
 

 
 

 noam@noamist.org    |    www.noamist.org|         02-6246871פקס:   |      02-5658022: פוןטל
 ירושלים 91074מיקוד  7559ת.ד. מען למכתבים:     |   לים ירוש 98דרך חברון כתובת: 

 
 תנועת הנוער נוע"ם –עקרונות טיפול במקרים של הטרדה מינית 

 
 הקדמה

מסמך זה נועד להתמודד בצורה מרכזית תנועתית עם תופעה הטרדות ופגיעות מיניות, שהמודעות 
אליהן הולכת וגדלה בקרב האוכלוסייה כולה ובמערכת החינוך בפרט. אנו מבקשים להבטיח 

הטרדות מיניות בתנועת הנוער נוע"ם, בהתאם למחויב על פי טיפול הולם במקרים של פגיעות או 
 חוק ועל פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. 

אשר בין היתר, מחייב מעביד לפרסם תקנון – 1998 -נוהל זה נגזר מהחוק להטרדה מינית תשנ"ח
ולקבוע דרכי  -למניעת הטרדה מינית במקום העבודה ולמנות אחראים במקום העבודה לעניין זה

 פול ביעילות ובמהירות בכל מקרה של הטרדה מינית שהובא לידיעתו.  טי
נוהל זה מותאם לאופיו של נוע"ם כארגון העובד בקרב אוכלוסייה של בני ובנות נוער, ילדים 

וילדות ולכן ישנה בו ההתייחסות לפגיעה מינית גם לגילאי המדריכים והחניכים וגם לאופייה 
שמירה על יצירת יחס רציני ועקבי לנושא הפגיעות המיניות  הבלתי פורמאלי של התנועה, תוך

 בתנועה.
חשוב לציין שנוהל זה מתייחס הן למקרי פגיעה מינית והן למקרי הטרדה מינית (וכל הרצף 

 ביניהם) במקרים הבאים:
 בין חניכים, בין מדריכ/ה לחניכ/ה או בין חניכ/ה למדריכ/ה בזמן פעילות. .1
 ריכ/ה לחניכ/ה או בין חניכ/ה למדריכ/ה שלא בזמן פעילות.בין חניכים, בין מד .2
 בין חניכים/חניכות, או מדריכים/מדריכות לבין אנשים/ נשים שאינם במסגרת התנועה. .3

לצורך כתיבת נוהל זה נעזרנו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך שעוסק בפגיעות מיניות שנעשות בבית 
 הספר.

 
 מטרות המסמך

 מקרים של הטרדה מינית המתרחשים בתנועה. לייצר נוהל ברור ל1
 . לקבוע דרכי טיפול בכל מקרה של הטרדה מינית שהובאה לידיעת הצוות.2
 . לשמור על נוע"ם כמרחב בטוח ומוגן לחניכים ולחניכות הנוטלים חלק בפעילות.3
 , מהן    . לגרום לכך שכל פעיל או פעילה בנוע"ם ידעו לזהות מהי הטרדה מינית וידעו כיצד לפעול4

 הזכויות שלהם, למי לדווח ומה ניתן לעשות במקרים של הטרדה מינית.    
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 עקרונות עבודה
 

 דיווח
. תלונה על הטרדה מינית שהגיעה לאוזני מי מאנשי הצוות צריכה לעבור לאחד מהנציגים 1

 הממונים על הטרדה מינית בתנועה ואשר הוסמכו לכך.
ה מינית בתנועה תקבע האם חל על המקרה חובת דיווח ותפעל בהתאם לחוק . הממונה על הטרד2

 (ובמקרה הצורך תדווח על כך ללשכת הרווחה).
. הממונה על הטרדה מינית בתנועה תדווח על האירוע למנהל נוע"ם וכן לממונה על הטרדות 3

 מיניות בתנועה המסורתית, בלא ציון שמות.
ורק באישור הנפגע/ה או אם יש חובת דיווח על כך או סכנה . דיווח להורי הנפגע/ת יעשה אך 4

