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פ"וכסלותש"כ
//421/4140

 
 8991-ח"התשנ, (מעסיקחובת )תקנות למניעת הטרדה מינית דיווח לפי 


 

 : לגורמים הבאים הדיווח מוגש

הוועדהלקידוםמעמדהאישהולשוויוןמגדריבכנסת ./

 הרשותלקידוםמעמדהאישה .4

 המועצהלהשכלהגבוהה .3



  :פרטים כללים

 

ירושליםהאוניברסיטההעבריתב :שם המוסד



//40דצמבר:מועד הגשת הדוח

 ט"תשע:הדיווח מתייחס לשנת הלימודים



43,/42:שלמדובמוסדבשנתהלימודיםהאקדמיתאליהמתייחסהדיווחמספר הסטודנטים



:שמםותפקידם,מספרהאחראיםלמניעתהטרדהמיניתבמוסד

.הסגניםבעשתינציבותוש

(.הנציבההמנהלית)סוזיזליגמן,(הנציבההאקדמית)סטרליליאנגלי'פרופ:הנציבות

קמפוס)אורנהבר,(כרם-קמפוסעין)עיריתבנדהיים,(קמפוסהרהצופים)יעקבשול'פרופ:הסגנים

ליטלבלינקו,(קמפוסאילת)ראפרתפיין"ד,(קמפוסרחובות)רייןוקרןידלין-יאפואן'פרופ,(ספרא

(.סטודנטית)



הסיועמרכזב,שעות1/-40בהיקףשלכשרהלממונותעברובסמוךלמינויםההחדשיםם1האחראי

.בירושליםלנפגעותולנפגעיאלימותמינית

bsafeעברוהשתלמויותבעברוהשתתפובמפגשירענוןופגישות,תיקיםוםהנציבותוהסגניםה

.במהלךהשנה

והגברתמודעותןלריענומפגשיםהמשפטיתמארגנותוהלשכהמדישנההנציבות,בנוסף

.לניתוחמקריםודרכיהטיפולמפגשצוותכןו,העבריתבירושלים'באוניםתקייממש
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 :והתנכלות הטרדה מינית שעניינןשנקט המוסד  הדרכה והסברהפעילויות 

 
:ותדירותן( מנהלי ואקדמי)פירוט פעולות הדרכה והסברה שהועברו לסגל המוסד 

מניעתהטרדהמיניתבאוניברסיטהנושאבבוועדה המתמדת ודיון תדרוך ,חוודי .א חבריםה.
בוועדה נשיא: רקטור, דיקנים, רקטור, סגני הנאמניםו, חבר נציגי מעבר. חובת הוטלה

הממוחשבת הסטודנטים(להלן)הלומדה על והאקדמיועל המנהלי דרכיו,הסגל נדונו
 .האכיפהלשנההבאה

שלהאוניברסיטהבנושאהפעולותהננקטותלמניעתועד המנהלדיווח ודיון בהתכנסות הו .ב
 .הטרדהמיניתולטיפולבמקריםבאוניברסיטה

בנושאהפעולותהננקטותלמניעת(סגללפתוח,םלנציגי)דיווח ודיון בסנאט האוניברסיטה  .ג
 .שטופלובשלושהשניםהאחרונותבאוניברסיטה(ללאזיהוי)הטרדהמיניתוהמקרים

ע. יענון לסגל האקדמיהסברת ר .ד פקולטה"נערכה מועצת במסגרת הנציבה בחלקי
 .מהפקולטות

  .המוסדשלהיכרותהמפגשמסגרתיהנציבהב"נערכהע. הסברה לסגל האקדמי החדש .ה

מיניתלומדה ממוחשבת .ו הטרדה למניעת לחינוך ייעודית האוניברסיטה, עבור ,שפותחה
הופצהבעברית ודנטיםוהסגלבאוניברסיטהלקהלהסטבאנגליתובערבית, נההיהלומדה.

  .ואילךח"סטודנטיםמשנתהלימודיםתשעללסגלוחובה

ולאנגליתלערבית  המתורגם אתר הנציבות למניעת הטרדה מיניתעדכון ותחזוקת  .ז באתר.
רדהמיניתטניעתהמלמידעעלהחוק האוניברסיטה, תקנון הטיפול, בתלונותדרכי צוות,

 .חשנתי"דוושאלותותשובות,הפניהללומדה,וסיםודרכיהתקשרותבכלהקמפהנציבות

  .והאקדמי הדרכות לסגל המנהלי .ח

המערכות ./ ואת האוניברסיטה את המציגות בהדרכות משתתף חדש מנהלי סגל
בה הפועלות זו. בפניהםבמסגרת הוצגו החוק, בתלונות, והטיפול המניעה דרכי

