


 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה  2סעיף - 
 

מעמד , נטייה מינית, מיןבגין אפליה בעבודה אסורה 
,  גופית-טיפולי הפריה חוץ, טיפולי פוריות, הריון, אישי

מפלגה  , השקפה, ארץ מוצא, לאום, דת, גזע, גיל, הורות
 .או שירות במילואים



 ובכלל זה , מעובדתבמקרים בהם המעסיק דורש
הוא  , בגינומידע שאסור להפלות , לעבודהמועמדת 

להוכיח כי לא הפלה את , ובעת הצורך, בהמשך יידרש
 .  העובדת



 המידע הנדרש רלוונטי לאופיו ומהותו של האם
 התפקיד

 שאלות אישיות מחויבות חריגים שבהם במקרים
המעסיק חייב להראות מדוע  , מתוקף מהות התפקיד

השאלות הכרחיות ועליו לספק מידע כמה שיותר  
 .התפקיד למועמדתמפורט על 





 נשיםעבודת תקנות 
 אשר עובדת חמישה ימים בשבוע ראשית להעדר  עובדת

ימים  64)סדרות טיפול בשנה  4ימים לסדרה ועד  16
 . במסגרת טיפולי פוריות( בשנה

 להיעדר  יכולות עובדת ששה ימים בשבוע אשר עובדות
  4ימים לסדרה ועד  20מחמת טיפולי פוריות במשך 

 (.ימים בשנה 80)סדרות בשנה 
 ימי היעדרו בשנה 12עד  -לעובד 



 
דינה כדין ימי מחלה, היעדרות מחמת טיפולי פוריות  . 
 טיפולי פוריות או הפריהלצורך עובדת אשר נעדרה ,

בכפוף  , זכאית לתשלום שכר מלא בעבור ימים אלו
 .למכסה הקבועה בחוק



 כי מעביד איננו רשאי   9חוק עבודת נשים קובע בסעיף
להביא לפיטוריה של עובדת בגין היעדרות לצורך  

 .טיפולי פוריות
 המעבידמחויבת בשקיפות כלפי העובדת. 
 להציג בכפוף להודעה מוקדמת על היעדרות  עליה

,  רפואיים החתומים בידי רופא מטפלאישורים , צפויה
 .  המסדירים את סיבת ההיעדרות



 ת"התמ)הכלכלה לפיטורים אלו ממשרד מחייבים אישור 
ידי הגשת בקשה בנושא לממונה על עבודת  על ( לשעבר

 . נשים במשרד
 יאשר את הפיטורים רק במידה ויעלה בידו של  הממונה

לשכנע אותו כי העילה לפיטורים איננה קשורה המעסיק 
 .לטיפולי הפוריות

   יש לציין כי במקרים בהם העובדת לא נהגה בשקיפות
לרבות הודעות ואישורים , המעסיקמוחלטת עם 

לקום למעביד עילה לפטרה משום שאין עשויה , מתאימים
  .על הטיפולים, כביכול, ידעהוא 

 



מדובר בהגנה כשהעובדת עוברת טיפולי פוריות , ראשית
 לקראת הילד הראשון והשני שלה בלבד

 חלה גם על אישה שהיא  -ההגדרה של ילד ראשון או שני
ני זוג קודמים והיא מצויה בטיפולי פוריות /הורה לילדים מבן

 לקראת ילדה הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי
ההגנה היא גם על עובד 
האיסור על פיטורים הוא איסור מוחלט בזמן שהיא  , שנית

 עוברת טיפולי פוריות

 
 



  האיסור לפטר עובדת הוא גם בתקופה שלאחר שהסתיימו
ימים מתום תקופת ההיעדרות   150במשך = טיפולי הפוריות 

 במשך שנתיים מהיום הראשון להיעדרותה= שלה 
עבורן  . ישנן עובדות שלא נעדרות מעבודה לצורך פיטורים

ימים  150בתקופת הטיפולים ובמשך = תקופת ההגנה היא 
לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי הפריה חוץ  

חודשי   6ההגנה זו חלה רק על עובדת בעלת וותק של . גופית
 עבודה

 
 



