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,תשע"טטבתבזי"
2018,דצמברב25


, שלוםרבלכלקהילתאוניברסיטתתלאביב

,חברותוחבריסגלמנהלי, חברותוחבריסגלאקדמיבכירוזוטר, סטודנטיותוסטודנטים


 בשנה"ל תשע"ח הוגשובאוניברסיטה ותמצית תלונות שטיפול בהטרדות מיניות הנדון:
 

,כפישהופץבשנהתמיניהההטרדתופעתהבהאוניברסיטהטיפולאופןאנימביאהשובבפניכםפירוטאודות
מובאתתמציתהתלונותשטופלובשנה"לתשע"ח.אילךו3בעמודכןכמוהקודמת.


עלהתנכלותלרבות)מיניותההטרדותאתתופעתהמנועלעושהמאמציםרביםעלמנתאוניברסיטתתלאביב

כדילקייםסביבתלימודיםולטפלביעילותובמקצועיותבתלונותעלהטרדהמינית,הכל(רקעהטרדהמינית
ועבודהמכבדתובטוחה.


הסגלהאקדמיעםשנמניתתמרברוש'מפרופ"הח,שתינציבותלמניעתהטרדהמיניתהאוניברסיטהמינתה

 והגבהבכיר המנהלי' .לואיזהנרקיסשנמניתעםהסגל -לעהנציבותהוכשרו נעזרותולעסוקבנושאחוקפי
.תלבחורלמימשתיהנציבותלהגישאתהתלונה/תרשאי/המתלונןבצוותמהלשכההמשפטית.


 במקבילאובזה, גורמיםאורקלחלקמהםלפנותלשלושהתעלהטרדהמינית/מתלונן/תרשאי,חוקלפיע

במטרהלפתוחבבירורעלידיהנציבהאשרבסופויוחלט, בעבודה מינית הטרדה למניעת לנציבה: זה אחר
כאשרמדוברבהטרדהמיניתבמסגרתיחסילעבודה הדין לבית ;משמעתי לדיןה/האםלהעמידאתהמטריד
 מדובר לא כאשר - אזרחי משפט לבית או כספיים פיצויים לתבוע וכן הומעביד/עבודהניתןלתבועמטריד

 .בתלונה למשטרה ;עבודה יחסי במסגרת מינית בהטרדה


נותבעתשבאיםלדווח/מידעזהמועברלמתלוננים. תבלבד/ההחלטהלפנותלמימהגורמיםהיאשלהמתלונן
.עלהטרדהבפניהנציבה


נענית לנציבות פנייה רק, כל זו אם אירעהגם שלא מינית הטרדה עקב עזרה בקשת או התייעצות

במידת, אףהןפניותאנונימיותמטופלות. הנציבותמנסותלעזור. אוניברסיטהולאקשורהלאוניברסיטהב
.האפשר


כדלקמן:פעולותה,נעשופרטבהמשךאעליהן,בתלונותבנוסףלטיפולחתשע"שנה"לבמהלך


 בפקולטותמסוימותותכניותלימודמיוחדות.לסטודנטיםוהסברהההדרכ -
הדרכותלסגלזוטר. -
 .בדוא"לקהילתהאוניברסיטהלכלפסקיהדיןשלביתהדיןהמשמעתיופצוה -
פרסוםפסקיהדיןבאתר"קמפוסבטוח". -
.הקמפוסברחביכרזותנתלו -
לומדהבצעלהסגלהמנהליוחבריחבריהסגלהזוטר,האקדמיהסגלחברינדרשים2018,מאימחודשהחל -

 .נושאבממוחשבת
.ט"תשע',אסמסטרלסטודנטיםלומדההטמעתצפי -

בוצעושינוייםמשמעותייםבנוהללמניעתהטרדהמיניתובתקנוןהמשמעתשלהסגלבשנה"לתשע"זבנוסף,
 הנילון)האקדמי הנמנהעםהסגלהאקדמי/שחלבמקרהבו אנחנו(. בשנהשעברה, למרותשהדבריםנכתבו

