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 אילן גילאון     

    

    0523/41פ/     
 

 5102–תעסוקתית, התשע"ההצעת חוק למניעת התנכלות 
 

התנכלות תעסוקתית, כדי להגן על זכותם לכבוד של  למנועמטרת חוק זה היא  .0 מטרת החוק

 עובדים, ברוח עקרונות מורשת ישראל.

 –בחוק זה  .4 הגדרות

 ה,עבודהבמקום ה בכבוד עובד או השפלתו עיפג –"התנכלות תעסוקתית"   

הופך את סביבת העבודה ש באופןלאורך תקופה ובאופן חוזר ונשנה, 

לפי עובד ית כבריונ התנהגות לעוינת, ויוצר הטרדה רגשית, לרבות

 במקום העבודה; 

 –" שירות"קבלן ו" אדם כוח", "קבלן בפועל", "מעסיק שירות"מזמין   

 ; 05501–"אהתשי, ומנוחה עבודה שעות לחוקא 41 בסעיף כהגדרתם

 כוח קבלן של עובד כלפישמעסיק עובד, לרבות מעסיק בפועל  מי –"מעסיק"   

המועסק אצלו ומזמין שירות כלפי עובד של קבלן שירות המועסק  אדם

 אצלו;

 .הכלכלה שר –"השר"   
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עוולה אזרחית, והוראות פקודת  היאתעסוקתית כלפי עובד  התנכלות )א( .3 עוולה אזרחית

 בכפוף להוראות חוק זה., יחולו עליה, 2הנזיקין ]נוסח חדש[

בית הדין לעבודה רשאי לפסוק בשל עוולה לפי חוק זה פיצוי שלא יעלה  )ב(  

בינואר של  0-, ללא הוכחת נזק; סכום זה יעודכן בחדשים קליםש 51,111על 

יום העדכון( בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת  –כל שנה )בסעיף זה 

ין סעיף יודכן תפורסם ברשומות; לענהמדד הבסיסי והודעה על הסכום המע

 –קטן זה 

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; –"מדד"   

 העדכון;  יום לפני לאחרונה שפורסםמדד ה –"המדד החדש"   

 .4102מדד חודש יוני  –"המדד הבסיסי"   

 התנכלות

 תעסוקתית

 .עובד כלפי תעסוקתית התנכלות אדםינקוט  לא .2

 

 נושאיאחריות 

 בתאגיד משרה

מקום שהעוולה נעשתה על ידי תאגיד, יהיה אדם אחראי גם הוא לעוולה, אם  .5

, עובד בכיר מוגבל שותף למעטהיה אותה שעה מנהל פעיל בתאגיד, שותף, 

 אלא אם כן הוכיח שניים אלה: ,משרה אהנדון, או נושהאחראי לנושא 

 בידיעתו;העוולה נעשתה שלא  (0)  

 ין כדי למנוע את העוולה.יהוא נקט אמצעים סבירים בנסיבות הענ (4)  

נקיטת אמצעים 

 בידי מעסיק

חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע  סיקמע )א( .8

התנכלות תעסוקתית כלפי עובדו, לרבות על ידי עובדו או על ידי ממונה מטעמו 

 כך עליו: , ולשםואף אם אינו עובד

לקבוע נוהל להגשת תלונה בשל התנכלות תעסוקתית ולבירור  (0)    

 התלונה.

בלא דיחוי בהתנכלות תעסוקתית שידע ו ביעילותלטפל  (4)   

למנוע את הישנות ההתנכלות  כדי שביכולתו כל לעשות וכןאודותיה, 

ות ההתנכל  עקב לעובד שנגרמה הפגיעה את תקןהתעסוקתית  וכדי ל

 התעסוקתית.

