
 מניעת הטרדה מינית

 577

 מניעת הטרדה מינית בטכניו!
 

  הוראות החוק2' נספח א
 
 

 רקע
 המודעות לבעיה החברתית של הטרדה מינית במקו, העבודה .1

תקנו3 למניעת "והחוק למניעת הטרדה מינית מחייבי, פירסו, 
 ".הטרדה מינית

 
 מטרה

 להבטיח בנוהל כי הטכניו3 ישמש מקו, עבודה וסביבת .2
ינית או התנכלות שמקורה בהטרדה לימודי, שאי3 בה, הטרדה מ

ולקבוע את סדרי הטיפול בתלונה שהוגשה על הטרדה , מינית
 .מינית

 
 הגדרות

 וחוק 1998 7ח "התשנ,  החוק למניעת הטרדה מינית7" החוק ".3
 .1988 7ח "התשמ, שיוויו3 הזדמנויות בעבודה

לחוק למניעת הטרדה ) א(3 כהגדרתה בסעי: 7" הטרדה מינית ".4
 לחוק שיוויו3 ההזדמנויות 7ובסעי: , 1998 7ח "התשנמינית 

) א(3סעי: .[כפי שישתנו מעת לעת, 1998 7ח "בעבודה התשמ
 ].'ב כנספח א" כנוסח, במועד כתיבת תקנו3 זה מצ7וסעי: 

לחוק למניעת הטרדה ) ב(3 כהגדרתה בסעי: 7" התנכלות ".5
וסעי: ) ב(3סעי: . [ כפי שישתנה מעת לעת1998 7ח "התשנ, מינית

 ].' בנוסח, במועד כתיבת תקנו3 זה מצור: כנספח א7
 הטכניו3 וכל מקו, 7" מסגרת יחסי העבודה או הלימודי7". 6

תו> כדי עבודה או , אחר בו מתנהלת פעילות מטע, הטכניו3
או תו> ניצול מרות ביחסי העבודה או הלימודי, בכל , לימודי,

 . שהוא7" מקו, הלימודי,
עובד או סטודנט שבוצעה כלפיו עבירת , גל חבר ס7" קורב! ".7

או ,  להל33 התנכלות כמשמעותה בסעי: 7או /הטרדה מינית ו
 .שהתעורר חשד בגי3 ביצוע עבירה כאמור כלפיו

,  מי שביו, הארוע וביו, הגשת התלונה הינו חבר סגל7" נילו! ".8
או /י הטרדה מינית ו/עובד או סטודנט והחשוד בביצוע מעשה

או שהוחל נגדו בהלי> משמעתי בגי3 הטרדה מינית או /התנכלות ו
 .התנכלות

 מי שמונה כנציב הקבילות לענייני הטרדה 7" נציב הקבילות ".9
 .מינית

 מי שביו, הארוע נמנה ע, חברי הסגל האקדמי 7" חבר סגל .10
 .בטכניו3 על פי התקנות האקדמיות של הטכניו3

ו לבי3 הטכניו3 יחסי  מי שביו, הארוע התקיימו בינ7" עובד ".11
עובד , עובד קבוע, עובד ארעי, לרבות עובד זמני, מעביד7עובד

בחוזה אישי וכ3 כל מי שפועל כחלק מהמערכת הפנימית הרגילה 
 .של הטכניו3 מטע, הטכניו3 ובשמו ולרבות עובד קבל3 כח אד,

 : מי שביו, הארוע נמנה א, אחד מאלה7" סטודנט ".12
3 לרבות לימודי, במכינה הקד,  נרש, ללימודי, בטכניו7

 .לימודי חו= ובמסגרות לימודי, מיוחדות, אקדמאית
 .נמצא בהליכי קבלה ובקשתו טר, נדחתה.7
 . סטודנט בחופשת לימודי,7
 סיי, את חוק לימודיו א> טר, הוענק לו התואר או קיבל את 7

 .התעודה
 תקנו3 המשמעת החל על הנילו3 לפי 7" תקנו! המשמעת ".13

 .כותוהשתיי
 :במועד כתיבת נוהל זה התקנוני, ה, כדלקמ3

 לגבי נילו3 7 פרק המשמעת בתקנות האקדמיות של הטכניו3 7
 .שהינו חבר סגל

 . לגבי נילו3 שהינו עובד7 תקנו3 המשמעת לעובדי הטכניו3 7

 . לגבי נילו3 שהינו סטודנט7 תקנו3 המשמעת לסטודנטי, 7
 .חד מתקנוני המשמעת כפי שה3 קבועות בכל א7 "רשויות. "14
  עבירות משמעתיות2הטרדה מינית והתנכלות . 15