:עיקריהשינוייםלהלןיפורטורואיםלנכוןלחזורעליהם.
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 .באוניברסיטהלנציבהשמוגשתמיניתהטרדהבגיןתלונהעלההתיישנותתקופתבוטלה -
/הלשימועולנקוטהנילוןהטרדהמיניתברףהנמוך,ניתנההסמכותלמעסיקהרלוונטילזמןאתבעברות -

למשלאמירותלא/הנגדו עבירותברףהנמוךהינן אזהרהוהפנייהלקבלתהדרכה. בצעדיםשלנזיפה,
(.ההחלטההאםהמעשיםהינםברףהנמוךשלהעבירותמתקבלתהמקרהנסיבותבכמובןנאותות)תלוי

השללאחרשקילתנסיבותהמקרהולאחרקבלתייעוץמשפטי.מקריםאחריםבהםנמצאכינעברהעביר
הטרדהמיניתמופניםלבירורבביתהדיןהמשמעתיבאוניברסיטה.

בדימוס)שופטיםציבורנציגיהדיןלביתשהוספוכךשונההאקדמיהסגלשלהמשמעתיהדיןביתהרכב -
ולמנועטענותהדיןבתישלוהמקצועיותהאובייקטיביותאתלהגבירמנתעלזאת(,בכיריםופרקליטים

   .שנשמעובעברלפיהן"הסגלשופטאתעצמו"
 ,הורחבוהעונשיםשניתןלהטילוהורחבוסמכויותבעליהתפקידיםבאוניברסיטהלטיפולבנושא.בנוסף -
האפשרותלנציגאגודתהסטודנטיםלשמשכמשקיףבהליךהמשמעתי,אםהמתלונן/תמבקש/תניתנה -

 זאת.
שונו - שם פרסום בדבר /תהמורשע/ההנילוןההוראות הדין שבית האםכך ומקרה מקרה בכל יכריע

 הבנושא.ו/תלהביעעמדת/ןלאחרשתינתןהזדמנותלמתלוניפורסם/השלהנילון/השמו
איננומפורסם,אלאאםכן/הילוןשלהנ/ה,ברירתהמחדלהיתהששמוןהנ"לעדלתיקוישלהדגישכי

 יחליטאחרת.ביתהדיןאתהפרסוםאוש/הילוןבקשהנ/תי


הנוהללמניעתהטרדהמיניתדו"חזהגם שינוי תוצאהשל כיהינו נקבע דבו פרטהמו"חאחתלשנהיופץ
אופןהטיפולבתלונותבשנתהלימודיםהאקדמיתשהסתיימה.באופןתמציתיאת


 הטיפול בתלונות:אופן 


,כפישפורטלעיל.ה/ובפנילגביהאפשרויותהקיימותמסבירהלפונהוהנציבהמקבלתאתהתלונה
.עדויותוראיותככלשניתןואוספתהוגשהתלונה(/הומישנגד)/ההנציבהמזמנתאתהנילון

דו"חהנציבהמסכמתאתהבירורב במקרהבו,רקטורלהרלוונטי:סיקחמועברלמע"דוהסיכוםוהמלצות.
;/תמנהלי/תעובד/הההינו/במקרהבוהנילון,ללמשאביאנוש"סמנכל;סגלהאקדמי/תחבר/הההינו/הנילון

./יתההינוסטודנט/מזכירהאקדמיתבמקרהבוהנילוןל
.להחליטהאםלקבלאתהמלצותהנציבה,ימיעבודה 7תוך,נדרשסיקהמע


. ה/ולנילוןת/נשלחמכתבמנומקאודותהחלטתולמתלונןסיקלאחרהחלטתושלהמע


המתלונן בינייםשמטרתםהעיקריתהפרדהבין . ה/תלנילון/הנציבהרשאיתלהמליץלמעסיקלנקוטבסעדי

