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החוק למיעת הטרדה מיית  
1998-ח"התש

 כדי מינית הטרדה לאסור מטרתו זה חוק" :החוק מטרת
 וכדי פרטיותו ועל חירותו על ,אדם של כבודו על להגן
."המינים בין השוויון את לקדם

ית והטרדה וחווה אדם כבוד -קמיר אורית ר"דמי. 

ויה ר"ד ית והטרדה לשוויון הזכות -רימלטמי. 
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המשך, החוק למיעת הטרדה מיית

:איסור הטרדה מיית והתכלות -4' סע

 

".לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו"

"ושא זכויות אדם  -"אדםכחלק מ 

איסור הטרדה 

כלותאיסור הת 
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?מהי הטרדה מיית לפי החוק בישראל

   .מיי אופי בעל מעשה לביצוע אדם סחיטת  .1

 .מגוה מעשה  .2

  אשר לאדם המופות ,מיי אופי בעלות חוזרות הצעות  .3
  מרות יחסי ביצול  .בהן מעויין איו כי למטריד הראה
 .עיין חוסר להראות צורך אין
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 מצבים של יחסי מרות לפי החוק

.בגיר מול  ישע חסר או קטין )א(

.מטפל מול רפואי או נפשי טיפול במסגרת ,מטופל )ב(

.ממונה מול עבודה יחסי במסגרת עובד )ג(

.מורה מול קטין שאינו ,ג"י או ג"י ,ב"י בכיתה תלמיד )ד(

      או עיונית השכלה המקנה במוסד הלומד ,לסטודנט או תלמיד )ה(
 .מרצה מול לבוגרים מקצועית

 במסגרת ...מוגבלות עם לאנשים זכויות בחוק כהגדרתו למשתקם )ו(
.מעסיק מול תעסוקה

.דת וכהן רוחני מדריך מול מודרך )ז(

).11/2013תיקון (. אדם מול עובד ציבור במילוי תפקידו) ח(

).8/2014תיקון (. אדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן) ט(
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המשך -מהי הטרדה מיית

 המתמקדות ,לאדם המופות חוזרות התייחסויות  .4
 איו כי למטריד הראה אדם אותו כאשר ,במייותו
  להראות צורך אין מרות יחסי ביצול .בהן מעויין
  .עיין חוסר

 

 לטייתו או למיו משפילה או מבזה התייחסות  .5
 .אדם של המיית

 

  ,שמיעתי או חזותי מוצג באמצעות ,פה בעל ,בכתב" – "התייחסות"
."בהתנהגות או ,מחשב חומר או מחשב באמצעות לרבות
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המשך, מהי הטרדה מיית

   :2014 משת לחוק תוספת

 ,במייותו המתמקד אדם של הקלטה או סרט ,תצלום פרסום .6
   .הסכמתו ללא לבזותו או להשפילו העלול

 

  :הבאות הסיבות אחת במתקיימות במידה טובה הגה תעמוד למפרסם

 צורתו ,מטרתו ,היקפו ,לתוכו לב בשים ,לב בתום עשה הפרסום .1
 .פרסומו וסיבות

 .כשרה למטרה עשה הפרסום .2

  ואיו כוזב שאיו ובלבד ,פרסומו את המצדיק בפרסום ציבורי עיין יש .3
   .מטרתו השגת לשם הסביר מתחום חורג
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מהי התכלות לפי החוק למיעת הטרדה 
?מיית

 

 

 בהטרדה שמקורה שהוא סוג מכל פגיעה היא התנכלות" :)ב(3 'סע
 ."מינית הטרדה על שהוגשו ,בתביעה או בתלונה או ,מינית
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