עובד או , או התנכלות מצד חבר סגל/עבירת הטרדה מינית ו
או כלפי אחד מאלה מהווה עבירה משמעתית לפי כל , סטודנט

 31כהגדרת, בסעי: (אחד מתקנוני המשמעת הנהוגי, בטכניו3  
 ).לעיל

 
 סמכות ואחריות

 :ו! אחראינשיא הטכני. 16
 .למנות נציב קבילות לענייני הטרדה מינית 16.1
עובדי הטכניו3 , לפרס, נוהל זה בקרב חברי הסגל 16.2

 .והסטודנטי,
 
 :נציב הקבילות אחראי. 17

לשמש גור, מייע= בנושא מניעת תופעות של הטרדה מינית  17.1
 .בטכניו3 והטיפול בה3

מינית או לקבל תלונות ודיווחי, שעניינ, הטרדה  17.2
לבדוק את אמיתות, ולהעביר את התלונה להלי> , התנכלות

 .משמעתי במקרה שנמצא לה בסיס מתאי,
לשמש גור, מפשר במקרי, מתאימי, של תלונות על  17.3

) או לדאוג למינוי גור, מפשר מטעמו(הטרדה מינית או התנכלות 
 .ולפקח על אכיפת הסכמי, אשר הושגו במסגרת הלי> פישור

, נפשי או אחר, פנות את הקורב3 לקבלת סיוע רפואילה 17.4
 .במקרה הצור>

 לנוהל 25כאמור בסעי: , להורות על נקיטת סעדי ביניי, 17.5
 .עד לסיו, בירור התלונה, זה
 
ראשי אגפי7 ואג: משאבי , ראשי מחלקות, אחריות דיקני7. 18

 :אנוש
, אג: משאבי אנוש אחראי ליזו, פעולות חינו> והסברה 18.1

רבות ימי עיו3 והפצת דפי מידע בנושא הטרדה מינית בקרב חברי ל
 .סגל ועובדי, בטכניו3

, דיק3 הסטודנטי, אחראי ליזו, פעולות חינו> והסברה 18.2
לרבות ימי עיו3 והפצת דפי מידע בנושא הטרדה מינית בקרב 

 .הסטודנטי, בטכניו3
 ראשי מחלקות וראשי אגפי, אחראי, לרענ3 מדי, דיקני, 18.3

העובדי, והסטודנטי, ביחידת, , פע, נוהל זה בקרב  חברי הסגל
 .בהתא, להוראות אג: משאבי אנוש, ולדאוג להפצתו

ראשי מחלקות וראשי אגפי, אחראי, לדווח , דיקני, 18.4
לנציב הקבילות על כל מקרה של חשד לביצוע עבירות הטרדה 

 .או התנכלות אשר הובא לידיעת,/מינית ו

 
 שיטה

  נציב קבילותמינוי. 19
נשיא הטכניו3 ימנה נציב קבילות לענייני הטרדה מינית  19.1

 .לתקופה שתקבע על ידו
נציב הקבילות יהיה פרופסור במשרה מלאה בטכניו3 או  19.2

 .פרופסור אמריטוס
 

 הגשת תלונה. 20
אשר התעורר אצלו חשד , עובד או סטודנט, כל חבר סגל 20.1

ת ידווח על כ> לנציב הקבילות לביצוע הטרדה מינית או התנכלו
 ").תלונה"להל3 (

או התנכלות יש להגיש /תלונה בגי3 עבירת הטרדה מינית ו 20.2
לנציב הקבילות תו> שלוש שני, ממועד ביצוע ההטרדה או 

 מהמועד בו נפסקו 7וא, מדובר בארוע נמש> , ההתנכלות
 .המעשי, המהווי, הטרדה או התנכלות
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, פה7הוגשה התלונה בעל. פה7 בעלהתלונה תוגש בכתב או 20.3
המתלונ3 או מי שהגיש את . ירשו, נציב הקבילות את תוכנה

כדי לאשר את תוכנו והנציב ימסור לו , התלונה יחתו, על הרישו,
 .העתק מהרישו, החתו,

את שמות המעורבי, , בי3 היתר ובמידת האפשר, התלונה תכלול
ושמות ) קומותכולל תאריכי, ומ(תיאור מעשי ההטרדה , בעניי3
 .העדי,