 מידית לפגיעה בו או בה. 
. במידה ואירוע ההטרדה דווח במהלך פעילות תנועתית יש לדווח לאחראי על הפעילות (רכז/ת 5

הסניף) או מנהל/ת האירוע (סמינר / מחנה / טיול / שבתון). יש לדווח למנהל/ת האירוע שהתרחש 
רדה מינית מבלי לציין שמות של הפוגע/ת והנפגע. על אחראי הפעילות/מנהל האירוע מקרה של הט

 לדווח לממונה על הטרדה מינית שהתקבל דיווח במהלך האירוע וע"י מי.  
. במקרים חריגים ורק לאחר התייעצות עם עו"ד ממרכז הסיוע לנפגעות הטרדה מינית, תפנה 6

 הנהלת התנועה למשטרה.
 

 טיפול
ניתן על הממונה על הטרדה מינית בתנועה לגבות את העדות ממקור ראשון, דהיינו מצד . ככל ה1

 הנפגע/ת. 
 . על הממונה על הטרדה מינית לתעד את הדיווח בכתב.2
. במקרה בו התרחש האירוע במהלך פעילות, יש להפריד מידית בין הפוגע/ת לנפגע/ת. יש לשלוח 3

מידה ודווח על אירוע שהתרחש לפני הפעילות עצמה, אך את הפוגע/ת לביתו עד לבירור האירוע. ב
 יש לכל הפחות להפריד ביניהם מידית. –הפוגע/ת והנפגע/ת נמצאים באותו מקום בפעילות 

. אין בסמכות הממונה על הטרדה מינית או מי מצוות התנועה לקיים חקירה של הפוגע/ת, אך 4
 ך לאירוע עצמו.ניתן ואף רצוי לגבות ממנו/ה עדות ככל הניתן בסמו

 . יש לעדכן הן את הפוגע/ת והן את הנפגע/ת על זכויותיהם.ן. 5
. עם סיום החקירה הראשונית יש ליידע את הורי הפוגע/ת על המקרה ולקיים עימם שיחה 6

 (טלפונית או פנים אל פנים) בנושא אופן הטיפול. 
  . יש להעלות את הפוגע/ת בפני ועדה מיוחדת שתתכנס לדון בנושא.7

הועדה תכלול את הנציגים הבאים: נציג/ת ועדת הנוער בתנועה המסורתית, הממונים על הטרדות 
מיניות בנוע"ם ובתנועה המסורתית, מנהל נוע"ם או מי מטעמו והעובדת הסוציאלית של נוע"ם. 

ה את הפוגע/ת חשוב לשמור על כך שנציג/ת וועדת הנוער בתנועה המסורתית הרלבנטי אינו מכיר/
 או הנפגע/ת

שם הנפגע/ת והפוגע/ת יישאר חסוי בפני הועדה עד כמה שאפשר, אלא אם התקבל אישור מטעמם 
 לציין את שמם. 

בפני הועדה יובאו תיעוד האירוע, עדויות הפוגע/ת והנפגע/ת (בכתב), חוות דעת של עובדים 
 יוכל לשפוך אור על המקרה.   סוציאליים מלשכת הרווחה (במידה ויש) וכן כל מסמך אחר אשר

 הועדה תחליט על הסנקציות המוטלות על הפוגע/ת והמשך דרכו בתנועה ותוציא החלטתה בכתב. 
. יש לקיים את הועדה ככל האפשר סמוך לאירוע ובתום שלב גביית העדויות. עד להתכנסות 7

טרדה מינית הועדה יש להרחיק את הפוגע/ת מכל פעילות בתנועה אך בסמכות הממונה על ה
 בתנועה להחליט אחרת במקרים חריגים.
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. יש להסביר הן  לנפגע/ את האפשרויות העומדות בפניו/ה (תלונה במשטרה, פנייה למרכזי סיוע 8
לייעוץ נוסף) וכן את התהליך המתרחש בתנועה. חשוב לעדכן את הנפגע/ת בכל שלב ושלב על 

 התקדמות הטיפול בתנועה ככל הניתן. 
 