עובדים חייב, בנוסף לאמור בסעיף קטן )א(,  45-מעסיק המעסיק יותר מ )ב(   

לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר התנכלות תעסוקתית 

והטיפול בהן,  תעסוקתיתויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן התנכלות 

 את התקנון בין עובדיו. התקנון(; המעסיק יפרסם –כפי שקבע המעסיק )להלן 
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)ב( -( ו4)-ו( 0מעסיק שלא מילא את חובותיו לפי סעיפים קטנים )א() )ג(  

 אף מטעמו ממונה או עובדו שעשה, 2יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 

 .העבודה יחסי במסגרת, עובדו אינו אם

שר המשפטים, בהסכמת שר הכלכלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה  )ד(  

 –הכנסת יקבע  שלוהבריאות 

כללים כאמור ; כללים לביצוע חובות המעסיק על פי סעיף זה (0)   

יכול שיהיו כלליים או לפי סוגים של מקומות עבודה, ענפי עבודה 

 או מקצועות;

 .תקנון לדוגמה(–שישמש דוגמה למעסיק )להלן  התקנון לדוגמ (4)   

לצורך קיום חובותיו של המעסיק לפי סעיף קטן )ב(, יערוך המעסיק  )ה(  

 את ההתאמות הנדרשות. הלדוגמ בתקנון

הקבוע  הקנס –קטן )ב(, דינו  בסעיףלא פרסם מעסיק תקנון כאמור  )ו(  

 שבו שבוע לכל נוסף וקנס, 05113–( לחוק העונשין, התשל"ז0)א()80בסעיף 

 )ג( לחוק האמור.80 בסעיף הקבוע הקנס בשיעור, העבירה נמשכה

סמכות שיפוט 

ייחודית לבית הדין 

 לעבודה

לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליכים שעניינם הוראות חוק  .1

 זה.

 

כי פעל  סיקבהליך בשל הפרת הוראות חוק זה, תהא חובת ההוכחה על המע .6 נטל ההוכחה

 לפי בתצהיר לרבות, העיד שהעובד ובלבדשלא בניגוד להוראות לפי חוק זה,  

 סיק, כי פנה בתלונה אל המע05104–"אהתשל[, חדש]נוסח  הראיות פקודת

 כי ההתנכלות תיפסק. באותו עניין, וביקש 

 –תובענות בשל הפרת הוראות חוק זה יכול שיוגשו בידי  . 5 זכות תביעה

 ;עובד (0)  

ארגון  –ארגון עובדים יציג במקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור  (4)  

 העובדים שהעובד חבר בו, ובלבד שנתקבלה הסכמת העובד לכך;

 רגון העוסק בזכויות עובדים, ובלבד שנתקבלה הסכמת העובד לכך.א (3)  

 התנכלות

 – תעסוקתית

נסיבות  המזכות 

 בפיצויי פיטורים

 שבהן העובד אותו לגבי עבודה שביחסיכנסיבות  תעסוקתיתבהתנכלות  יראו .01

)א( לחוק פיצויי 00 סעיף לפי כמשמעותן, בעבודתו ימשיך כי ממנו לדרוש אין

 .05835–תשכ"גהפיטורים, 
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 אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין. .00 שמירת דינים

על ביצועו של חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה  ממונהשר ה .04 ביצוע ותקנות

 ן הנוגע לביצועו.יהכנסת להתקין תקנות בכל עני שלוהבריאות 

תיקון חוק בית 

 הדין לעבודה

ה, בסופה יבוא י, בתוספת השני05856–תשכ"טהבחוק בית הדין לעבודה,  .03

 ".4105–החוק למניעת התנכלות תעסוקתית, התשע"ל)ו( 8 סעיף"

תיקון חוק שוויון 

ההזדמנויות 

 בעבודה

)ה(, אחרי 06, בסעיף 05667–בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח .02

, תעסוקתית התנכלותלחוק למניעת  8 הטרדה מינית" יבוא "והוראות סעיף"