עובדת לא חייבת להודיע למעסיק על הטיפולים שהיא עוברת .
 מההגנהליהנות במקרה כזה היא לא תוכל 

צריכה  , כדי ליהנות מההגנה, עובדת שקיבלה הודעת פיטורים
שהיא להודיע לו על היותה בעיצומן של טיפולי פוריות או 

ימים לפחות ממועד מתן ההודעה  3 -מצויה בסמוך לאחריהם 
ימים ממתן   3, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת, המוקדמת

 ההודעה על הפיטורים
   במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא תבוא התקופה

 בה אסור לפטר אותה



   המועד הרצוי
 תודיע על הריונה בשלב מוקדם שיאפשר  העובדת

 .  למעסיק זמן סביר לצורך ההתארגנות הנדרשת



מועד החובה 
  לחוק עבודת נשים קובע כי עובדת בחודש  ( א10)סעיף

 .  החמישי להריונה תודיע על כך למעסיק
עובדת החשופה במהלך עבודתה לחומרים מסוכנים  ,

 -2001,א"כהגדרתם בתקנות עבודת נשים התשס
 .  ימים מהיום שנודע לה 10תודיע על הריונה בתוך 



 פואמיקס' שרונה ארביב נ 363/07ע "ע
 מדובר בסוג משרה שעובדת בהריון אינה יכולה כאשר

כגון הרמת , לבצע בשל מגבלות הקשורות בהריון
 ההריוןחלה עליה החובה לגלות על  -משאות כבדים 

גם אם מדובר בשלבים  , כבר בראיון העבודה
 .ההריוןהמוקדמים של 



 :החל מהחודש החמישי להריון
 להעביד עובדת בשעות נוספות או ביום המנוחה  אסור

בכתב ומסרה אישור העובדת הסכימה אלא אם )השבועי 
 (.  רפואי מגניקולוג

 מהחודש  בשעות לילה החל להעביד עובדת בהריון אסור
אם הודיעה בכתב כי אין היא מסכימה , להריונההחמישי 

 .לכך
 לפחות, עבודת לילה פירושה עבודה ששתי שעות ממנה ,

 . בבוקר 6 -בלילה ל 10הן בטווח שבין 



  עובדת בהריון רשאית להיעדר
מעבודתה במהלך חודשי ההיריון 

לחוק   7בנסיבות המפורטות בסעיף 
ובכפוף לקבלת אישור  , עבודת נשים

 .מתאיםרפואי 
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 עובדת במשרה מלאה 
שעות במשך כל תקופת ההיריון ללא  40להיעדר עד רשאית •

 .  ניכוי משכרה

 

 ביוםשעות  4במשרה של עד עובדת 
שעות במשך כל תקופת ההיריון ללא  20רשאית להיעדר עד  •

 .משכרהניכוי 

 



 היעדרות בגלל מצב רפואי הקשור להריון  
 מחלהכימי תחשב 
 ישולם שכר בהתאם לחוק דמי מחלה לעובדת

 ובהתאם לימי המחלה הצבורים לזכותה  
  מיטיבות  או לזכויות  ל"מהמלזכאות לגמלה  -חריג

 .  עבודהבהסכם קיבוצי או חוזה 



 הריוןאיסור לפטר עובדת שנמצאת בשמירת חל. 
 לקבלת היתר לפטרה חלה גם במקרה הזהדרישה. 
 לא תפגע בזכויות  " שמירת הריון"בגלל היעדרות

 .הקשורות לוותק בעבודה
זו תיחשב כתקופת עבודה לצורך חישוב פיצויי  תקופה •

 .פיטורים

זו חייב המעביד להמשיך לשלם עבורה לקופות גמל בתקופה •
 .ב"וכיו



 אינה מזכה  " שמירת הריון"היעדרות העובדת בגלל
 (.  אלא בגמלה מאת הביטוח הלאומי)בשכר 

 



 22/3/10עבודת נשים מיום תיקון לחוק 
  26לשהות בחופשת לידה במשך זכאית עובדת 

 שבועות  
 2010עד שבועות כפי שהיה קודם  14במקום זאת 
  הזכות חלה רק על עובדת שצברה וותק של לפחות

