
 נספח ד
 הטרדה מינית

 
הטרדה מינית יכולה להיעשות הן על , אם כי ברוב המקרים הטרדה מינית נעשית על ידי גבר כלפי אישה

, (8991 –ח "התשנ)על פי חוק למניעת הטרדה מינית . כלפי גבר או אישה; ידי גבר והן על ידי אישה
 :הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות

 .אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיניסחיטת  (8)

 .מעשה מגונה (2)

 .הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן (3) 

אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין , התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם (4)
 .בהן

לה למינו או לנטייתו המינית של אדם בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו התייחסות מבזה או משפי (5)
 .ובין אם לאו

אי הסכמה מראים בין במילים ובין . ככלל אדם צריך להראות שהוא אינו מסכים למעשה של הטרדה מינית
 .בהתנהגות שאינן משתמעות לשתי פנים

מטבען של ההגדרות שתמיד ייוותר , תלמרות ניסיון המחוקק להגדיר בצורה מפורטת מהי הטרדה מיני
ביחס למינו " משפילה"או " מבזה"קשה להגדיר מראש כל מה שייחשב להתייחסות , לדוגמה. תחום אפור

 . או למיניותו של אדם

 .האיסור על הטרדה מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח טובה ובהסכמה הדדית, יחד עם זאת

 המטריד או המתנכל להתחייב בעונש שעליה יכול, ת עבירות משמעתהטרדה מינית והתנכלות מהוו
 .משמעתי

 

 צעדי מנע

להימנע ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות , המעביד דורש מכל ממונה מטעמו ומכל עובד (א)
יחד עם , והכל כדי ליצור, במסגרת יחסי עבודה ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע מעשים כאמור

 .ודה בלא הטרדה מינית והתנכלותסביבת עב, המעביד

המעביד דורש מכל ממונה מטעמו ליטול חלק פעיל ומוביל במניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת  (ב)
 .יחסי עבודה

המעביד דורש מכל ממונה ומכל עובד להשתתף בפעולות הדרכה והסברה : פעולות הסברה והדרכה (ג)
לחלופין המעביד מאפשר לעובדיו ; כלות ומניעתןהנעשות מטעמו בדבר איסור הטרדה מינית והתנ
על ידי גורמים , בפרקי זמן סבירים, המאורגנות, להשתתף במשך שעות העבודה בפעולות כאמור

ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך התקין של , כמו ארגון עובדים יציג או ארגוני נשים, אחרים
 .העבודה

 :פתוחות לפניו שלוש אפשרויות לפי החוק, כלו לואם אדם סבור שהטרידו אותו מינית או שהתנ

הנפגע יכול , "במסגרת יחסי עבודה"אם ההטרדה או ההתנכלות התבצעה : טיפול באחריות  המעביד (8)
 יש לפנות לועדת המשמעת או לדקאן הסטודנטים. להגיש תלונה במקום העבודה

 .הנפגע יכול להגיש תלונה במשטרה: הליך פלילי (2)

בבית הדין  –בדרך כלל )תביעה בבית המשפט , בתוך שלוש שנים, הנפגע יכול להגיש: אזרחיהליך  (3)
 .גם המעביד, ואם הוא טוען שהמעביד אחראי; המטריד או המתנכל בעצמו: נגד( האזורי לעבודה

 

 הליך תלונה אצל מעביד וטיפול באחריות מעביד

 ?ובאילו נסיבות, מי יכול להגיש תלונה

 :היות מוגשת על ידי אחד מאלההתלונה יכולה ל
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 ;במסגרת יחסי עבודה, ממונה או עובד אחר הטריד אותו מינית או התנכל לו, עובד שטוען כי מעביד (8)

במסגרת , אדם אחר שטוען כי עובדו של המעביד או ממונה מטעמו הטריד אותו מינית או התנכל לו (2)
 ;יחסי עבודה

במקרה כזה מוצע להביא ראיה על כך שאותו אדם  –( 2)או ( 8)אחר מטעמו של אדם כאמור בפסקה  (3)
 (.מכתב חתום בידי אותו אדם, למשל)מסכים להגשת התלונה 