 ".4105–התשע"ה

 תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו. .05 תחילה

י ר ב ר ד ב ס  ה

התעסוקה הקיים עובדים ועובדות לא מעטים נחשפים במהלך חיי העבודה שלהם לפגיעות,  בשוק

להשפלות ולהטרדות מסוגים שונים, הגורמות להם סבל רגשי ומצוקה ברמות שונות. פער הכוחות 

המובנה בין עובדים למעסיקיהם ולחצים נוספים המאפיינים את שוק העבודה באלף השלישי, הופכים 

על  הפורייה להתנכלות, התעמרות והטרדה רגשית, באופן המחייב הרחבה של טווח ההגנ אותו לקרקע

 עובדים. 

התנכלות תעסוקתית היא התנהגות חוזרת ונשנית כלפי עובדים, שרישומה הוא פגיעה שאינה פיזית, 

 נח הטרדה, המתמקדובניגוד למואינה בבחינת הטרדה מינית, המופנית כלפי עובדים לאורך תקופה. 

טיבית של המוטרדים, המונח "התנכלות" מתמקד בעצם ההתנהגות הפוגעת. במונח יקבתחושה הסובי

"תעסוקתית" הכוונה היא לציון הרקע להתרחשות: התנכלות המתרחשת במסגרות של יחסי עבודה 

  ובמקומות עבודה.

 ביטוייה המעשיים של ההתנכלות התעסוקתית הם מגוונים, ובין היתר הם כוללים:

ול והמעטה בערך העובדים, השפלה, או השמה לצחוק בקשר לעבודה, לרוב באופן מילולי, בין זלז .0

, אם בדיבור המופנה ישירות, ובין אם בכתב, או באמצעים דיגיטליים המכוונים לעובד או לעובדת

לרשימות תפוצה במקום העבודה או ברשתות חברתיות כגון פייסבוק או אינסטגרם, או לרשת 

 בכלל. 

למשל, תחביבים, חיים פרטיים  – או העובדת השמעת הערות מעליבות או פוגעות על העובד .4

 ומראה חיצוני.

 סימון ובידוד עובדים מעמיתיהם, באופן חברתי או פיזי. .3

קשר הדוק בין התנכלות תעסוקתית לפגיעה בכבוד ובאיכות החיים. כעולה ממחקרים רבים  קיים

דימוי העצמי של העובדים, בהערכתם את יכולת התפקוד שלהם, בעולם, התנכלות תעסוקתית פוגעת ב

בשמחת החיים, ובביצועיהם בעבודה ומחוצה לה. היא מובילה במקרים רבים לפגיעות נפשיות, רגשיות 

כי במקרים הקיצוניים מובילה ההתנכלות התעסוקתית  ,וגופניות חמורות. מהניסיון בעולם עולה
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 להתאבדות. 

מרוב גורמי הלחץ האחרים הקיימים בעבודה.  יותרבפועל, התנכלות בעבודה הרסנית לעובדים 

פגיעתה הרעה נמשכת גם בתחום חייהם הפרטיים של העובדים, ויוצרת יחסי משפחה מתוחים, המגבירים 

את תחושת חוסר האונים והבדידות של העובדים החווים התנכלות תעסוקתית. ההתנכלות התעסוקתית 

יקה גם למעסיקים ולמשק. היא מובילה לשחיקה של עובדים וירידה בפרודוקטיביות, להיעדרויות מז

 ולחופשות מחלה ארוכות עקב המצב הפיזי והנפשי. היא כרוכה בעלויות כסף וזמן בשל החלפת עובדים. 

מחקר המחקר מקיף על התעמרות בעבודה בישראל. מ עלדו"ח  הכלכלהפרסם משרד  4103בשנת 

ר שכמחצית העובדים במשק הישראלי מעידים כי סבלו מפגיעה מסוג זה. הדבר פגע בבריאותם, מסתב

ברווחתם, בהנאתם מעבודתם, ביעילותם בעבודה ובעקיפין גם בכל הסובבים אותם, הן במקום העבודה 

 והן מחוצה לו, בשאר תחומי חייהם. 