 
 חקירת תלונה. 21

אשר דווח לו על חשד לביצוע הטרדה , נציב הקבילות 21.1
מינית או התנכלות או שהוגשה לו תלונה על הטרדה מינית או 

 .יפתח בהליכי חקירת התלונה, התנכלות
, בהמש> חקירת התלונה יזמ3 נציב הקבילות את הנילו3 21.2

נציב הקבילות . ויבקש את תגובתויביא בפניו את פרטי התלונה 
 .ידו והנילו3 יאשרה בחתימת , ירשו, את תוכנה של תגובת הנילו3

 לא יפנה נציב 7הוגשה התלונה על ידי גור, שאינו הקרב3 
 .אלא א, כ3 הסכי, לכ> הקורב3, הקבילות אל הנילו3 כאמור

לצור> חקירת התלונה יהא נציב הקבילות רשאי לדרוש  21.3
חבר סגל או סטודנט ומכל גור, טכניוני המצאת כל , מכל עובד
 .או עשוי לגעת לתלונה/או מידע הנוגע ו/מסמ> ו

אלא א, , אי מת3 סיוע לנציב הקבילות ייחשב לעבירת משמעת
 . נעשה בהתא, לדי3

נציב הקבילות יקיי, את החקירה ביעילות וברציפות עד  21.4
 .להשלמתה

פרטיות, של כל , נית3עד כמה ש, במהל> החקירה תישמר 21.5
 .המעורבי, בעניי3

, במידת הצור> ועל פי הנסיבות, נציב הקבילות רשאי 21.6
, עובד סוציאלי, כגו3 פסיכולוג, להסתייע בגור, מקצועי נוס:

על מנת שיברר את המקרה נשוא , ב"שופט בדימוס וכיו, עור> די3
 .התלונה ויגיש ממצאיו לנציב

 
 החלטות. 22

יט נציב הקבילות לנהוג באחת הדרכי, בתו, החקירה יחל
 :הבאות

 .לגנוז את התלונה 22.1
יגנוז את ,  מקו, שנציב הקבילות סבור שאי3 ממש בתלונה22.1.1
או /החלטה בדבר גניזת התלונה תימסר למתלונ3 ו. התלונה

 .לקורב3 בכתב
רשאי הוא ,  סבר הנציב כי התלונה הוגשה שלא בתו, לב22.1.2

 .לדי3 של המתלונ3להמלי= על העמדתו 
 היה וכתוצאה מהחקירה או במהלכה ישוכנע המתלונ3 או 22.1.3

רשאי הנציב להורות , הקורב3 כי אי3 מקו, לתלונתו והוא יבטלה
 .על גניזת התלונה

 על החלטתו של נציב הקבילות לגנוז את התלונה נית3 22.1.4
לאב , ר מועצת המשמעת לעובדי הטכניו3" יו, ליו15לערער תו> 

ר חבר השופטי, "בית הדי3 למשמעת של הסגל האקדמי או ליו
לפי העניי3 והשתייכותו של , בבית הדי3 המשמעתי לסטודנטי,

 .הנילו3
להעביר הטיפול בתלונה להלי> משמעתי על פי תקנו3  22.2

 .המשמעת
 .להציע לקורב3 ולנילו3 הלי> של פישור 22.3

הקבילות על יחליט נציב , במקרה שהפישור לא הסתיי, בהסדר
גניזת התלונה או העברת הטיפול בה להלי> משמעתי כאמור 

 .לעיל
הלי> הפישור אינו מונע נקיטת הלי> משמעתי במקרי, 
המתאימי, ואינו עוצר את מירו= ההתיישנות לעניי3 הגשת תלונה 

 . לעיל20.2פורמלית לפי סעי: 
 

 העברה להלי; משמעתי. 23
יעביר נציב הקבילות , תיהוחלט על העברת הטיפול להלי> משמע

 :לרבות, לרשויות המשמעת את החומר הרלוונטי לתלונה

 7פה 7וא, הוגשה בעל) א, הוגשה בכתב(התלונה ונספחיה  23.1
 .תמצית התלונה

 .תגובתו של הנילו3 23.2
 .ח החקירה שער> נציב הקבילות"דו 23.3
 .א, ובמידה שנגבו מה,, תצהירי העדי, 23.4
כולל נסיונות פישור , הפעולות שנעשו עד כהסיכו, של כל  23.5