 

 ?בפני מי מתלוננים

או ( 1656568-69: טל tami@asa.ac.il) יגורי-ר תמי אילת"ד, דקאן הסטודנטיםתלונה יש להגיש ל (א)
 .(1656568-69: טל info@asa.ac.il)ר סם שוורץ "ד, ל המכללה"נכלסמ

או שהוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או "( הנילון)"אם האחראי הוא האדם שמתלוננים עליו  (ב)
אם . )למעביד –ובהעדרם , אחראי אחר, תוגש התלונה לממלא מקומו של האחראי, למעורבים בה

 (.המעביד יפעל על פי הוראות חלק זה כפי שאמור לפעול אחראי, הגיש את התלונה למעביד כאמור

- אם הנילון היה עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד  (ג)

 ;תוגש התלונה לאחראי מטעם הקבלן או לאחראי מטעם המעביד (8)

אותו אחראי רשאי להעביר את הטיפול בבירור התלונה , אם הוגשה התלונה לאחראי מטעם הקבלן (2)
 .האחראי מטעם הקבלן יודיע כך למתלונן –ואם הועבר הטיפול כאמור , לאחראי מטעם המעביד

 

 תוכן התלונה

 :לרבות, התלונה תכלול את תיאור המקרה 

 ;אם ישנם, פירוט זהות המעורבים במקרה ועדים (8)

 ;מקום האירוע (2)

 :אחד מאלה –ען כי בוצע מעשה של הטרדה מינית במקרה שנט (3)

 ;האם המוטרד הראה למטריד שההתנהגות מפריעה לו .א

 .'מרות וכד, האם יש בין המטריד למוטרד יחסי תלות .ב

 

 אופן הגשת התלונה

 .ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה (א)

- הוגשה תלונה בעל פה  (ב)

 ;ירשום האחראי את תוכן התלונה (8)

המתלונן או מי שמגיש את התלונה מטעמו יחתום על הרישום של האחראי כדי לאשר את תוכן  (2)
 ;הדברים

 .האחראי ימסור למתלונן עותק מהרישום החתום (3)

 

 בירור התלונה

- האחראי , התקבלה תלונה (א)

 ;יידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או התנכלות לפי החוק (8)

mailto:tami@asa.ac.il
mailto:info@asa.ac.il
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, אם ישנם, את הנילון ועדים, ישמע את המתלונן, בין היתר, בירור התלונה ולצורך כךיפעל ל (2)

 .ויבדוק כל מידע שהגיע אליו בעניין התלונה

 .אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה (ב)

חראי או למי שהתמנה על ידי המעביד אחראי שהוא בעל נגיעה אישית כאמור יעביר את הבירור לא (ג)
, אם האחראי העביר את הטיפול למעביד כאמור; למעביד –ובהיעדר אחד מאלה , לממלא מקומו

 .על פי סעיף זה, יפעל המעביד כפי שאמור לפעול אחראי בבירור תלונה

 .בירור התלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי (ד)

ובין , הנילון ועדים אחרים, על כבודם ופרטיותם של המתלונןבירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית  (ה)
- היתר 

לא יגלה אחראי מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה אלא אם כן הוא חייב לעשות כן  (8) 
 ;לשם הבירור עצמו או על פי דין

ידע ולא יתייחס למ, לא ישאל אחראי שאלות בקשר לעבר המיני של מתלונן שאינו קשור לנילון (2)
האמור בפסקה זו לא יחול אם האחראי סבור שאם לא ; על עברו המיני של המתלונן כאמור

 .ייגרם עוול בלתי ניתן לתיקון לנילון, ישאל שאלות או יתייחס כאמור

מפני פגיעה בענייני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה ; בירור התלונה במהלך, מעביד יגן על המתלונן (ו)
בין היתר יפעל ; או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה

 .וככל שנראה לו נכון בנסיבות העניין, ככל שניתן, המעביד להרחקת הנילון מהמתלונן

סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי , ללא דיחוי, מעבידבתום בירור התלונה יגיש האחראי ל (ז)
 81לרבות לעניין כל אחד מהעניינים המפורטים בסעיף , המלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה

 (.ד)-ו( א)

יגיש האחראי את סיכומו לקבלן , היה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד (ח)
 .ולמעביד

ולא הוגשה תלונה או , למעביד על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה נודע (ט)
הועבר מקרה כאמור לבירור של ; יעביר את המקרה לבירור של אחראי, שהמתלונן חזר בו מתלונתו

בירור על אודות המקרה לפי , ככל שניתן, יקיים האחראי, אחראי או נודע לאחראי על מקרה כאמור
 .יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, בשינויים המחויבים, הסעיף ז

 

 טיפול המעביד במקרה של הטרדה מינית או התנכלות

בלא דיחוי ובתוך תקופה , יחליט, (ז) 81קיבל מעביד את סיכומו והמלצותיו של האחראי לפי סעיף  (א)
 :ויות שבידיו לגבי כל אחד מאלהעל הפעלת הסמכ, ימי עבודה 1שלא תעלה על 

לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי , מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה (8)
והכול כדי למנוע את , וכן נקיטת צעדים בענייני עבודה, עבודה והרחקת הנילון מהמתלונן

רמה למתלונן הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות או כדי לתקן את הפגיעה שנג
 ;עקב ההטרדה או ההתנכלות

פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר המשמעת החלות אצל המעביד לעניין הטרדה  (2)
 ;מינית או התנכלות

 .אי נקיטת צעד כלשהו (3)

וימסור הודעה מנומקת בכתב על ( א)המעביד יפעל ללא דיחוי לביצוע החלטתו לפי סעיף קטן  (ב)
כן יאפשר המעביד למתלונן ולנילון לעיין בסיכום האחראי ; לנילון ולאחראי, ןהחלטתו למתלונ

 .ובהמלצותיו

או לעכב את ביצועה ( א)לשנות את החלטתו לפי סעיף קטן , עקב שינוי בנסיבות, המעביד רשאי (ג)
 .לנילון ולאחראי, וימסור הודעה מנומקת על כך בכתב למתלונן

בשל , לעכב את ביצועה או לשנותה, מעביד לדחות את החלטתו רשאי, על אף האמור בסעיף זה (ד)
 ; הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה נשוא ההחלטה

  –עשה כן המעביד  
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 ;לנילון ולאחראי, ימסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונן (8)

 ;(ו) 81יפעל המעביד לפי הוראות סעיף , כל עוד לא הסתיימו ההליכים כאמור (2)

 (.א)בתום ההליכים יקבל המעביד החלטה לפי סעיף קטן  (3)

רשאים המעביד והקבלן להסכים , היה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד (ה)
 .כולן או חלקן, בשאלה מי מביניהם יבצע את הוראות סעיף זה

 

 :הטיפול בתלונה

 :החקירה

הטרדה מינית או התנכלות באוניברסיטה יש להפנות לנציב  תלונות או דיווחים על חשד לביצוע 8
 .הקבילות

תלונה בגין הטרדה מינית או התנכלות יש להגיש לנציב הקבילות בתוך שלוש שנים ממועד ביצוע  
מהמועד בו נפסקו המעשים המהווים הטרדה או , ההטרדה או התנכלות ואם מדובר באירוע נמשך

 .התנכלות

יירשם תוכנה על ידי נציב , פה-הוגשה התלונה בעל. פה-בכתב או בעלהתלונה יכול שתוגש  2
רישומי נציב הקבילות הינם פנימיים ולא . והמתלונן יחתום על הרישום לאימות תוכנו, הקבילות

 .יועברו לאחרים

אשר דווח לו על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות או שהוגשה לו תלונה על , נציב הקבילות 3
 .יפתח בהליכי חקירת התלונה, נית או התנכלותהטרדה מי