ות רבה במשפט המשווה. כך, שאלת הטיפול בהתנכלות תעסוקתית במקום העבודה זכתה להתייחס

באירופה בולטת הכרה הולכת וגוברת בכך שהתנכלות תעסוקתית היא בעיה קשה שעל המשפט לטפל בה. 

באיחוד האירופי קיימת חקיקה מגוונת שנועדה להגן על זכויותיהם של עובדים במישורים אלו. כך, סעיף 

 any employee must benefit, inע כי "קוב EU Charter of Fundamental Rights of Workers -ל 05

his working environment, from satisfactory conditions in order to protect his health and 

safety" 'שוויון, משתמע כי התנכלות -העוסקות במניעת אי 4111/16 -ו 4111/23. בנוסף, מדירקטיבות מס

 purpose or effect of violating the"עבודה, כאשר הפוגעת בכבוד היא צורה של הפליה במקום ה

dignity of a person and of creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or 

offensive environment."  האיחוד האירופי מעמיק את התייחסותו להתנכלות תעסוקתית בעקבות

היתה שוודיה המדינה הראשונה  0553תיו. כך, לדוגמה, בשנת נטייה מתעצמת להכיר בה ולטפל בה במדינו

היא סוג של התנכלות תעסוקתית. גם בצרפת קיימת שבריונות בעבודה, ת שהעבירה חקיקה האוסר

שאף היא נתפסת  –הטרדה רגשית  – "moral harassment"חקיקה שעוסקת בנושא זה, האוסרת על 

 בקוד העבודה הצרפתי.  L. 1151-2כהתנכלות תעסוקתית, ומעוגנת בסעיף 

 ישמשפטי, -עליית תופעת ההתנכלות התעסוקתית לסדר היום החברתי אורנפגעים, ולה ריבוי נוכחל

דין ספציפי המתייחס להתנכלות תעסוקתית. החקיקה הקיימת לא עונה על מצוקתם   של לקביעתו מקום

בגרימה מכוונת של מצוקה נפשית,  של כלל העובדים והעובדות, ונכון להיום לא קיימת עוולה המטפלת

שהייתה עשויה להלום נסיבות אופייניות של התנכלות תעסוקתית. בנוסף, לא תמיד ההתנכלות נתפסת 

גליה אאוסקר נ' הבנק הבינלאומי של  במקרה למשל היה כךבמלוא עוצמתה על ידי בית הדין לעבודה. 

עדר יבית הדין לעבודה, בין היתר עקב ה ידי עלהטענה  נדחתהבו (, 01851/11ע"ב )ת"א( ) הראשון לישראל

  כלים תחיקתיים להתמודדות עמה.

הסדרה משפטית ברמה חקיקתית שתעניק הגנה לעובדים, היא חיונית ואף הכרחית לכך, נוכח 

העובדה שלרוב ההטרדה באה מצד ממונים או מעסיקים ולכן לא ראוי להסתפק בפתרונות 

ד: קבוצות העובדים החלשות יותר הן המועדות במיוחד ליפול קרבן להתנכלות ארגוניים. זאת ועו-פנים

 תעסוקתית. 

כך, נשים הן החשופות יותר להתנכלות תעסוקתית, את רוב אירועי ההטרדה שמכבידים בפועל על 

ועל כן אין להם מענה משפטי הולם. ממחקר שערכה  נשים עובדות קשה לתרגם לשפת ההטרדה המינית
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י שולץ עולה כי דיני ההטרדה המינית מוליכים לעבר פרשנות מצומצמת מדי למושג סביבת פרופ' ויק

ת את המציאות בה סביבת העבודה העוינת עשויה להדיר נשים ולפגוע בהן גם פעבודה עוינת, שאינה משק