 .של נציב הקבילות או של גור, אחר
נציב , בנוס:.א, ננקטו, פירוט של אמצעי הביניי, שננקטו 23.6

, הקבילות יסייע לממונה על המשמעת לפי תקנו3 המשמעת
 .במידת הצור>

 
 ההלי; המשמעתי. 24

כלות או התנ/הטכניו3 יטפל בעבירות הטרדה מינית ו 24.1
כהגדרתו (במסגרת הדי3 המשמעתי בהתא, לתקנו3 המשמעת 

 .החל על הנילו3, ) לעיל13בסעי: 
או התנכלות יורכב /ההרכב הד3 בעבירות ההטרדה מינית ו 24.2

הדיו3 . באופ3 שיינת3 ייצוג  למינ, של הנילו3 והקורב3 ג, יחד
 .יער> בדלתיי, סגורות

או /ה מינית והורשע נילו3 בביצוע עבירה של הטרד 24.3
התנכלות יגזרו עליו אחד או יותר מ3 העונשי, הקבועי, בתקנו3 

 :לרבות, או עונשי, המתאימי, למקרי, כאלה/המשמעת ו
מכתב נזיפה אשר יוכנס לתיקו האישי , )פה7בכתב או בעל(אזהרה 

דרישה לכתוב לקורב3 מכתב התנצלות או להתנצל , של הנילו3
דרישה לפנות , י כספי לקורב3תשלו, פיצוי, בפניו בדר> אחרת
או להשתת: בפעילות חינוכית נגד הטרדה /ליעו= פסיכולוגי ו

, בלי פיצויי,/פיטורי3 ע,, השעיה מעבודה לתקופה קצובה, מינית
 . בלי מענק/ע,, בלי קיצבה/ע,

או /פסק די3 משמעתי מרשיע שעניינו הטרדה מינית ו 24.4
 .והעדי, מטעמוהתנכלות יפורס, בלא ציו3 שמ, של הקורב3 

 .רשויות המשמעת רשאיות להחליט על מגבלות פרסו, נוספות
 

 סעדי ביניי7. 25
, בתיאו, ע, הרשויות המוסמכות בטכניו3, נציב הקבילות 25.1

כדי , על נקיטת סעדי ביניי,, מוסמ> להורות במידת הצור>
להבטיח שלא יגר, נזק להתקדמותו האקדמית או המקצועית של 

או התנכלות נוספי, מצד /מנוע מקרי הטרדה ואו ל/הקורב3 ו
 .הנילו3

סמכות נציב הקבילות להורות על סעדי ביניי, משתרעת  25.2
 22על התקופה שממועד פתיחת החקירה ועד סיומה לפי סעי: 

ע, פתיחת ההלי> המשמעתי מוענקת הסמכות להורות על .לעיל
 .נקיטת סעדי ביניי, להרכב היושב בדי3

, במקרי, שייראו לו חמורי,, ות רשאינציב הקביל 25.3
להמלי= בפני הרשויות המוסמכות בטכניו3 על השעיית הנילו3 

 כשמדובר 7מעבודתו או העברתו לתפקיד אחר או ליחידה אחרת 
 . כשמדובר בסטודנט7או השעיה מלימודי, , בחבר סגל או עובד

 
 פעולות הסברה וחינו;. 26

הטיפול בתופעת ההטרדה בנושא , הטכניו3 יקיי, פעולות הסברה
יפרס, הטכניו3 הנחיות , בי3 היתר.  המינית והדרכי, למניעתה

 .בהתא, להוראה זו, לטיפול בתלונות בגי3 הטרדה מינית
 

 שמירה על סודיות. 27
הקורבנות והנילוני, , הטכניו3 יכבד את פרטיות, של המתלונני,

רסי, ככל האפשר ובשי, לב לדרישות החוק ולצור> להג3 על אינט
חובתו של הטכניו3 לחקור מקרי : כגו3, אחרי, הנוגעי, לעניי3

הטרדה מינית והתנכלות ולנקוט אמצעי, כנגד האחראי, בגינ3 
על , וחובתו של הטכניו3 להפעיל אמצעי, קולקטיביי, ומניעתיי,

 .מנת למנוע מקרי, של הטרדה מינית בטכניו3
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 דיווח ושמירת חומר ארכיוני. 28
בילות יאסו: וירכז נתוני, על תלונות שהגיעו נציב הק 28.1