תייודע/המתלונן. סיקעלידיהמעהבענייןזההטרםקבלתהחלט/סעדבינייםמחייבמתןזכותטיעוןלנילון
 .בכתבגםאודותהחלטהלנקוטבסעדהביניים

 
ךתותישזכותערעורעלהחלטהזובפנינשיאהאוניברסיטה/לדחותאתהתלונהאזילמתלונןככלשהוחלט

.יוםמיוםקבלתהודעתהמעסיק15


ועמדלדיןבפניביתהדיןהמשמעתי/תי/הלדין,אזיהנילון/הככלשהוחלטעלידיהמעסיקלהעמידאתהנילון
 אקדמי)הרלוונטי סגל , מנהלי (סטודנטיםאו כי יובהר והם. עצמאיים גופים הם המשמעתיים הדין בתי

אחר מכריעיםאיזהעונשיוטלבמקרהזהאו המשמעתהשונים. סגל)רשימותהעונשיםמפורטותבתקנוני
אקדמי וסטודנטים, מנהלי האוניברסיטה( המפורסמיםבאתר האוניברסיטההיאלמעשה. בהליךמשמעתי
אךביתהדיןהואזהשבסופושלדברמחליטאיזהעונשיוטל,ראוילדעתההיאדורשתאתהעונשה,התובעת
./השהורשע/העלהנילון

 
חוק למניעת הטרדה מינית:להלןקישורל

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/245_001.htm 


https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/245_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/245_001.htm
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 :אביב תל באוניברסיטת מינית הטרדה למניעת נוהללקישורלהלן
015.pdf-https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/01 


 :בטוח קמפוס:באתרהאוניברסיטהבדףמפורסמיםעלידיבתיהדיןלמשמעתשנתנופסקידין

campus/main-prevention.tau.ac.il/safe-https://harassment
 
 

 :חבשנה האקדמית תשע" נציבותטופלו על ידי השהתקבלו ו תלונות תמצית

תלונותטופלוכבוררוומתוכן22כאשרלעומתתשע"ז(30%)עליהשלפניות47התקבלוחתשע"הלימודיםבשנת
:שלהטרדהמינית

 
 :נגדמרציםסטודנטים/אחרים/שלסטודנטיותתלונות6 .א

 
בירורלאחר.מיניאופיבעלותהתבטאויות,נאותהשאינההתנהגותעלנגדמרצהתלונה:תיאורהתלונה .1

.הולמתשאינהוהתנהגותמיניתהטרדהשלבעבירותמשמעתילדיןלהעמידאתהנילוןהוחלטהנציבה
טרםפורסםפסקהדיןהסתיים.המשמעתיביניים.ההליךלאנדרשוסעדי,הסתייםשהסמסטרבהינתן

.להלן(5)פירוטבעמוד

שלאנונימיתתלונהוהשנייהשניכליבאמצעותהאחת.ענייןבאותומתרגלנגדתלונות2:התלונהתיאור .2
אישיות.סטודנטיות הודעות ושליחת בפייסבוק לימוד קבוצת לפתיחת בעיקר מתייחסות התלונות

לתחושהלאנוחה גורמותלהן להעבירראיותולהיפגש.לסטודנטיותאשרלטענתן הסטודנטיותסירבו
שנחצהבמקרהכולשהתנהגותהנילוןאינהעולהכדיהטרדהמיניתעםזאתיקבעההנציבה.הנציבהעם

ולעתידיסבוקבפיאתקבוצתהלימודלסגורהנילוןנדרש,לפיכךזההגבולביחסיםביןמתרגלוסטודנט.
זומןלשיחתהבהרההנילון,לבואלעשותשימושאךורקבאמצעיםהטכנולוגיםשמספקתהאוניברסיטה

