
מדיניות העמותה למניעה והתמודדות עם הטרדות מיניות ואלימות כלפי

נשים

כללי:.1

ולהצטרףקולםאתלהשמיעגבריםלעודדהעיקריתשמטרתוארגוןהואאסל"י.1

חזוןולשרטטמגדרישוויוןלקדםוכןהשונים,ביטוייהעלנשיםכלפיבאלימותלמאבק

מתפשריםובלתיגבוהיםסטנדרטיםלהחילמחויבהארגוןככזה,גבריות.שלחדש

בתוך שורותיו פנימה בכל הקשור למניעת הטרדות מיניות ואלימות כלפי נשים.

ולתארזהבהקשרהארגוןשלהמדיניותקוויאתלשרטטהיאזהמסמךשלמטרתו.2

וראויהנכונהבצורהזוסוגיהעםלהתמודדמנתעללהפעילשבכוונתוהמנגנוניםאת

היחסיםמהותבדברהבסיסיתמאמונתנונובעתהארגוןשלזומדיניותהאפשר.ככל

הידועהכללשליוצאכפועלמתחייבתוהיאבאשר-הם/ן,וחוהאדםובנותבניבין

"נאה דורש, נאה מקיים".

האלימותלנושאגבוההמודעותבעלילהיותאמוריםהארגון*ופעילישחבריהעובדה.3

מתמשכתמפעולההארגוןאתפוטרתאינהאסל"ישלומהותוטבעומעצםנשיםכלפי

מובןתמידהואמאליוכמובןשנדמהמהכלשלאלכךמודעיםאנוזה.בענייןלטיפול

קיימיםפעריםשלוסגירהכיסוילהבטיחמנתעלנדרשתזוופעולהבפועל,מאליו

ברמת הידע, המודעות והנכונות לפעול בקרב החברים והפעילים.

למניעתשהמאמץשלנוהבסיסיותוההבנהמההכרהנובעזהבמסמךהאמור.4

כגבריםושאנוומתמשך,עקבילהיותצריךנשיםכלפיואלימותמיניותהטרדות

והחברתייםהסביבתייםהלחציםבשלמיוחדבאופןלומחויביםלהיותצריכים

שמתקיימיםהכוחויחסיבחברההמקובלתהגבריותתפיסתמתוךעלינוהמופעלים

בין גברים לנשים.

ביישומויהיההמסמךשלשמבחנולכךמודעיםאסל"יעמותתשלהמנהלהועדחברי.5

להבטיחמנתעלהנדרשוהארגוניהאישיהמאמץאתלהשקיעומתחייביםבפועל,

ייכנסוהעמותהבתקנוןשינוייםהכנסתשמחייביםבמסמךהרלוונטייםהסעיפיםזאת.

קרובבמועדשתתקייםהעמותהשלהכלליתהאסיפהידיעלהתקנוןשינויעםלפועל

ככל האפשר.

לפגיעותבנוגעשווהבמידהחלבנשיםגבריםשלפגיעותלגביזהבמסמךהאמורכל.6

מיניות ואלימות שמופעלת כלפי כל אדם, ועל ידי כל אדם.

1



ההתייחסות הלשונית במסמך זה לחברי ופעילי הארגון היא בלשון זכר, מכיוון שמרביתם גברים
ומכיוון שמסמך זה עוסק בעיקר במניעת התנהגות פוגענית של גברים כלפי נשים,

אך האמור בו חל במידה שווה על בני ובנות כל המגדרים

מדיניות וקוד התנהגות:.2

רבהבחומרהמתייחסיםכפרטים,העמותהשלהמנהלהועדוחבריכארגון,אסל"י.1

הארגוןופעילימחבריאחדכלמצדמיניתהטרדהאואלימותהפעלתשלמקרהלכל

ולטפלהניתןככלכאלהפגיעותלמנועכדיויפעלואחר,אדםכלו/אונשיםכלפי

מהירהיעילה,בצורהיתרחשו,חלילהאםמינית,והטרדהאלימותשלבמקרים

וראויה.