התמודדות עם הטרדות  ,אם כן ,עדר מאפיינים של הטרדה מינית. מציאות החיים מחייבתיבה

ת מסוגים שונים, שרק חלקן הקטן נכנס לגדר הטרדה מינית. ראוי להעניק הגנה במקום והתנכלויו

 .העבודה מפני קשת רחבה של התנכלויות, ולא רק מפני הטרדות מיניות

עובדות ובהן הגנות מפני פגיעה בכבוד, שהיא נזקה למשפט העבודה אמור אכן לספק הגנות לעובדים ו

 המרכזי של ההתנכלות התעסוקתית. 

 לראשונה איסור חד משמעי על התנכלות תעסוקתית.  ה, המטילוהצעת חוק ז עתכל זאת מוצ נוכח

בזכותם של עובדים לסביבת עבודה מכבדת, חופשיה מהשפלות והטרדות  המכיר החוק הצעת

 ולבריאות נפשית בעבודה כאחד.

שמירה על כבודם ולמנוע התנכלות  לשםמתאר כי מטרת החוק היא  להגן על עובדים : 0סעיף 

 תעסוקתית במקום העבודה.

הסעיף מגדיר מהי התנכלות תעסוקתית. ההגדרה מבהירה כי כדי לעלות לכדי התנכלות : 5סעיף 

חוזרת ונשנית, קרי לא חד פעמית. ו תקופה פני על מתמשכתתעסוקתית, על ההתנהגות החשודה להיות 

מינוח  – הטרדה רגשיתבקרב העובדים ליצור והעבודה לעוינת  בנוסף, על ההתנכלות להפוך את סביבת

לכדי התנכלות תעלה קרי לא כל התנהגות  ;הלקוח מהחקיקה הצרפתית בנושא שהוזכרה לעיל

 תעסוקתית.

סוגי מזכיר חלק מביטוייה המעשיים של ההתנכלות התעסוקתית הם רבים ומגוונים והסעיף 

כיוון שקשה לנסח רשימת התנהגויות המקיפה  .ת תעסוקתיתההתנהגויות השכיחות אשר מהוות התנכלו

את כל סוגי ההטרדה האפשריים, הפתרון ההולם הוא לנקוט בהגדרות כלליות. יש להדגיש, כי הפגיעה 

אדם לאדם, לכן, ראוי שהאיסור לא יתמקד מהנגרמת מהתנכלות תעסוקתית היא סובייקטיבית ומשתנה 

, אלא בהתנהגות אסורה, בהיותה בעל אופי מטריד ופוטנציאל בשאלה אם אכן הוטרד האדם הספציפי

 לפגוע ברווחתו הנפשית של האדם. 

קובע כי התנכלות  3קובע איסור על התנכלות תעסוקתית כלפי עובד. סעיף  2 סעיף: 4-ו 3 פיםסעי

תעסוקתית מהווה עוולה אזרחית. בדרך כלל פיצוי בשל עוולה כאמור מחייב הוכחת הנזק שנגרם 

לתובעים. בהקשר של התנכלות תעסוקתית, במקרים רבים הנזק שנגרם הוא נזק לכבוד העובדים, 

נהגות לפרטיותם ולזכותם לאיכות חיים סבירה במסגרת העבודה. נזקים אלה טבועים בעצם ההת

המתנכלת, לכן יש בהוכחת ההתנהגות גם הוכחת הנזק. משום כך, מוצע שלא להטיל על התובעים להוכיח 

נזק כלשהו כתנאי לפסיקת פיצויים. כדי לאזן בין ההגנה על העובדים לבין זכויות הנתבעים, מוצע לקבוע 

 תקרה לפיצוי ללא הוכחת נזק. 

ל התנכלות במקום עבודה שהוא תאגיד, גם על בעלי מרחיב את האחריות במקרה ש 5סעיף : 2ף סעי

 תפקידים מסוימים ונושאי משרה בו, אלא אם כן עשו הנדרש למניעת ההתנכלות. 