 .יהנציבהלקבוצותבסגלהמנהלי"בנוסףנערכוהרצאותע.באוניברסיטה

 .תהסברהלסגלאקדמיצעירבפקולטותייחודיו .4

שבוע המאבק באלימות כלפי נשיםב .ט עםהתקיימ: בדוכנים הסברה פתוחותה פעילויות
 .לסגלולסטודנטים

ייחודי. יםהפקת הפסקה פעילה בנושא מניעת הטרדה מינית בכל הקמפוס .י תהפסקה
 .ייעודייםסדנאותהסברהוחלוקתחומרהסברתיההתקיימוב,שעהכבאורךשל,בצהריים

 .ג"ובמל דיונים בכנסתהשתתפות ב .יא

( מקצועות קליניים)כל הסטודנטים בפקולטות לרפואה ולרפואת שניים לסקר מידגמי  .יב
ב שחוו הטרדה הלמידת הקליניותמהלך ובשנים הפרקליניות לימודיהםשנים במסגרת

 .באוניברסיטהובבתיהחולים

 

 : שהועברו לסטודנטים ולתלמידים ותדירותן* רוט פעולות הדרכה והסברהפי

–הסברה לכל התלמידים

 .לליוויותמיכהבנפגעותגיוס רכזת באגודת הסטודנטים .א
והסגנים"ע ,הסברה בימי האוריינטציה בכל הקמפוסים .ב הנציבות טדיקנוצוותי

 .הסטודנטים



 

3 

 

דוקטורנטים מהארץ -מים ופוסטההסברה ייעודית בקרב תלמידים לתארים מתקד .ג
 .מפגשהסברהעםהנציבותב ,ל"ומחו

 .בכל לוחות המודעות במוסד אנגלית וערבית, עבריתהפקה ותלייה של פוסטרים ב .ד
 .חובה -למניעת הטרדה מינית  לומדה ממוחשבת .ה

 הסטודנטיםהמתקדמים להפצהלכל, באוניברסיטה מפגש הסברה לנציגי הדוקטורנטים .ו

 

–'שנה א הסברה לתלמידי

הסברה בימי האוריינטציה האוריינטציה: ימי במסגרת הסטודנטים, דיקנט נציג הופיעו
והציגואתנושא,בקמפוסיםהשוניםהנציבהלמניעתהטרדהמיניתבפניהסטודנטיםאו1ו

.המניעהוהטיפולבהטרדותמיניותבאוניברסיטה

תלמידפירוטהפעולותשנקטהמוסדעלמנתלהביאלידיעתכל סטודנטועובדחדשאתהוראות,
החוק , תקנה לפי והתקנון 4()/א)/התקנות ( מינית הטרדה למניעת מעביד)לתקנות ,(חובות
:1///-ח"התשנ

למניעת הטרדה מיניתהפצת לומדה ממוחשבת .א : חובתהלומדההפצת עם הממוחשבת
 .תהעובריםמעקבאחררשימו,מעברלכלהסטודנטיםולכלהסגלהאקדמיוהמנהלי

ח"מפורטותבפרקיםהקודמיםבדו: פעולות הדרכה מיוחדות לסגל ולסטודנטים חדשים .ב
.בהתאמה,זה

 
 :פירוט ואופן הטיפול - תלונות על הטרדה מינית


לרבות,ט"תשעשנתפניותבנושאיםשוניםבמהלך65-הנציבותלמניעתהטרדהמיניתהשיבול

.מתוכןחמשפניותאנונימיות,כיהטיפולבאוניברסיטהשאלותבנושאהחוקודר,התייעצויות

 24 :לנציבותמספר התלונות שהוגשו 

 
 :פירוט לגבי אופן הטיפול בתלונות

 
המעורבים  

במקרה 
נשוא 

 התלונה 

מהות 
התלונה 
ופירוט 

 המקרה 

מועד 
הגשת 

 התלונה

מועד 
סיום 

 הטיפול

אופן הטיפול 
לרבות פירוט 

 ביניים -צעדי

 המלצת האחראי
 (הנציבות)

החלטת  החלטת המוסד
הגוף 

/המשמעתי
 עונש

עובדת/ ./
ביטחוןנגד

עובדביטחון
 (חיצוני)

הטרדה
 מילולית

ברורעם 1/.//.2/ 1/././4
הנילון,המתלוננת

הפרדהבין.והעדים
 .הנילוןלמתלוננת

שימועלנילוןבאגף
הביטחוןובחברה

הקבלניתעם
קבלת.אזהרה

הפרדה.התנצלותו
נילוןביןה

 .למתלוננת

קבלתהחלטת
הפרדה.האחראי

במקומותושעות
העסקהשל

 .הצדדים

 