 תיעוד
 ש לתעד כל שלב ושלב בכתב ובסמוך להתרחשותו.. י1
 . יש לשמור על התיעוד בתיקייה מוגנת.2
 . יש לשמור על חיסיון הפוגע/ת והנפגע/ת במסמכי המתעדים את האירוע.3
 

 מקרים חריגים
. כל אירוע של הטרדה מינית/פגיעה מינית של גורם ממונה בתנועה כלפי מי שנמצא בדרג נמוך 1

מדריך/ה וחניך/ה (כולל חניכי קוה"ד), צוות בוגר עם מדריך/ה או חניך/ה הינו ממנו ובכלל זה 
 מקרה של חובת דיווח ויש לדווח עליו בהתאם לחוק.

. מקרה של הטרדה מינית בתוך פעילות התנועה ע"י פוגע/ת שאינו מתוך התנועה (למשל: הורה 2
חניכה מנוע"ם), יטופל המקרה של חניך א' מטריד את חניכה ב' או חניך מתנועה אחרת מטריד 

כאילו הוא קרה בתוך התנועה תוך שמירה על הפרוטוקול ויישום חובת דיווח ודיווח לגורם 
למשטרה, במקרה של קטין/ה ממסגרת אחרת  –הממונה (במקרה של דמות מבוגרת מחוץ לתנועה 

וע"ם באשר לגורמים המטפלים במסגרת).יש להרחיק את הפוגע/ת ממגע עם חניכי וחניכות נ –
 הם.

. במקרה בו דווח לאיש צוות על מקרה של הטרדה מינית של חניך/ה שלא במסגרת התנועה 3
(למשל: הטרדה מינית שקורית בבית הספר, בבית או בכל מקום אחר שאינו שטח פעילות התנועה) 

 פי כללי חובת דיווח. -כך לממונה על הטרדות מיניות בתנועה ולפעול על-יש לדווח על  -
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 !הוטרדת מינית? חווית פגיעה מינית? אנחנו פה בשביל לשמוע

 
החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מה נחשב להטרדה מינית וקבוע את הזכות שלך למנוע 

הטרדה, להתלונן ולהגיש תביעה במידת הצורך. לנו בנוע"ם חשוב לשמור על מרחב בטוח וסביבה 
 ות. הוטרדת? אנחנו כאן בשבילך. מוגנת מהטרדות מיני

 
 אילו דברים נחשבים הטרדה מינית מהי?

 מעשים מגונים
 ניצול יחסי מרות בהטרדה מינית
 הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

 התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני
 אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני

 מיני של אדם ללא הסכמתו איסור הפצת תמונות, סרטונים או הקלטות בעלי אופי
 התנכלות הקשורה בהטרדה מינית

 סחיטה באיומים
 הטרדה מינית כאשר המוטרד לא הראה חוסר עניין

 
 הוטרדתי, מה עליי לעשות?

 לדווח לדמות בוגרת שאני מרגיש/ה בטוח/ה בקרבתו/ה.  –בזמן פעילות 
ך (מקרים של חובת דיווח), הדמות הבוגרת תדווח לממונה על הטרדה מינית בנוע"ם ובמידת הצור

 ידווח גם לגורמים המוסמכים לכך. 
לדווח ישירות לממונה על הטרדה מינית בנוע"ם או במידה ולא מרגישים  –שלא בזמן פעילות 

 לפנות אל אחד מאנשי הצוות אשר את/ה מרגיש/ה בנוח בקרבתו/ה. –בטוח 
 

 ממוני הטרדה מינית בנוע"ם
 avivim@noamist.org ,054-7591882 –איילת בן דרור 

 yair@noamist.org, 058-6568400יאיר זעפרני, 
 

 ניתן לפנות גם ל:
 *1202מרכזי סיוע לנפגעי תקיפה מינית 

 
 
   