  ההוראה.עקובאחרחוותדעתלהונחתההפקולטהבפניהדיקאןו

התלונה: .3 נאותה.אנונימיתתלונהתיאור לא בהתייחססטודנטבנוכחותאקדמיסגלחברשלאמירה
ההתנהגותאודותהרלוונטיתליחידהמכתבנשלח.מיניתבהטרדהמדוברהאםהוכרעלא.שלישילאדם

.וננזףהיחידהראשידיעלזומןהסגלחבר.הסגלמחבריהמצופה
 .4 באמצעותמזכירותסטודנטים:התלונהתיאור סגלנגדחברתהחוגהתלוננו חברתפרטיללא)אקדמי

ופגישהעםראשנושהתלוניםהסטודנטאחדהמטרידהמילוליתסטודנטים.הברורכללשיחהעם(הסגל
 .היחידה.טרםהסתייםהברור

 .5  :התלונהתיאור התלוננה סטודנטית אנונימי לסטודנטיתבאופן גורם מתרגל כי חוג מזכירות דרך
נוחהלאלהרגשה שיתוףחוסרעקבבברורלהתקדםניתןלא.הסטודנטיתאוהמתרגלשםנמסרלא.
 .התלונהנגנזה.הסטודנטיתמצדוהיענותפעולה

 סטודנטיותמצדחברסגל.עדייןברור.שלמיניתהטרדהשמועהעל תיאורהתלונה: .6
 

 אקדמינגדסטודנטים:סגלשלאחתתלונה .ב
 

בגיןהטרדההאקדמיהסגלחברכנגדשלסטודנטיתז"תשעל"בשנהתלונהדחייתלאחר: התלונהתיאור
.בהודעותדוא"לאותומטרידההסטודנטיתכיהסגלחברהתלונן,מיניתבעיקרבאמצעיםאלקטרונים

.הברורטרםהסתייםהואשמטרידאותה.שחברהסגלממשיכהלטעוןהסטודנטיתמצידה




https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/01-015.pdf
https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/01-015.pdf
https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/01-015.pdf
https://harassment-prevention.tau.ac.il/safe-campus/main
https://harassment-prevention.tau.ac.il/safe-campus/main
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 :ביןסטודנטיםתלונות8 .ג
 

פניהתיאורהתלונה .1 מתרגלכיום)סטודנטנגדסטודנטיתשלאנונימית: שאירעהמיניתהטרדהבדבר(
מיניתהטרדהלמניעתהנוהלי"עפהתיישנוהתלונהנשואהאירועים.שנים6-מלמעלהלפנילטענתה

הנטעניםהאירועיםקרותבמועדבתוקףשהיה צעדיםננקטולא. עםהוסכם.הנילוןכנגדמשמעתיים
.רלוונטישיהיהככל,פ"תשל"בשנהתרגולשיבוצולוייבחןט"תשעל"בשנהיתרגללאכיהנילון

עלמילוליתהטרדהבדבר,לימודיםתכניתראשבאמצעותסטודנטיותשלאנונימית:פניהתיאורהתלונה .2
נקראהנילון.ולבררלהמשיךהיהניתןשלאומכאןולהיחשףלהתלונןסירבוהסטודנטיות.סטודנטידי

ראשעםלשיחה בנוסף, התכנית. הטרדהלגביבתכניתהסטודנטיםלקבוצתספציפיתהדרכהבוצעה
 .האוניברסיטהונהלימינית

התלונה .3 תיאור שסטודנטאנונימיתפנייה: כך סלשירותינכנסעל המתלוננת לאינשים. להיפגש. רבה
 .התלונהנגנזה.תוקףבכלהכחישהסטודנט,עדים/ראיותהובאו

התלונהתיאור .4 התלוננה סטודנטית : סטודנט נגד הטרדה על ואלקטרונית סמילולית להיפגשיאך רבה
 .התלונהנגנזה.ולמסורפרטיםוראיות

הצעותמסוגמילוליתהטרדהאודותשלשניסטודנטיםנגדסטודנטיתאנונימית:תלונההתלונהתיאור .5
 .טרםהסתייםהבירורמיני.אופיבעלות

התלונהתיאור .6 סטודנט: על התלוננו מילוליתסטודנטים המתלושמטריד פרטינ. את לגלות סרבו נים
 הנילון.התלונהנגנזה.