אשר יוגש לנשיא , ח שנתי"אליו במסגרתא עבודתו ויכי3 דו
 .בדבר היק: תופעת ההטרדה המינית בטכניו3, הטכניו3

במידה והועבר הטיפול בהטרדה מינית או התנכלות להלי>  28.2
ישמר חומר הדיו3 בהתא, למקובל והטכניו3 ידאג , משמעתי
 .לחסיונו

 
 תחולה ותוק:

 . תחילתה של הוראה זו ביו, אישורה.29
במידה ותהיה קיימת ,  בתו, הליכי אישור הוראה זו כנוהל.30

 .יגבר נוהל זה, "תקנו3 המשמעת"סתירה בי3 הוראה זו  לבי3 
 .הוראה זו באה להוסי: על הוראות החוק ולא לגרוע מה3. 31
 

 הגדרות החוק
 :1998 2ח "התשנ, ה מיניתלחוק למניעת הטרד )א(3סעי:  .1

 :הטרדה מינית היא כל אחד ממעשי, אלה )א. (3 
 לחוק 428כמשמעותה בסעי: , סחיטה באיומי, )1   (  

כאשר המעשה שהאד, נדרש לעשותו הוא בעל אופי , העונשי3
 ;מיני
 לחוק 349 7 ו348מעשי, מגוני, כמשמעות, בסעיפי,  )2   (  

 ;העונשי3
המופנות לאד, אשר ,  בעלות אופי מיניהצעות חוזרות) 3  (  

 ;הראה למטריד כי אינו מעוני3 בהצעות האמורות
המתמקדות , התייחסויות חוזרות המופנות לאד, )4  (  

כאשר אותו אד, הראה למטריד כי אינו מעוני3 , במיניותו
 ;בהתייחסויות האמורות

התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאד, ביחס  )5  (  
 ;לרבות נטייתו המינית, ו למיניותולמינו א

, )4(או ) 3(הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות  )6  (  
בנסיבות , )ג(עד ) א(המופנות למי מהמנויי, בפסקאות המשנה 

ג, א, המוטרד לא הראה , המפורטות בפסקאות משנה אלה
 :למטריד כי אינו מעוני3 בהצעות או בהתייחסויות האמורות

, תלות,  תו> ניצול יחסי מרות7 או לחסר ישע לקטי3 )א  (  
 ;חינו> או טיפול

 תו> ניצול 7במסגרת טיפול נפשי או רפואי , למטופל )ב  (  
 ;תלות של המטופל  במטפל

ולאד, בשירות במסגרת , לעובד במסגרת יחסי עבודה )ג  (  
 . תו> ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות7שירות 

, ה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מיניתהתנכלות היא פגיע ) ב(
 .שהוגשו על הטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה

 :1988 2ח " לחוק שיוויו! ההזדמנויות בעבודה התשמ7סעי:  .2
,  במסגרת יחסי עבודה לא יפגע מעביד או ממונה מטעמו )א(

 או בכל דר> 2בעובד או בדורש עבודה בעניני, המנויי, בסעי: 
 :מקור הפגיעה הוא אחד מאלהכאשר , אחרת

 הטרדה מינית של העובד או דורש העבודה שנעשתה בידי  )1(
 :בידי הממונה מטעמו או בידי עובד אחר, המעביד
 כמשמעותה בחוק למניעת הטרדה 7" הטרדה מינית", בחוק זה

ובלבד , ) חוק למניעת הטרדה מינית7להל3  (1998ח "התשנ, מינית
) 4(7ו) 3)(א(3טרדה מינית לפי סעי: של עני3 פגיעה שמקורה בה

 ;די בהצעה או בהתייחסות אחת בלבד, לחוק האמור
 ; תלונה או תביעה של העובד בשל פגיעה כאמור בסעי: זה )2(
 סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה בשל  )3(

 .פגיעה כאמור בסעי: זה
) א(י: קט3  על פגיעה שמקורה בתלונה או בתביעה כאמור בסע )ב(
 ).ב(6יחולו הוראות סעי: ) 3 (7ו) 2(
בשינויי, , לעני3 מעביד ועובד,  הוראות סעי: זה יחולו )ג (

ג, על מי שמעסיק בפועל אד, באמצעות , ולפי העני3, מחויבי,
 .ועל אד, המועסק כאמור, קבל3 כוח אד,


