות

 :ידי על ניצול חזקת את להפריך ניתן

  הקשר בתחילת הכוחות פערי צמצום•
 .הרומנטי

  למקום המיני המגע קיום בין הזיקה צמצום•
 העבודה

 .הקשר על בגלוי הצהרה•

 

 



 התקנות למניעת הטרדה מינית  
 (חבות מעביד)

  בנסיבות ,סבירים באמצעים לנקוט חייב מעביד•
 התנכלות או מינית הטרדה למנוע כדי ,העניין

 .עבודה יחסי במסגרת

  או מינית בהטרדה ולטפל לברר חייב המעביד•
  במסגרת בוצעה אשר ,עליה לו שנודע התנכלות

   .העבודה יחסי

 מסרבת המוטרדת אם גם ולטפל לברר יש•

 .בפרטיותה פגיעה בכך יש אם וגם להתלונן

 



 תודה על ההקשבה

  ד"עו, זינגר –דגנית לפידור 

 אביב   –תל  22 איסרליש
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