אדם,כלכלפיואנושיתשוויוניתמכבדת,בצורהלנהוגופעיליומחבריודורשאסל"י.2

לגבריםבאסל"ימקוםיהיהולאאיןזה.בתחוםומופתדוגמהלשמשמהםומצפה

שפועלים באלימות או מנצלים את כוחם כדי לפגוע בזולתם.

ציניתבצורההארגוןפעיליאומחברימיינצלבהםמקריםיתרהבחומרהרואהאסל"י.3

את שמו ותדמיתו של הארגון ככסות או כאמצעי לפגיעה בנשים.

ביןמיניותוהטרדותאלימותשלמקריםכלפיסובלנותאפסשלמדיניותינקוטאסל"י.4

חברים/ותשאינםלאנשיםופעיליוחבריוביןוכןפנימה,הארגוןבתוךופעיליוחבריו

בארגון, ובמיוחד נשים.

הנגזריםהמסריםוהעברתזומדיניותליישוםאחראיאסל"יעמותתשלהמנהלהועד.5

בהתאםלפעולוהפעיליםהחבריםמכלמצפההועדהארגון.ופעיליחברילכלממנה

התנהגותאומיניתלהטרדהחשדכלעלמיידיבאופןלולדווחמהםודורשזולמדיניות

פוגענית אחרת.

פעילויותלפועלויוציאוהפעיליםהחבריםבקרבהמדיניותלהבהרתיפעלאסל"י.6

למניעתתקנוןויפרסםיכתובלהלן),5ו-4(סעיפיםמיניתהטרדהלמניעתהדרכה

ויכונןזה)למסמךנפרדבלתינספחמהווההתקנוןלהלן,6(סעיףמיניתהטרדה

הארגוןופעיליחברימצדמיניתלאלימותבקשרותלונותפניותובירורלטיפולמנגנון

להלן).7(סעיף

אחריםחוקיםו/אומיניתהטרדהלמניעתוהתקנותהחוקהוראותיהיובומקוםבכל.7

אוהארגוןבמסגרתחלילה,שיתרחשו,מיניתהטרדהשללמקריםותקפיםרלוונטיים

והתקנות.לחוקבהתאםיתבצעבמקרהשהטיפולהריפעיליואומחבריומיידיעל

אתולהשליםלהוסיףמטרתםמיניתהטרדהלמניעתוהתקנוןזהמסמךהוראות

מענהלתפיסתנו,להם,נותןאינושהחוקלמצביםגםמענהלתתולנסותבחוקהאמור

ובחברהבאסל"ילהחילשברצוננוההתנהגותלנורמותנוגעשהדברככלמספיק,

הישראלית באופן כללי.



הבהרת המדיניות לחברים ופעילים:.3

מסמך זה והמדיניות הנובעת ממנו יופצו ויובהרו באופן מיידי לכל חברי ופעילי הארגון..1

אוכמתנדב/תבעמותה,כחבר/הביןהארגון,בפעילותחלקליטולשיבקשאדם**כל.2

המנהלהועדמחברימאחדזומדיניותעלוממצהראויהסבריקבלבשכר,-בעתיד

אםאךאישית,בפגישהיועברזהשהסבררצויככלל,בארגון.פעילותו/התחילתלפני

אולפעיללהעבירישבמקביל,טלפונית.בשיחהזאתלקייםישמתאפשראינוהדבר

מסמך(כגון,זהלנושאשנוגערלוונטימסמךכלהדוא"לבאמצעותהחדשלמתנדב

מדיניות זה והתקנון למניעת הטרדה מינית).

לחלוקתמבצע(למשל,הארגוןלטובתמתנדביםשלחד-פעמיתפעילותשלבמקרה.3

הענייןלפיאישי,אוקבוצתיתדרוךהפעילותתחילתלפניהמשתתפיםיקבלועלונים)

בקשרהארגוןלמדיניותבנוגעמטעמםמיו/אוהמנהלהועדמחברימאחדוהנסיבות,

למניעת אלימות והטרדות מיניות.

