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 ביטוח לאומילהמוסד 
 אגף סיעוד
 בשיתוף עם

 
 השירות לזקן                                                     שירותי בריאות כללית          

 במשרד הרווחה                                                             
  
 א"תשע, ב ניסן"כ 
 3122, אפריל 32 

 
 

 ועדות מקומיותחברי : אל
 

 תהליכי עבודת הועדה בנושא הטרדה מינית: הנדון
 
 

חובתו של המעסיק לדאוג לבטחונו ולבטיחותו המלאים של עובדיו  ,העבודה על פי דיני
לפיו , בתחום הטרדה מינית חוקק חוק המפרט את דרכי מילוי חובה זו. במסגרת עבודתם

עובד זה יקבל תלונות על . חייב כל ארגון לקבוע עובד שיהיה ממונה על הטיפול בנושא
כה לעובדים ולמטפלים וינקוט בצעדים והדר, מידע, יתן ייעוץ, יברר אותן, הטרדה מינית

  .הנחוצים על מנת להגן על עובדי החברה
 

כביתר תחומי , מקומית הוא לוודא שנותני השירותים פועלים בתחום זההעדה ותפקיד הו
 . של הזכאים" לא סבירות"ולגבותם מול דרישות , בדרך נאותה, אחריותם

 
או  ת/או תלונה על הטרדה מינית של זכאי/או השערה ו / חבר ועדה אשר מגיע אליו מידע ו

 .את הנושא לטיפול נותן השירות תעבירעדה וזו והואת  יעדכן, ת/של מטפל
 

יציאה  או מטפל מתאיםלמשל , לזכאי יידית להתאמת שירותיםמ הוועדה תיפעל בכל מקרה
 .במקום טיפול אישי בבית למרכז יום

 
  :תחליט הועדה, עדהולהחלטות הואו הזכאי מסרב /היה ולא נמצא שירות מתאים ו 

 ."אין שירותים זמינים"ש ( מירידה קוגניטיבית למשל נובעות)הסיבות סבירות במקרה ו. 1
 ".סרוב" אינן סבירות תקבע הועדה  לסירוב הסיבותו במקרה. 2
 

או אדם אחר  ת/מינית מטופל ה/או מידע לפיו הטריד/ ה יש חשש וי/ולגבי, ת/מידע על מטפל
אגף הסיעוד יעביר המידע לאחראים על . יועבר גם לאגף הסיעוד, ה/במסגרת ביצוע תפקידו

 .לביטוח לאומי פי התקנות למניעת הטרדה מינית במוסד
 

 : ב לידיעתכם"מצ
 : בכתובתהחוק למניעת הטרדה מינית נמצא  .1

563BCA4157FC.htm-802A-4DDC-CBE6-http://www.moit.gov.il/NR/exeres/90D1A62C 

  :התקנות למניעת הטרדה מינית נמצאת בכתובת .2
251000C9768F.htm-B3FD-4EBE-64C8-http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F3B0257A 

 :נמצא בכתובתהדוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת  .3
/mmm/data/pdf/m02532.pdfwww.knesset.gov.il: 

 
 

 
 

 המוסד לביטוח לאומי , ל גימלאות"סמנכ –אילנה שרייבמן '  גב :העתק
 מנהלי סניפים

   מנהלי תחומי הגימלאות
 המוסד לביטוח לאומי, מנהלת תחום סיעוד – בושם-רבקה רוזנברג' גב           
 המוסד לביטוח לאומי, רכזת גמלאות בכירה -ס "עו, עטרה מלבסקי' גב           

 משרד הרווחה, השירות לזקן, ארצי בקהילהמפקח  -מר שאול צור
 שירותי בריאות כללית, רכזת גריאטרית ראשית –לריסה ראם ' גב

 מנהלי לשכות הרווחה ברשויות המקומיות
 –הנחיות לועדה המקומית מתפרסמות מטעם הצוות הבינמשרדי 

 קופת חולים וביטוח לאומי, השירות לזקן במשרד העבודה ורווחה

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/90D1A62C-CBE6-4DDC-802A-563BCA4157FC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F3B0257A-64C8-4EBE-B3FD-251000C9768F.htm
http://www.knesset.gov.il/
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