מאחר שתופעת ההתנכלות התעסוקתית מתרחשת במקום העבודה, הפגיעה בעובדים חמורה : 6סעיף 

שיהיה בהם הן כדי למנוע  יםע לחייב את המעסיק בנקיטת אמצעבמיוחד בשל האיום על פרנסתם. מוצ

את התופעה, והן כדי לטפל בה ביעילות לאחר התרחשותה. האמצעים מוטלים בחלקם על כל המעסיקים 

עובדים לפחות.  45ללא קשר למספר העובדים שהם מעסיקים, ובחלקם רק על מעסיקים המעסיקים 

עסוקתית, וכן לחייבו לטפל באופן מוצע לחייב כל מעסיק לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בגין התנכלות ת
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עובדים או יותר, יהיה  45נאות בתלונה, לרבות נקיטת אמצעים כדי למנוע הישנותה. מעסיק המעסיק 

, לקבוע תקנון בעניינים האמורים ולהביאו לידיעת עובדיו. יש להעניק הגנה ת החוקחייב, בהתאם להצע

רק מפני מעסיקים. מצב בו אדם אינו מסוגל להגן  ולאלעובדים גם מפני התנכלות מצד עמיתים וממונים 

 כי. הסעיף המוצע קובע נפגעעל עצמו יכול להתרחש גם כשמתנכל הוא עובד או עובדת שווי מעמד ל

 אזרחית באחריות ישאי, ההתנכלות למניעת בהם מחויב שהוא האמצעים את נקט שלא מעסיק

 .פלילית עבירה הוא התנכלות למניעת תקנון פרסום אי, בנוסף. מטעמו ממונה או עובדו שביצע להתנכלות

הסעיף המוצע מעניק לבית הדין לעבודה את הסמכות הייחודית לדון בהליכים שעניינם : 7סעיף 

 הוראות חוק זה.

כי  הירצהוהעובד המוצע חוק הפרת הוראות הנתבע בשל  סיקהמע אםהסעיף המוצע קובע כי : 8סעיף 

פעל בניגוד  לאלהוכיח כי  המעסיק ההתנכלות, נטל ההוכחה על את להפסיק ממעסיקו ביקשהתלונן ו

 .לחוק זה

הסעיף המוצע מעניק את זכות התביעה הן לעובדים עצמם, הן לארגון העובדים היציג במקום  :9סעיף 

 והכל בהסכמת העובד שסבל מהתנכלות תעסוקתית. ,העבודה והן לארגון העוסק בזכויות עובדים

בגדר נסיבות שבהן אין לצפות מהעובד להמשיך בעבודתו  היאקובע כי התנכלות תעסוקתית  :01סעיף 

 .ולכן התפטרות על רקע ההתנכלות תיחשב כפיטורים לעניין הזכאות לפיצויי פיטורים

 הסעיף המוצע מבהיר כי החוק לא יפגע בהוראות אחרות על פי כל דין.: 00סעיף 

על ביצועו של חוק זה לרבות קביעת תקנות בכל עניין  ממונהכלה הסעיף המוצע שר הכל לפי :05סעיף 

 הנוגע לביצועו.

נתונה לבית הדין  תקנון פרסום אי של בעבירה לדון הסמכות את קובעהסעיף המוצע : 03סעיף 

 לעבודה.

של  הוראותיו םעל קיו גםיפקח  בעבודה ההזדמנויות שוויון חוק לפי מפקחהסעיף מציע כי  :04סעיף 

  המוצע.חוק ה

 שישה חודשים מיום פרסומו. המוצעחוק ההסעיף המוצע קובע כי תחילתו של  :02סעיף 

 ההצעה נוסחה בסיוע פרופ' שולמית אלמוג מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת  הצעת

 (.510/41פ/חברי הכנסת )
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 והונחה על שולחן הכנסת ביום
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