קבלת חברים ופעילים חדשים:.4

טופסעללחתוםיתבקשאסל"יבעמותתפעילו/אוכחברלהתקבלשיבקשאדםכל.1

מיוחד, שנוסחו יאושר על ידי הועד המנהל, ובו יצהיר כי:

i.מיניותוהטרדותאלימותלמניעתהקשורבכלהארגוןלמדיניותמודעהוא

ומתחייב לקיים מדיניות זו על סעיפיה והיבטיה השונים.

ii.ולאבמידהתופסקאותושעהבארגוןחברותו/פעילותוכילכךמודעהוא

יעמוד בהתחייבותו זו.

iii.ובירורקבלהעלהאחראיתשתנהלבירורהליךבכללהשתתףמתחייבהוא

במהלךזהמסוגתלונהכנגדותוגשאםמיניותלהטרדותבנוגעפניותשל

תקופת חברותו/פעילותו בעמותה ובמסגרתה.

iv.תתקבלכפעיל,אוכחברלעמותה,הצטרפותולאחראםכילכךמודעהוא

שקדמהבתקופהלכאורה,שביצע,מיניתהטרדה/תקיפהעלתלונה/פניה

רשאייהיהבעמותה,חברותותקופתבמהלךו/אולעמותהלהצטרפותו

הפסקתלגביהחלטהולקבלבמקרהלדוןהעמותהשלהמנהלהועד

חברותו/פעילותו בעמותה, ולא תהיה לו בקשר לכך כל טענה או תלונה.

פעילויות הדרכה:.5

שייזוםהדרכהבפעילותלפחותלשנהאחתלהשתתףיחויבוהעמותה,חבריכל.1

לסוגייתהמודעותלהעלאתאחרת)רלוונטיתפעילותכלאו(הרצאההארגון

החוקסעיפיעלממצההסברכוללנשים,כלפיהאלימותותופעתהמיניותההטרדות

הםאףיוזמנועמותהחברישאינםומתנדביםפעיליםמינית.הטרדהלמניעת

לפעילויות אלה והועד המנהל יעודד אותם להשתתף בה.



לפחותויתקיימולנושא,רלוונטיתהתמחותובעליבעלותידיעליועברוהפעילויות.2

ולמתנדביםהחבריםלכללאפשרמנתעלקלנדריתשנהבכלחלופייםמועדיםבשני

המעוניינים בכך להשתתף בהן.

תחולבהןההשתתפותשיעוראחרולמעקבהאלוהפעילויותותיאוםלארגוןהאחריות.3

שלובירורקבלהעלהאחראיתעםובהתייעצותבתיאוםיפעלאשרהמנהל,הועדעל

להלן).6סעיף(ראומיניתלהטרדהבנוגעפניות

קלנדריתשנהבמשך,5בסעיףכאמורהדרכה,בפעילויותישתתףשלאעמותהחבר.4

אתלהשעותרשאיהמנהלהועדיהאלעמותה,הצטרפותומיוםשנהבמשךאואחת,

מהשתתפותהחברונמנעהיהכנ"ל.בפעילותישתתףבולמועדעדבארגוןחברותו

לאסיפהלהמליץרשאיהמנהלהועדיהארצופות,שנתייםבמשךאלובפעילויות

עלהודעהלווימסורקבועבאופןבעמותהחברותוהפסקתעלהעמותהשלהכללית

כך.

:תקנון למניעת הטרדה מינית.6

באמצעותאותוויפיץבאסל"ימיניתהטרדהלמניעתתקנוןיפרסםהמנהלהועד.1

חדשפעילאוחברכלבארגון.והפעיליםהחבריםלכלידניתבמסירהאוהדוא"ל

בארגון יקבל אף הוא עותק מהתקנון ויאשר קבלתו.

המצורףלדוגמההתקנוןעלמינית,הטרדהלמניעתהחוקהוראותעליתבססהתקנון.2

הקודועל,1998–התשנ"חמעסיק),(חובותמיניתהטרדהלמניעתלתקנות

יכלולאךהתקנים,ומכוןהסיועמרכזיאיגודשפרסמומיניתהטרדהלמניעתהוולונטרי

התאמות ותוספות ספציפיות שנוגעות לפעילותו של אסל"י, ברוח מסמך זה.