 .שנה במקום העבודה
 שבועות   26ניתן לקצר או להאריך תקופה זו של 
 



 שכר
 14המוסד לביטוח לאומי ישלם לזכאיות לדמי לידה בגין  

 . שבועות 26 -שבועות הראשונים בלבד מתוך ה
השבועות האחרונים בחופשת הלידה לא תהיה   12 -ב

 . העובדת זכאית לתשלום שכר עבודה
 לצורך התנאים   וותקהזו באה במניין תקופה  -אולם

 פיצויי פיטורים, מחלה, הבראה, חופשה: הסוציאליים
 
 

   
 



 ?האם ניתן לקצר את חופשת הלידה
 
 זכאית לקצר את חופשת הלידה שלהעובדת. 
 של  שבועות 14רק לאחר תום יכול להתבצע הקיצור

 .חופשת הלידה



האם על העובדת להודיע למעביד על קיצור חופשת 
הלידה? 

 .שבועות של חופשת לידה 26 -יוצאת להעובדת  -הכלל  •

 . באופן מסודרכך עליה להודיע על , היא רוצה לקצראם •

זכאית לחזור , עובדת שהודיעה על קיצור חופשת הלידה שלה•
 .שבחרהבמועד לעבודה 

 3רשאי לדחות מועד זה מטעמיו עד למקסימום של המעסיק •
 .  שבועות בלבד

 



 26 -מעבר לשלה רשאית להאריך את חופשת הלידה עובדת •
 . שבועות

 .  תקופת ההארכה תלויה בותק במקום העבודה•

באותו מקום עבודה או אצל אותו   וותקהמחודשי  25%עד •
 (.  26-14)שבועות  12מעסיק ובהפחתת 

 .מקסימוםחודשים  12עד •

ת  "היא בגדר חל, שבועות 26 -מעבר ל, התקופה המוארכת•
 .בצבירת וותק לזכויות סוציאליותאו מזכה בשכר ואינה 



תשלום ללא לחופשה לצאת זכות היתה קודם גם 
 למשך העבודה במקום חודשים 12 שעבדה לעובדת
  עבדה שבהם החודשים ממספר רבע) חודשים שלושה

  .(ללידה עד
 ת "לזה חופשת לידה במקום חלקוראים עכשיו

 .ללא תוכן, רוחהרבה (. חופשה ללא תשלום)
  



 להכין טפסים בנושא מומלץ 
 שהעובדת ממלאת אותם בקשר לכוונותיה להקפיד

 לשוב לעבודה   ותוכניותיה
לקבל מועד בו העובד מתכוונת לשוב לעבודה 
מכתב בנושא השיחה/לשלוח לה מייל, לשוחח עמה  . 

 



  לא ניתן לפטר אישה בהריון העובדת במקום עבודתה
אלא אם ניתן היתר מהממונה על  , מעל חצי שנה

 (.שלעבר ת"התמ)הכלכלה עבודת נשים במשרד 
 יש או אם מקשה מאוד במתן ההיתר ובודקת הממונה

 . אין קשר בין הפיטורים להריון
 תעניק היתר לפיטוריםהממונה לא יש קשר אם. 

 
 ת"התמפיטוריי עובדת בהריון ללא היתר משר 

 .  בין אם המעסיק ידע על ההיריון ובין אם לא, בטלים
 



 :עובדת בוותק קטן מחצי שנה
   ניתן לפטרה בכל שלב ללא קבלת היתר ככל עובד

 . כל עוד אין קשר בין ההיריון לפיטורים, רגיל
 למשל )להוכיח כי אין קשר מוטל על המעסיק הנטל

 (.פיטוריי צמצום
  יש קשר מדובר באפליה אסורה על פי חוק שוויון  אם

 הזדמנויות בעבודה



איסור הפיטורים לא מסתיים בתחום חופשת הלידה ,
 .ימים 60אלא חל גם לאחריה לתקופה של  

הם  60 -בתי דין לעבודה קבעו כי פיטורים ביום ה
 דווקניים וקבעו פיצוי כספי לעובדת

 