סטודנטנגד4 .4
 סטודנט

מעשהמגונה
במסדרון
 במעונות

גבייתעדות 1/.0/.2/ 1/.0/.3
.מהמתלונןוהנילון

הוצעההחלפת
,מגוריםבמעונות
אךלאנמצאבה

 .צורך

אזהרהחמורה
קבלת,דלמטרי

שביעתהתנצלותול
,המתלונןןרצו

רישוםבתיק
 המעונות

קבלתהמלצת
 האחראי

 

נגדאנונימית .3
חברסגל

 מנהלי

אישמירת
מרחבאישי

התקיימהשיחת1/.0/.5/1/.0/.0
הבהרהעםהעובד

קיוםשיחתהבהרה
יבעל"ואזהרהע

הסמכותבפקולטה

קבלתהמלצת
האחראי
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המעורבים  
במקרה 

נשוא 
 התלונה 

מהות 
נה התלו

ופירוט 
 המקרה 

מועד 
הגשת 

 התלונה

מועד 
סיום 

 הטיפול

אופן הטיפול 
לרבות פירוט 

 ביניים -צעדי

 המלצת האחראי
 (הנציבות)

החלטת  החלטת המוסד
הגוף 

/המשמעתי
 עונש

סטודנטית .2
נגדאנונימי

סרבה)
למסוראת

 (זהותו

תקיפהמחוץ
לאוניברסיטה

הסטודנטיתפנתה1/.0/./31/.0/.44
ניתן.סיועלקבלת

.סיוענפשיואקדמי
סרבהלמסוראת

פרטיהתוקף
.ולהגישתלונה

נעשהסיועבקישור
הסטודנטיתעם
.חוקרתמשטרה



לסייענפשית
ואקדמית

.לסטודנטית
.להפנותהלמשטרה

איןאפשרותטיפול
(למעטמתןסעדים)

עקבסירובהפונה
להגישתלונה
משמעתיתאו

תלונהבמשטרה

 

יתסטודנט .6
 נגדאלמוני

אלמוניחשף
עצמומחוץ

לקמפוסועקב
אחרי

סטודנטית


הוגשהתלונה1/.//.11/.//.3
במשטרה

 איןסמכותאיןסמכות

סטודנטית .5
נגדעובד
קפיטריה

 חיצוני

שאלותלא
הולמות

טיפולמשותףעם1/.//.11/.//.2
מנהלהקפיטריה

מדוברבהתנהגות
הסברה,לאהולמת

.בדואזהרהלעו

קבלתהמלצת
האחראי

 

סטודנטית .0
נגדעובד

חברה
 חיצונית

הטרדה
מילולית

פנייהלמנהל1/.//.4/1/.//.2
שהבהיראת

חומרתהמעשים
לעובדוהרחיק
אותומהעבודה

במתחם
.האוניברסיטה



הסברהלעובד
והעברהלמתחם

מחוץ
לאוניברסיטה

קבלתהמלצת
האחראי

 

חברסגל .1
אקדמינגד

 טיתסטודנ

פניות
הסטודנטית

אלחברהסגל
ל"בדוא

מאחרולאמדובר1/.4/.//1/.//.0
בהטרדהמינית
המקרההועבר

לטיפולושלדיקן
הסטודנטיםאשר
.זימןאותהלשיחה



הסברה
לסטודנטיתשל
כלליהתנהלות

ידיקן"ראוייםע
הסטודנטים

.לאהטרדהמינית
קבלתהמלצת

האחראי

 

סטודנטית ./
 ימינגדאנונ

אירועבמיקום
לא,פרטי

במסגרת
פעילות

.האוניברסיטה
לאנמסרשם

.התוקף


הסטודנטיתלוותה1/.4/.61/.//.44
.לביתהחולים

אינהמעוניינת
להגישתלונה

ניתן.במשטרה
.סיועוליווי

.לסייעלמתלוננת
שםהפוגעלא

האירוע,נמסר
איןסמכות.פרטי

.משמעתיתלמוסד

 איןסמכות

עובדת .0/
מינהליתנגד
 עובדמינהלי

מחמאה
שניתנה
לא)לעובדת
מגישת
(התלונה

במסגרת
פעילות

האוניברסיטה




.לא הטרדה מיניתשיחתהבהרה1/.4/.31/.4/.3
הבהרהלעובדעל
כלליהתבטאות

נאותה

.אין הטרדה מינית
קבלתהמלצת

האחראי

 



 

5 

 

