העסק שלך צריך תכנית הסברה למניעת הטרדה מינית
תוכנית " "IT IS YOUR BUSINESSפועלת לצמצום היקף האלימות המינית בסביבה העסקית ,באמצעות
הרצאות ,סדנאות ,השתלמויות ,ימי עיון בארגונים מוסדות חינוך ובקרב הציבור הרחב.
מחקר שערך משרד התמ"ת העלה כי כ 40%-מהנשים הוטרדו מינית במקום עבודתן.
החוק למניעת הטרדה מינית מטיל על מעבידים חובות שיש לדעת אותם ולמלאם .עצימת עיניים לא
תועיל ואף יכולה לגרום לכך כי המעסיק יהא חשוף להליכים משפטיים נגדו.
מדוע תכנית " "IT IS YOUR BUSINESSחשובה אצלך בארגון?
 הטיפול היעיל ביותר בהטרדה מינית בארגונים הנו מניעה .ערפול וחוסר בהירות מהווים מרחב
להתרחשות אירועי הטרדה מינית.


שקיפות ,הגדרת כללי התנהגות ברורים המקובלים בארגון ,הסברתם ואכיפתם ללא פשרות ,הם
הכלי המשמעותי ביותר למניעת הטרדות מינית.



הטרדה מינית במקום העבודה גורמת לירידה בנאמנות לארגון ,לפגיעה בתחושת הביטחון האישי
ותוצאה ישירה שלה הינה תחלופת עובדים ,ופגיעה כללית וארגונית הנובעת מכך.

מי מעביר את התכנית?
מרכז סיוע -השרון הינו עמותה ללא כוונת רווח ,הוקם במטרה לתת תמיכה מעשית ורגשית לנפגעות
ולנפגעי תקיפה מינית .המרכז משרת את כל אוכלוסיית השרון ומעניק סיוע 24 ,שעות ביממה 365 ,ימים
בשנה ,בהתנדבות וללא תמורה .כחלק מפעילות המרכז הוא מפעיל תכניות הסברה לחברות ,למוסדות
ולארגונים ,עם מרצים מקצועיים ומנוסים.

תכנית הסברה להעלאת מודעות ולמניעת הטרדה בחברות וארגונים – יש לנו מספר
אפשרויות עבורך
כולן מלוות במצגת ,בסרטונים ובדוגמאות מהשטח
השירות

הערות

פירוט התוכן

הרצאה כללית

 הצגת הרציונל לחקיקת החוק למניעת הטרדה מינית

משך ההרצאה90 :

לעובדים/ות

 לימוד סעיפי החוק ועדכונים בחוק

דקות

ומנהלים/ות

 חובות הארגון ואפיקי הפעולה הקיימים
 במסגרת ההרצאה יידונו ,בין היתר ,הסוגיות :יחסי מרות /תלות ,בין
חיזור להטרדה ,התנאים להסכמה חופשית ,תפקיד המנהל/ת
כמטמיע/ת תרבות ארגונית ועוד.

הסדנא מיועדת
לקבוצה עד  50איש/ה

סדנא

סדנא קבוצתית אינטימית שתותאם אישית לצורכי החברה ולתפקידים

משך הסדנא90 :

לעובדים/ות

המיועדים ,כוללת:

דקות

ומנהלים/ות

 שיח בנושא עמדות -מיתוסים וניפוץ מיתוסים על הטרדה מינית
מיועדת

 הרציונל לחקיקת החוק למניעת הטרדה מינית ולימוד סעיפי החוק

הסדנא

 ניתוח מקרי מבחן התואמים את תפקיד המנהל/ת ורוח הארגון

לקבוצות עד  20איש/ה

 כלים למתן סיוע ראשוני לעובד/ת במקרה של הטרדה
 בסדנא למנהלים/ות נדבר על תפקיד המנהל/ת ביצירת ארגון בטוח
ונקי מהטרדות
סדנא
מתקדמת:
סדנת ניתוחי

 הצגת מקרים (פרונטלית) על ידי שני שחקנים אשר עברו הכשרה פנים משך הסדנא60 :
ארגונית
 ניתוח תיאורי המקרה יערך בצורת דיון מונחה ומעמיק עם העובדים.

מקרה עם

דקות
סדנת

המשך

לאחר

הרצאה על החוק

שחקנים
קורס הכשרה
לאחראי/ת על
מניעת הטרדה
מינית בארגון

 למידת עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית ,תוך דגש על חובות משך ההכשרה18 :
הממונה

שעות

 לימוד עקרונות הליך בירור תלונה :מיומנויות תשאול ,תיעוד העדויות,
עקרונות סיוע

הקורס מיועד לקבוצה

 מתן כלים ליצירת סביבה ארגונית בטוחה

אינטימית של עד 10

 ניתוח מקרי מבחן והתנסות מעשית (סימולציות)

ממונות/ים

 למידת עמיתים/ות
 כל משתתף/ת תקבל ערכת עזר לעבודתו/ה
ריענון ופורום

 מפגש ריענון לממונות וותיקות הכולל דיון במקרים מורכבים בתחום משך המפגש :יום

לממונות

הנובעים מאופי הארגון והעובדים בו ,מתן כלים פרקטיים למניעה ריענון

וותיקות

וטיפול יעיל בתופעה ,תרגול מיומנויות תשאול על ידי ניתוח מקרי
בוחן ,ועוד.

הכשרה וליווי
אישי

 פגישה אישית מותאמת לממונה או לפורום המוביל בתחום מניעת משך המפגש תלוי
הטרדה מינית בארגון
 הכשרת אישית כוללת :למידת החוק למניעת הטרדה מינית וחובות
 ליווי אישי כולל :אבחון ארגוני ובחינת מקרים פנים ארגוניים (יחד עם
היועץ המשפטי של הארגון) ,בניית תקנונים מותאמים לחברה ,בניית

בדרישת הארגון

תהליך מניעה רחב לארגון

 – It is Your Businessהיתרונות שלנו





מרכז הסיוע  -השרון הינו חלק מאיגוד מרכזי הסיוע ,המעניק מענה כלל ארצי בנושא הטרדה מינית.
אנו ארגון בעל ידע מקצועי עשיר ,מומחיות וניסיון מזה  30שנה בתחום .
המרצים שלנו מתמחים בתחום ויודעים להעביר את התוכן בצורה סוחפת ,מרתקת ועם המון ערך
מוסף.
אנחנו בית עבורך ,הקשר לא מסתיים בהרצאה או סדנא .במרכז סיוע ,יש לך מענה כוללני וקו פתוח
לסיוע
המשך.

מרכז הסיוע הנו עמותה הפועלת ללא כוונת רווח וההכנסות מתוכנית " IT IS YOUR
 "BUSINESSחוזרות לטובת מימון סדנאות להעלאת מודעות ולמניעת אלימות מינית
בקרב בני נוער ,בין לקוחותינו:
בין לקוחותינו:

לפרטים נוספים ולקבלת הצעת מחיר :אורן גזיתhinuch@1202sharon.org.il ,
טל' 09-7747750 :נייד052-4179717 :