יביא בפניו , במהלך חקירת התלונה יזמן נציב הקבילות את החשוד בהטרדה מינית או בהתנכלות 4
 .את פרטי התלונה ויבקש את תגובתו

תידרש הסכמת הקורבן בטרם יפנה נציב הקבילות , הוגשה התלונה על ידי מתלונן שאינו הקורבן 
 .לחשוד

או תלמיד למתן , חבר סגל מנהלי, ך חקירת התלונה יזמן נציב הקבילות כל חבר סגל אקדמילצור 5
 .או מסמך הנוגע או עשוי לגעת לתלונה/מידע ו

 .אי מתן סיוע לנציב הקבילות ייחשב לעבירת משמעת 

 .נציב הקבילות יקיים את החקירה ברציפות עד להשלמתה 6

יהיה רשאי להסתייע בגורם דוגמת , חייבות קבלת סיועסבר נציב הקבילות כי נסיבות המקרה מ 1
על מנת שיברר את המקרה , ב"שופט בדימוס וכיו, עורך דין, חבר סגל, עובד סוציאלי, פסיכולוג

 .נשוא התלונה ויגיש ממצאיו לנציב

 :בתום החקירה יחליט נציב הקבילות לנהוג באחת מהדרכים הבאות

 :לגנוז את התלונה 8

 .רשאי הוא להורות על גניזת התלונה, בילות סבור שאין ממש בתלונהמקום שנציב הק- 

מקום שכתוצאה מהחקירה או במהלכה ישוכנע המתלונן או הקורבן כי אין מקום לתלונתו והוא - 
 .יבטלה

רשאי הוא להמליץ על העמדתו לדין של , סבר נציב הקבילות כי הוגשה תלונה שלא בתום לב 
 .המתלונן

 .או למתלונן הודעה בכתב/יזת התלונה ישלח נציב הקבילות לקורבן ועל החלטה בדבר גנ

היה ומדובר , יום לנשיא 85על החלטתו של נציב הקבילות לגנוז את התלונה ניתן לערער תוך 
במתלונן או קורבן שהוא חבר סגל מנהלי או לרקטור היה ומדובר במתלונן או קורבן שהוא חבר 

 .סגל אקדמי או תלמיד

 :ת הטיפול בתלונה להליך משמעתילהעביר א 2
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תובע הנוגע בדבר /יעביר נציב הקבילות לקובל, החליט הנציב על העברת הטיפול להליך משמעתי 

 :לרבות, את כל החומר הרלבנטי לתלונה

 .תמצית התלונה –פה -ואם הוגשה בעל( אם הוגשה בכתב)התלונה ונספחיה - 

 .תגובת החשוד- 

 .במהלך החקירה תרשומת שערך נציב הקבילות- 

 .אם ננקטו –פירוט של אמצעי הביניים שננקטו - 

 .במידת הצורך, בנוסף יסייע נציב הקבילות לקובל בהכנת התיק

 

 :ההליך המשמעתי

החל על , ינוהל ההליך בהתאם לתקנון המשמעת, עם פתיחת ההליך המשמעתי כנגד הנאשם 8

 .הנאשם

ות יורכב באופן שיינתן ייצוג למינם של הנאשם ושל המותב הדן בהליך של הטרדה מינית או התנכל 2
 .הקורבן

 .הדיון בהליך המשמעתי ייערך בדלתיים סגורות 3

אלא אם כן , לרבות פסק הדין, לא יפורסם כל פרט מזהה אשר נחשף במסגרת ההליך המשמעתי 
 .יורה בית הדין אחרת

 

 :שמירה על סודיות

ובשים לב  הנאשמים ככל האפשר/החשודים, הקרבנות, םהאוניברסיטה תכבד את פרטיותם של המתלונני
חובת האוניברסיטה לחקור מקרי : לדרישות החוק ולצורך להגן על אינטרסים אחרים הנוגעים לעניין כגון

החובה להפעיל אמצעים קולקטיביים , הטרדה מינית והתנכלות ולנקוט אמצעים כנגד האחראים בגינן
 .ההטרדה המיניתומניעתיים על מנת לבער את תופעת 

 

 