 :הדין הארציבית 
  אין להתיר למעביד לפדות בכסף את תקופת איסור

 .  ובכך לצאת ידי חובה, הפיטורים
המטרה היא להחזיר את העובדת למעגל העבודה  ,

להתמודד על המשכיות וקידום והישגים כאילו לא  
 .נעדרה קודם

 



 הלידההעבודה ממועד הפיטורים ועד שכר 

מהשכר שהייתה מקבלת לו המשיכה   150%הנזק הוא סכום •
 . עד היום בו ניתן היה לפטרה כדין , בעבודתה

 פיצוי בגין הפסד דמי לידה 
 ימים שלאחר חופשת הלידה   60 -במלא שכר 
 ימים נוספים בגין תקופת ההודעה  30לתקופה של שכר

 המוקדמת
 העובדת יכולה לקבל פיצוי נוסף שנמצא בשיקול   -לא ממוני נזק

 .  ₪אלף  50ושגובהו המרבי עומד כיום על , ד"דעת ביה
 



 המעוניינת להתפטר עובדת
לאחר לידה לשם טיפול בילד  

או מציאת עבודה עם יתרון  /ו
,  שעות נוחות יותר)מובהק 

הכנסה  , מיקום קרוב יותר
זכאית לעשות כן  ( טובה יותר

עד תשעה חודשים לאחר 
 .  הלידה

תהיה זכאית לפיצויי  יא ה
 פיטורים כאילו פוטרה  

 





נועד להגן הן על נשים והן על גברים 
 
" חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על

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

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



 שליש למחצית הנשים העובדות הוטרדו מינית בין בין
 .אם מילולית ובין אם פיזית

א במשרד העבודה והרווחה "מנתוני הרשות לתכנון כ
 45עד  20נשים בנות  130,000 -עולה כי כ( 2010לשנת )

הוטרדו מינית במקום העבודה שלהן לפחות פעם  
 .  אחת

 
 
 



 בחברהדפוסי התנהגות שרווחו לשנות 
 מקום עבודה בטוח ושלו השומר על צלם אנוש וכבוד  להבטיח

 . האדם
 את הציבור להתנהג בהתאם לנורמה החדשה  לחנך 
 מקצועיתמקום בו נדרשת התייחסות , התייחסות מיניתלמנוע. 



החוק אוסר על הטרדה מינית מכל סוג שהוא. 
המקימה זכות לפיצויים, מגדיר אותה כעוולה נזיקית  ,

וכן , עבירה פלילית המאפשרת הטלת עונש מאסר
כעבירה משמעתית העלולה לגרור סנקציות  

 . משמעתיות עד פיטורים ופגיעה בזכויות
 



במילים, בלבוש)כי עודדה את הגבר , האישה אשמה ,
 ...(במחוות

תשומת לב מינית מכל סוג מחמיאה לנשים. 
 נדירה, היא תופעה שולית" ממש"הטרדה מינית. 
מוטרדות -ובמשרות זוטרות , רק נשים חלשות. 
 טיפול בהטרדה מינית ימנע יחסי חברות וחיזור

 .בעבודה



מחמאה? 
חיוך? 
מבט? 
גסה בדיחה? 
מיני גוון עם רמיזה? 
נגיעה?..... 

 !"....?הטרדה או מחמאה"
 



  בעל הוא לעשותו נדרש שהאדם המעשה כאשר ...באיומים סחיטה  (1)
 ;מיני אופי

 ;העונשין בחוק כמשמעותם מגונים מעשים  (2)
  הראה אשר לאדם המופנות ,מיני אופי בעלות חוזרות הצעות (3)

 ;האמורות בהצעות מעונין אינו כי למטריד
 כאשר ,במיניותו המתמקדות ,לאדם המופנות חוזרות התייחסויות  (4)

 ;האמורות בהתייחסויות מעונין אינו כי למטריד הראה אדם אותו
  או למינו ביחס לאדם המופנית משפילה או מבזה התייחסות (5)

 ;המינית נטייתו לרבות ,למיניותו
      
 