מנגנון לטיפול ובירור מקרים של הטרדה מינית:.7

מתאיםמנגנוןלכונןמיוחדצורךישגבריםבעיקרפועליםשבוארגוןהואואסל"יהיות.1

ופגיעותלהטרדותבנוגעתלונההגשתאולפנייהונוחהבטוחהדרךלנשיםשיאפשר

להיותצריךזהמנגנוןמחבריו/פעיליו.מיידיעלאוהארגוןבמסגרתשהתבצעומיניות

ומניעתמיניותפגיעותשלבתחוםוניסיוןידעבעלותנשיםולכלולועצמאינגיש

אלימות, אשר ניחנות בגישה נכונה לנושא, רגישות ומודעות.

למנותצורךישמגברים,בעיקרשמורכבארגוןהואאסל"יכיהעובדהלאורבנוסף,.2

ופגיעותלהטרדותבנוגעותלונותלפניותנוספתכתובתיהווהאשראחראי-גבר

מיניות, על מנת להקל על מי שמעוניין/ת בכך.

עו"דאתלמנותהמנהלהועדהחליטדלעיל,ו-ב.א.קטניםבסעיפיםהאמורלאור.3

פניותשלובירורלקבלהמטעמוחיצוניותכאחראיותברוךשירןועו"דנקדימוןשיר-אל

הועדחברהאחראית).(להלן:הארגוןופעיליחברימצדמיניותלהטרדותבנוגע

שלפניותלקבלתנוספתכתובתיהווההועד)נציג(להלן:קונסטנטינייותםהמנהל

נשים וגברים בנוגע להטרדות מיניות, ויעבירן לטיפול האחראית.



ניתןבנוסף,זה.מסמךבסוףמופיעיםהחיצוניתהאחראיתעםההתקשרותפרטי.4

פרטיאתמהםלבקשמנתעלהמנהלהועדמחבריאחדלכלעתבכללפנות

ההתקשרות עם האחראית ללא צורך במתן הסברים כלשהם.

מקרהבכלובמקצועיותביעילותיטפלוהאחראיתו/אוהועדנציגו/אוהעמותהיו"ר.5

פעילותבמסגרתושהתרחשהלידיעתם/ןשהובאמיניתהטרדהאופגיעהשל

להםייוודעהדבראםביןמינית,הטרדהעלישירהתלונהיקבלואםביןהארגון,

מגורם אחר, וכן במקרה של שמועה אודות הטרדה מינית בארגון.

תיקוןההטרדה,מעשיהישנותמניעתתהיינהבתלונהאובפניההטיפולמטרות.6

הכולהפוגע,כלפימתאימיםענישהצעדיונקיטתלמתלונן/תשנגרמההפגיעה

בהתאם לנסיבות ולעניין.

בירורהליךהאחראיתתקייםמינית,הטרדהעלתלונהאופנייהקבלתלאחר.7

המתלוננתבפניתציגאלה,במקריםהנהוגיםלכלליםבהתאםהתלונהשלדיסקרטי

תהליךאתלהמשיךברצונהכיצדעמהותבדוקלרשותההעומדותהאופציותכלאת

ככללאירוע.גרסתולקבלתהתלונהנשואהארגוןחבר/פעילעםתיפגשוכןהבירור,

ובמידתדיחויוללאביעילותיתקייםהבירורהליךנוספים.עדיםעםתיפגשהנדרש,

הפרדהלנילון.המתלוננתביןהפרדהעלהאחראיתתורהניתן,שהדברוככלהצורך

כנ"ל תערך בשלב ראשון עד לגמר הליך הבירור.

עלולעניין,לנסיבותבהתאםהועד,נציגאתו/אוהעמותהיו"ראתתיידעהאחראית.8

ו/אוהעמותהליו"רתגישהתהליךובסיוםהבירור,תהליךפתיחתועלהתלונהקבלת

נציג הועד דו"ח מסכם הכולל את מסקנותיה והמלצותיה לגבי המשך הטיפול בנושא.