 עדייןבברור.התלונהסטודנטבמעונות. י:סטודנטיתהתלוננהשהוטרדהע"תיאורהתלונה .7
תיאור .8 כיהתלונןסטודנטהתלונה: אותו הטרידה האוניברסיטהלכותלימחוץסטודנטית "לבדואו,

,ובטלפון קייםספקבדברסמכותהאוניברסיטהמאחר.ביניהםרומנטיקשרשהסתייםלאחר כי יצוין
  התלונה.הצדדיםביןוכפיפותמרותיחסישמתקיימיםמבליולאוניברסיטהמחוץאירעושהאירועים

.שלאבפןהמשמעתיהטופלבוררהו

 
 :מינהליהסגלעובדיהביןתלונות4 .ד

 
נמצאומינית.לאהטרדהעלתלונההגשתלאחרהתנכלותעלהתלוננהמנהליתעובדת: התלונהתיאור .1

.לנילוןמתלוננתהביןפרדהההלגבייותרברוריםכלליםלקבועהוחלט.להתנכלותראיות
התלונה .2 התנהגותתיאור ומטרידה: .(מרותיחסיללא)עובדותכלפימנהלשלותמטרידאמירות

נאותותלאבאמירותמדובר,עםזאת,החוקי"עפמיניתהטרדהכדיעוליםאינםהנטעניםהאירועים
והוזהרלשימועזומןהעובד.הולמתשאינההתנהגותהמהוותטעםוחסרות שלנוספתפניהבעקבות.

 .הקרבפרישתולמועדעדמהאוניברסיטההורחקהעובדהמתלוננותאחת
אינםאמירותואחיזתיד.האירועיםעובדתמנהליתהתלוננהנגדעובדמינהליאחרעל:התלונהתיאור .3

פרשלגמלאותבסמוךהנילוןשמאחר.הולמתשאינההתנהגותמהוויםאלאמיניתהטרדהכדייעולים
הבירור סיום לאחר לגמלאותיציאתולמועדעדחשבונועללחופשההוצא, נקבע. כי במידהבנוסף

ממצאילאורהמעסיקבפנילדיוןתובאהעסקתו,בעתידבאוניברסיטהבתפקידהנילוןהעסקתשקליות
 .ח"הדו

עםהעובדתסירבהלהיפגש.בירךונגיעהאמירה,מטרידההתנהגותעלשנימכלי:תלונהתיאורהתלונה .4
וחזרהבהמהתלונה בתלונההתומכתראיהאועדותאין.הנציבה עבירהנעברהכילקבועבסיסאין.

 .כלשהי






 

5 
 

 :חיצונייםועובדיקבלןתלונותנגדספקים3 .ה
 

 .1 התלונה: ,2014בשנתקבלןעובדיידיעלוהטרדהנאותהלאהתנהגותבדברבפייסבוקפנייהתיאור
מסלפניזהבענייןפנההסטודנט.במעונות שנים' .מועדבאותושכיהנההנציבהידיעלטופלהפנייתו.

והגברתהקבלןעובדיהתנהגותבדברהנחיותוניתנו(הסטודנטיםאגודתלרבות)התפקידיםבעליכונסו
 .מיניתהטרדהלמניעתהמודעות

התלונה .2 תיאור תלונת: אודות מראהשניסטודנטית על )שונים( קבלן עובדי לה העירו בהם מקרים
 .האירועיםאינםמהוויםהטרדהמינית.חיצוני

הנילוןאינו.נאותהלאואמירהנגיעהבדברחיצוניספקשלשליחנגדתסטודנטית:תלונתיאורהתלונה .3
הספקספק.טיפולההתלונההועברהל.האוניברסיטהבסמכותעובדהאוניברסיטהלפיכךהאירועאינו

 .הוזהרוהעובדלשיחההעובדאתזימןכיעדכן


ח:"התשעל"בשנההאוניברסיטהבאתרשפורסמוהמשמעתייםהדיןבתישלהשיפוטיותההכרעותלהלן


2018ינואר .1 לערעוריםהדיןביתשלד"פס, בעונשד"ביההתערבותבגיןנתבעידיעלשהוגשבערעור,

לנתבעיטהסהאוניברביןטיעוןבהסדרשהוסכם הכלליםהפרתהינםלדיןהועמדבגינםהאירועים.
ביןאינטימייםיחסיםקיוםדנןבמקרה)מרותיחסיבמסגרתאינטימייםיחסיםקיוםעלהאוסרים

לסטודנטיתמתרגל ביה"דלערעוריםשהוטלהעונש(. עלידי השנילסמסטרמהעבודהוהרחקהנזיפה:
 ח."תשעל"בשנה

2018מפברוארד"פס .2 ז"תשעל"בשנההולמתשאינהוהתנהגותמיניתהטרדהבגין, בגינםהאירועים.
הדיןבביתהתיקניהולבמסגרת.ישבנהעללהסטרכןוכמותלמידהשלבחזהנגעהתלמיד:לדיןהועמד

המשמעתי והתנהגותמיניתהטרדהשלבעבירותהתלמידהורשעבמסגרתולהסדרהצדדיםהגיעו,
מהאוניברסיטהבפועלהרחקהסמסטריםלשנידינוונגזרתלמידשלמעמדהולמתשאינה שנהחצי,
 .שניםשלושלמשךשנתייםלתנאיעלוהרחקהלתוארזכאותקבלתמניעת

2018נובמברמד"פס .3 ]הולמתשאינהוהתנהגותמיניתהטרדהבגין, תשע"ח .[פורסם טרםבשנה"ל
התייחסותהמתמקדתבמיניותתלמידה,הצעות:לדיןאישהסגלהזוטרהמרצההועמדבגינםהאירועים

 תלמידים. עם ביחסיו הולמת שאינה והתנהגות מיני אופי הדיןבביתהתיקניהולבמסגרתבעלות
שאינהוהתנהגותמיניתהטרדהשלבעבירותמרצהההורשעבמסגרתולהסדרהצדדיםהגיעו,המשמעתי

הולמת אקדמי. בשנה"לפסילהמהעסקהבאוניברסיטהלמשךהלדינונגזראישסגל סמסטרהראשון
תש"פ,פסילהעלתנאימהעסקהבאוניברסיטהאוהשעיהעלתנאימעבודה,ללאמשכורת,לתקופהשל

שנים5,ככלשיורשעבעבירתמשמעתשלהטרדהמיניתאוהתנהגותשאינההולמתבמשךםחודשי12
ונזיפהבכתב.מיוםמתןגזרהדין

.אקדמיהסגלהלחבריהמשמעתיהדיןבביתהליכים2מתנהליםמועדמכתבזהלנכון
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שביכולתםעלמנתלטפלבאופןויתרהגורמיםהמעורביםבטיפולעושיםכל, הנציבות, להבטיחכיאנוהרינו
.המיטביבכלתלונה


נשמחלקבלמכםכלהתייחסותאוהצעותבנושא.


כמוגםמתןאמוןבמערכתוהגשתתלונותבמקריםבהם ,ואחד אחת כלדוגמאאישיתמצד ,הפעולה שיתוף
.הערכית,מכבדתובטוחקהילהביותרעלמנתלשמורעלנדרש,חשוביםהדבר





,שנתלימודיםפוריההמשךבברכת


לואיזהנרקיסתמרברוש' פרופ



        
 