החוק פוטר את  , במקרה של עובד: חשוב מאוד
המוטרד להראות כי אינו מעוניין בהצעות או  

 .   בהתייחסויות האמורות



פלונית נגד אלמוני 274/06( ארצי)ע "ע 
כל מערכת יחסים בין ממונה לכפוף יוצרת חזקה של ניצול יחסי  •

 .מרות

גם אם , האחריות מוטלת על הממונה ולא על הכפוףכמעט כל •
 .  הכפוף הוא שיזם את מערכת היחסים

 : את החזקה שמדובר בניצול יחסי מרות ניתן להפריך•
 המרותלהוכיח היעדר יחסי  . 

המתקיימת גם מחוץ למקום   אמיתיתי הוכחה של מערכת יחסים "ע
 .ושעות העבודה

 

 

 



בכתב 
ל של חומר בעל קונוטציה מינית  "הדפסה או משלוח בדוא•

, שומר מסך, לרבות תמונות מודפסות או קובץ ממוחשב)
 (.כתבות, בדיחות, איורים, קריקטורות

 
פ  "בע 

אמירות בעלות אופי מיני הנוגעות  , סיפורים אישיים, בדיחות•
 .היתר למראה אישי של כל אדםבין 

 
 



נעיצות מבט 

רמיזות מיניות 

בדיחות גסות 

 ושלא" בטעות"התחככות 

 בטעות באזורים אינטימיים  

הערות על גופו של האדם 

 דייטהפעלת לחץ לקביעת 

 ואיוםמכתבי זימה 

 העבודהתמונות פורנוגרפיות בסביבת 

 וחיבוקים לא רצוייםנגיעות 

שיחות טלפון גסות ומטרידות 

 הלבשה  )מתנות לא מכובדות 

 (  תחתונה  

 ליטוף  )נגיעות בעלות קונוטציה מינית

 ( חזה, ישבן

חשיפה לא מהוגנת של הגוף 
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 להטרדה בהתנהגותדוגמאות 



"  התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה
שהוגשו על , או בתלונה או בתביעה, בהטרדה מינית

 ".הטרדה מינית
 

 :  למשל
 מדווח על הטרדה מינית/ מניעת קידום של מתלונן 
הרעה בתנאים של המעורב בתלונה 

 



 למנוע הטרדה מינית או סבירים כדי חייב לנקוט אמצעים מעביד
או על ידי ממונה מטעמו  , על ידי עובדו, התנכלות במסגרת יחסי עבודה

 :ולשם כך עליו, ולטפל בכל מקרה כאמור, אף אם אינו עובדו

לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות  ( 1)•
 ;ולבירור התלונה

לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע  ( 2)•
 ,  אודותיהם

כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי  לעשות •
 .לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות

 



חייב לקבוע תקנוןעובדים  25-מעביד המעסיק יותר מ 
הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת עיקרי •

 יחסי עבודה  

דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות  פירוט •
 ;  (תקנון -להלן )כפי שקבע המעביד , והטיפול בהן

המעביד יפרסם את התקנון בין עובדיו. 

  -י החוק "מעביד שלא מילא את חובותיו עפ

 ניתן לתבוע בתביעה אזרחית

 

 
 



  פלילי
 הגשת תלונה במשטרה 

 אזרחי 
 הדין האזורי לעבודה הגשת תלונה בבית 

 (שנים מההטרדה 3תוך )

 מעביד 
 מטעם המעבידלממונה הגשת תלונה 

 עונש צפוי

 עונש צפוי

 עונש צפוי

 ;קנס
 מאסר

 קנס

 משמעתי  הליך 
 פיטורין
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 האחראיתתפקיד 
 

 .כל תלונה על הטרדה מינית או התנכלותלקבל 
 .לברר את התלונה על ידי שמיעת כל הנוגעים בדבר

לסכם את התלונה והנתונים ולהעביר המלצה למעביד כיצד  
 .לנהוג

לייעץ ולהדריך עובדים הפונים אליה בכל הקשור להטרדה 
 .מינית או התנכלות

 