העמותהיו"ריודיעהבירורתהליךפתיחתעלהאחראיתשלההודעהקבלתעםמייד.9

מכלמושעההואכיהתלונההוגשהשכנגדולפעילאולחברלעובד,הועדנציגו/או

הצעדיםלגביהחלטהוקבלתהבירורתהליךלסיוםעדאסל"יבעמותתפעילות

שינקטו בעניינו, ובכפוף להתייעצות עם האחראית בטרם השעייתו.

היותרלכלשבועתוךהאחראיתשלהמסכםבדו"חידוןהועדנציגו/אוהעמותהיו"ר.10

הנזכרותלמטרותבהתאםבנושאהטיפולהמשךלגביהחלטותיקבלקבלתו,מיום

בסעיף קטן ו' לעיל, ויבצע אותן ביעילות ובמהירות.

נציגהעמותהיו"רימסורמהאחראית,שקיבלהמסכםבדו"חשדןמיוםימים7בתוך.11

הועד את החלטתו בכתב למתלוננת ולנילון ויאפשר לצדדים לעיין בדו"ח האחראית.

הצעדיםלגביהאחראיתשלהמלצותיהאתיקבלהועדנציגו/אוהעמותהיו"רככלל,.12

שיש לנקוט בכל מקרה ומקרה, למעט במקרים חריגים ביותר ותוך נימוקים שירשמו.

אישיתנגיעההועדלנציגו/אוהעמותהליו"רשתהיהככלכייובהרספקהסרלמען.13

קבלתובתהליךבדיוניםמלהשתתףמנועיהיהשהואהרישהוגשה,לתלונה

ההחלטות שנוגעים לטיפול בה.



אוחברימקרבמיניתבהטרדההחשודאדםשלשמופרסוםאתישקולהמנהלהועד.14

פעילי הארגון בהתאם להוראות החוק ובכפוף לכל דין.

מיניתתקיפהאוהטרדהלגבימידעאופניהאותלונההמנהלהועדלידישתגיעככל.15

בתקופהאוהעמותהפעילותלמסגרתמחוץבעמותהפעילאוחברלכאורהשביצע

העמותהליו"רהמנהלהועדימסורבאסל"י,פעילותולהצטרפותו/תחילתשקדמה

דיחוי,כלללאאישית),נגיעהלהםשאין(ככלהפנייה/התלונהאתהועדלנציגו/או

אוחברותוהפסקתכוללהחבר/הפעיל,שלבעניינוהחלטהכללקבלרשאיויהיה

שחלףהזמןמשךלו,המיוחסתהעבירהחומרתעלבהסתמךוזאתבעמותה,פעילותו

ונכונותוהעבירהלגביהחבר/הפעילעצמועלשקיבלהאחריותומידתביצועהמאז

קבלתבטרםהחבר,לבקשתהחבר,אתישמעהועדנציגהפגיעה.לתיקוןלפעול

החלטה בעניינו.

הקודשל8.5סעיףברוחיתבצעדלעיל,7סעיףשלקטניםבסעיפיםהאמורכל.16

מרכזיאיגודידיעלפורסםאשרעבודהבמקומותמיניתהטרדהלמניעתהוולונטרי

(מצ"ב2016בפברוארהישראליהתקניםומכוןמיניתתקיפהונפגעילנפגעותהסיוע

ואופןשמוסדותיהעמותהאסל"ישלהיותומעובדתהמתחייבותבהתאמותכנספח),

פעילות חבריה שונים ממקומות עבודה אחרים אליהם מתייחס הקוד.

אדם–"פעיל"שנתיים.חברותדמיושילםלעמותההצטרפותטופסשמילאאדם–"חבר"*

שמשתתף כמתנדב לפחות בחלק מפעילויות הארגון.

– בני ובנות כל המגדרים."אדם"**

פרטי האחראית החיצונית:

עו"ד רותם אלוני

054-5829079טל':

rotem@adt-law.co.ilדוא"ל:

פרטי נציג הועד לקבלת פניות על הטרדה מינית:

איתי טריפמן

052-813-9882טל.

ittai1@gmail.comמייל:


