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  ה"תשע אב ד"י 

  2015 יולי 30 

  

  :לכבוד

  רשות לקידום מעמד האישה ה

  עמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסתום מדהוועדה לקי

  המועצה להשכלה גבוהה

  

  

   ה"ל תשע"שנה -מניעת הטרדה מינית  -דיווח שנתי 

  האוניברסיטה העברית בירושלים

  

  

  :ה"ל תשע"בשנה למניעת הטרדה מינית שנקטה האוניברסיטההפעולות השונות 

  

האוניברסיטה פועלת בנחרצות ליצירת סביבת עבודה ולימודים בטוחה ומכבדת ולכן מתייחסת 

כל תלונה זוכה להתייחסות מיידית . בחומרה רבה לכל מקרה של הטרדה מינית בין כתליה

  . ולהמשך טיפול בהתאם להוראת החוק ולתקנון המשמעת

  

שתי , ת מהסגל האקדמי הבכיר והשנייה מהסגל המנהליהאח, באוניברסיטה ממונות שתי נציבות

  . נמצאות בקמפוס הר הצופים הנציבות

ספרא ועין . אדמונד י, רחובות -בשלושה קמפוסים נוספים וסגניות לנציבות מונו שישה סגנים 

  . כרם

  .אוניברסיטאי באילת- ו תמונה סגנית נוספת בקמפוס הבין"ל תשע"לקראת שנה

  

ה את מערך ההסברה באופן אינטנסיבי כך שתתוגבר "ל תשע"ה בשנההאוניברסיטה הרחיב

ההסברה בקרב כלל קהילת האוניברסיטה וכן המשיכה לבנות מערכי הסברה נוספים לטווח 

  .הארוך
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  :ת ההסברה שהתבצעויופעילו

 

  סגל אקדמי ומינהלי: יעד יקהל. 1

ה אירוע האוניברסיטה קיימ - אירוע הסברה בהשתתפות הנהלת האוניברסיטה  .א

 . הסטודנטים מטעםת אקדמי ונציגּו, אנשי סגל מנהלי 500 - בהשתתפות כ

האירוע נפתח על ידי נשיא האוניברסיטה אשר הכריז על אפס סובלנות בתחום ההטרדה 

בהמשך הוצגה ההצגה  .האוניברסיטה ורקטור האוניברסיטה לית"מנכ, המינית במוסד

והנציבה למניעת , ות היועצת המשפטיתולאחריה נערך דיון בהשתתפ" עניין מטריד"

 . הטרדה מינית

מנהלי חדש משתתף בהדרכות המציגות את האוניברסיטה  סגל - הדרכות לסגל המינהלי  .ב

הדרכות לסגל המינהלי החדש ובהן  3נערכו  ה"ל תשע"בשנה. ואת המערכות הפועלות בה

 . דרכי המניעה והטיפול בתלונות באוניברסיטה, הוצג בפניהם את החוק

וצוות אנשי מחשבים , ספרניות -בנוסף נערכו הרצאות לקבוצות נוספות בסגל המינהלי 

 . המעונות

במהלך  - הרצאות לסגל האקדמי במסגרת מועצות פקולטה  - הרצאות בפקולטות וחוגים  .ג

 הפקולטותה הועברו הדרכות לסגל האקדמי הבכיר המשתתף בישיבות "ל תשע"שנה

 ). מנהל עסקים, מדעי הרוח, מדעי החברה, שינייםרפואת , רפואה(באוניברסיטה 

התקנות ותקנוני האוניברסיטה , במסגרת ההדרכות נמסר מידע על הוראות החוק

באוניברסיטה וכן נתונים לעניין הטרדות מיניות  טיפול תהליך, הרלוונטיים

 . באוניברסיטה

 

  סטודנטים: קהל יעד. 2

ת הופקה חובר - מינית במסגרת אקדמיתעלון מידע לסטודנטיות וסטודנטים שהוטרדו   .א

, סעדים, הכוללת מידע על הליך הגשת התלונה הסברה הבנויה בדרך של שאלות ותשובות

 . ועדת משמעת ועוד

מסייע , אשר יזמה וכתבה היועצת המשפטית של האוניברסיטה, עלון מידע ייחודי זה

ונושאים נוספים ההליך המשמעתי באוניברסיטה , בהכרת והבנת הליך הגשת התלונה

  .שהונגשו לטובת קהילת הסטודנטים
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תלמידי דוקטורט תלמידות ונערכה פגישה המיועדת ל - דוקטורנטיםל מפגש ייעודי  .ב

בפקולטה למדעי הרוח ובה הוצגו עיקרי המידע שהאוניברסיטה הפיצה בדף המידע 

יתוף הפגישה נערכה בסיוע ובש. לסטודנטיות ולסטודנטים שהוטרדו במסגרת אקדמית

 . דיקן הפקולטה ואגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים בשיתוף עם האוניברסיטה  - אירוע הסברה המיועד לסטודנטים  .ג

קיימה אירוע המיועד לסטודנטים ובו נערך פאנל דיון בהנחיית דיקנית הפקולטה למדעי 

דף  באירוע חולקו לסטודנטים דפי מידע לעניין החוק ותקנון האוניברסיטה וכן. החברה

 . מידע לעניין טיפול בהטרדות מיניות כלפי סטודנטיות וסטודנטים במסגרת אקדמית

ה במסגרת ימי "בשנת תשע - 'ימי האוריינטציה של תלמידי שנה אהסברה ב  .ד

 םיטנדוטסההופיעו בפני למניעת הטרדה מינית נציג דיקנט או הנציבה  ,נטציהיהאורי

 . יות באוניברסיטהוהציגו את נושא המניעה והטיפול בהטרדות מינ

ו הוחלט להרחיב את היקף ההסברה בשנה הראשונה ולהיכנס "ל תשע"לקראת שנה

 . בפקולטותלשיעורי החובה  -' שנה אבלכיתות 

כוללים מידע למניעת הטרדה מינית פוסטרים ה - תליית פוסטרים בכל החדרים במעונות  .ה

 .נתלו בחדרים ובדירות המעונות

בשיתוף עם אגודת הסטודנטים  -  "פי האתון"טים מודעה קבועה בעיתון הסטודנ  .ו

 .לנציבות דרכי הפנייה לעמידע  'סטריפ'מפורסם באופן קבוע 

 אגודת של מסכים מותקנים הצופים הר בקמפוס -טרונים אלקמודעה קבועה במסכים   .ז

 .מניעת הטרדה מיניתהסטודנטים בהם מוקרן שקף מתחלף הכולל מידע ל

אגף הסרטון הופק על ידי  - סיטה למניעת הטרדה מיניתסרטון בנושא פעולות האוניבר  .ח

 . של האוניברסיטה YOUTUBE-מפורסם בערוץ הו שיווק ותקשורת

לשילוב נציגה לוט יהאוניברסיטה תממן פי -  מלווה באגודת הסטודנטיםסטודנטית   .ט

. סטודנטים המעוניינים בכךפניות  שתהיה זמינה לקבלת באגודת הסטודנטים

 . תבשיתוף עם הנציבוֹ  ותפעלתעבור הכשרה לתפקיד  ההסטודנטית המלוו
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  כלל האוניברסיטה: קהל יעד. 3

  

, בכל מזכירויות ההוראה פוסטרים ותליית ")פוסטר("תמצית התקנון המפורסם  עדכון  .א

תמצית התקנון העדכני  הפוסטר מציג את - אוניברסיטהב פרסוםהלוחות על מחלקות וב

 .ולעניין גורמים שניתן לפנות אליהם מידע עדכני לעניין החוק, למניעת הטרדה מינית

בכל הקמפוסים הודבקו בשירותי הנשים והגברים  - מדבקות מידע לפנייה לנציבות  .ב

ומידע על פנייה לנציבות ודרכי " זה מטריד אותנו, מטריד אותך"מדבקות עם הכתובת 

 .התקשרות איתןה

פועלות הנציבות בשיתוף עם גורמי בימים אלה  - הקמת אתר אינטרנט רב לשוני  .ג

האוניברסיטה השונים להקמת אתר חדש שירכז את המידע הקשור עם מניעת הטרדה 

קישורים לתקנוני המשמעת של , האתר יכלול את פרטי החוק. מינית בשפות שונות

מידע על גורמי רווחה , תקנון האוניברסיטה למניעת הטרדה מינית, הסגלים והסטודנטים

 . ערבית ואמהרית, המידע יתורגם לאנגלית. וע ועודומרכזי סי

אנו פועלים , לקראת שנת הלימודים הקרובה - וערביתאמהרית , תרגום פוסטר לאנגלית  .ד

במהלך הקיץ יפורסמו פוסטרים  . לתרגם את תמצית התקנון לפרסום על לוחות המודעות

 . ל"בשפה אנגלית המיועדים לאוכלוסיית התלמידים מחו

 הטרדות למסירת תלונות וקבלת פניות בעניין -  )81200 פרמס( ייעודיפון הקמת קו טל  .ה

ש בשעות הפעילות של מאויהקו ממוקם במשרדה של הנציבה ו. מיניות באוניברסיטה

 . האוניברסיטה

 . ו הפעילות תורחב למענה בשעות הערב על ידי מתנדבות"ל תשע"במהלך שנה

רסיטה קבעה כי הלומדה תהיה חובה הנהלת האוניב -למניעת הטרדה מינית  לומדה  .ו

תחה יחד עם חברה יהאוניברסיטה פ. ו"ל תשע"לכלל הסגל והסטודנטים החל משנה

לאחר תום הרצת , חיצונית לומדה שהותאמה למוסדות להשכלה גבוהה ובימים אלה

 .  לעדכון הלומדה באמצעות צוות ייעודיהאוניברסיטה פועלת , הלומדה
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  :באוניברסיטהשהתקיימו ם דיוניוהוועדות שהוקמו 

  

הוועדה  - ה"ל תשע"הוקמה בשנה ועדה להגברת המודעות למניעת הטרדה מינית  .א

את קידום והפצת הפוסטרים , קיבלה החלטות והובילה את האירועים במהלך השנה

 ףגא יגיצנ, הלשכה המשפטית תוגיצנ, תהנציבוֹ  -נמנים על חברי הוועדה . ותיקון הלומדה

נציגי אגודת , גלים השונים באוניברסיטההוועדים של הס תלהנה, תרושקתו קוויש

  . תאי סטודנטים תוגיצנוהסטודנטים 

ות והיועצת המשפטית השתתפו הנציב -  ועדה המתמדת של האוניברסיטהדיון בו  .ב

רקטור וסגני , ל"מנכ, נשיא, המתמדת בה משתתפים דיקני הפקולטות הדעווה תבישיב

למניעת  התקנון, תופעההיקף ה, תהליכי העבודה של הנציבותבישיבה הוצגו . הדיקנים

בנושא  למניעת הטרדה מינית והתקיים דיוןהננקטים הצעדים נדונו , הטרדה מינית

  .מניעת הטרדה מינית באוניברסיטה

משותפת עם ועדת הנציבה והיועצת המשפטית השתתפו בישיבה  -  ועדת מגדרדיון בו  .ג

מגדר עודכנה בנושאים ועדת ה .לענייני מגדר הטיסרבינואה אישניועצת בראשות המגדר 

  .עתידיים שבתחום פעילות הנציבות ונדונו שיתופי פעולה

פועלת בימים אלה לקראת  - ועדה לניתוח ועדכון תקנון הטרדה מינית ותקנוני משמעת  .ד

  . הגשת מסקנותיה לעדכונים המומלצים בתקנוני האוניברסיטה

י שמטרתו ללוות צוות ליוו פועלת האוניברסיטה להקמתבימים אלו  -  צוות ליווי  .ה

בשיתוף השירות הפסיכולוגי של האוניברסיטה ובהנחייתו , לונניםמתמתלוננות ו

מוטרדות אשר ילוו שש עובדות מתנדבות וסטודנטיות -הצוות צפוי למנות כ .המקצועית

 .מוטרדים ויקבלו הכשרה והנחיה מאנשי מקצוע בתחוםו
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  :ואופן הטיפול בהן לנציבותהתלונות שהוגשו 

  

   49: כ תלונות ופניות שהוגשו"סה

  13: מתוכן פניות שאינן בגדר הטרדה מינית

  

  44: מסטודנטיות וסטודנטים ולבקתהשופניות תלונות 

ה תלונ, תלונות מעובדים לשעבר 2, תלונות אנונימיות 2 - ולבקתהש תופסונ תוינפו תונולת

  .מעובדת קבלן

  

  43: ח"עד ליום הגשת הדו שנסגרו ופניות כ תלונות"סה

  6: )לרבות במסגרת הליכים בוועדת משמעת( שהטיפול בהן טרם הסתייםניות ופכ תלונות "סה
  
  
  

תלונות   
ופניות כלפי 

  1םסטודנטי

תלונות 
ופניות כלפי 

  2יסגל אקדמ

תלונות 
ופניות כלפי 

עובדים 
מינהליים או 

  עובדי קבלן

תלונות ופניות 
כלפי אנשים 

החיצוניים 
  לאוניברסיטה

תלונות 
ופניות כלפי 

  אלמונים

ות שאינן בגין פני
  הטרדה מינית

3  4 5 1  -  

פניות שהועברו 
   3למשטרה

4 1  - 2  3  

פניות שהועברו 
  4לוועדת משמעת

3 2 1 -  -  

פניות שטופלו על ידי 
  הנציבה בהליך פנימי

4 2 1 2  2  

פניות שהובילו 
להוצאת הנילון 

  האוניברסיטה משטח

1 1 1 2  -  

שיתוף פעולה עם 
נציבות ממוסדות 

  אחרים

2 1 1 -  -  

  5  7 9 11  17  כ"סה

                                                           
1
  האוניברסיטה במעונותגרים אשר ם שלומדים במוסדות אחרים סטודנטי לרבות 
2
 אחריםחברי סגל ממוסדות לרבות , מורים מן החוץ וסגל אקדמי בגמלאות, זוטר, בכיר - סגלים  
  לעיתים טיפול במשטרה נערך במקביל לטיפול ועדות המשמעת 3
  כולל ועדות משמעת במוסדות אחרים 4
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   :תונים נוספים לדיווח שאינם מופיעיםנ

  . בימים אלה שוקדת האוניברסיטה על תיקון תקנון למניעת הטרדה מינית

  

  

  

  2015יולי : ח"הגשת הדו דעומ

  

  

  

  

  

  :הנציבה למניעת הטרדה מינית הממונה על הדיווח

  

  : גייל אוסלנדר) אאמריט(' פרופ