המעורבים  
במקרה 

נשוא 
 התלונה 

מהות 
התלונה 

ירוט ופ
 המקרה 

מועד 
הגשת 

 התלונה

מועד 
סיום 

 הטיפול

אופן הטיפול 
לרבות פירוט 

 ביניים -צעדי

 המלצת האחראי
 (הנציבות)

החלטת  החלטת המוסד
הגוף 

/המשמעתי
 עונש

סטודנטית .//
נגדחברסגל

 אקדמי

התייחסות
מבזהלנשים

המופיעות
בתוכןהלימודי

פגישהובירורעם1/.4/.431/.4/.2
.והנילוןהמתלוננת

שחרורהמתלוננת
מהשתתפות

.בהרצאותשנותרו
עבודתהסיום

יראש"נבדקהע
התוכנית

י"לאע)האקדמית
(.המורההנילון

בבדיקת
ההתנהלות

ההוראתיתנמצא
אין הטרדה כי

.מינית
התיקהוגשלתובע

החיצוניעםהמלצה
י"להבהרהלנילוןע

ראשיהתוכניתשל
התנהלותברורה

ינהשא,וראויה
ניתנתלפרשנות

כמיזוגניות
.והטרדה



:החלטתהתובע
,אין הטרדה מינית

קבלתהמלצת
.האחראי

 

סטודנטים .4/
אנונימיים

נגדחברסגל
 אקדמי

התבטאויות
שהשתמעו

כבעלותאופי
מיניבמהלך
קורסאקדמי

קבוצתסטודנטים9.12.181/.4/.2
אנונימייםפנו
.בכתבלנציבה

התקייםברורמול
אישהסגלאשר
התנצלוהבטיח

להקפידעל
 התבטאויותיו

לקבלאת
התנצלותו

  אין הטרדה מינית

אישחוץנגד .3/
 עובדמנהלי

דיווחעל
תקיפהמינית

מהעברהרחוק
לפניתחילת)

העבודה
,(באוניברסיטה
לאחרשתיק

במשטרהנסגר
מחוסרראיות

העובד.נבדק19.12.181/.4/.//
בנסיבות)התפטר

 (ותאחר

אירועמהעבר
לא.הרחוק

.בסמכותהמוסד
העובדעזבאת

.המוסד

 איןסמכות

עובדתמנהל .2/
 נגדסטודנט

תלונהעל
התנהגות
סטודנט
במחיצת
העובדת

גבייתעדות//././31/.4/.30
שיחה.מהמתלוננת

הבהרהוהנחייה
להתנהגותנאותה

עםהנילון

  אין הטרדה מינית אין הטרדה מינית

טיתסטודנ .6/
 נגדסטודנט

סטודנטית
המוטרדתעל
ידיסטודנט
איתוקיימה

מערכתיחסים
בהסכמה

.שהסתיימה

לאחרבירורעם13.8.19//././
הצדדיםהתבררכי
לאמדוברבהטרדה

אלא,מינית
בסכסוךובקשה

להפרדה
והתרחקות

נערכה.הצדדים
פגישתגישורונוסח

מסמךהבנותשל
התרחקותוהפרדה

יםבמהלךביןהצדד
 .הלימודים

,אין הטרדה מינית
אלאסכסוךבין

הטיפול.סטודנטים
הועברלדיקנט

הסטודנטים
ולמזכירות

האקדמיתבהתאם
לתקנוןמשמעת

.סטודנטים

.אין הטרדה מינית
הטיפולבאמצעות
הליךלפיתקנון

משמעת
נמצא.סטודנטים

בטיפולגורמי
המשמעת

 

סטודנטית .5/
נגדחברסגל

אקדמי
 (אנונימי)

לחיצותיד
ותירוציםלמגע

פיזי

סטודנטיתלא//./.0/1/.4/.40
מסרהאתשםאיש

הסגלעלאף
בקשותהנציבות

.טרםהוגשהתלונה
המתנה

 מוקפא,תיקפתוח
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המעורבים 
במקרה 

נשוא 
 התלונה 

מהות 
התלונה 
ופירוט 

 המקרה 

מועד 
הגשת 

 התלונה

מועד 
סיום 

 הטיפול

אופן הטיפול 
פירוט לרבות 

 ביניים -צעדי

 המלצת האחראי
 (הנציבות)

החלטת  החלטת המוסד
הגוף 

/המשמעתי
 עונש

סטודנטית .0/
במעונותנגד

 אישחוץ

סטודנטית
במעונות

הוטרדהעלידי
שליחפיצה

הסטודנטית//./.6///./.6/
הזמינהמשטרה
לאחרהאירוע
הוצע.ומסרהעדות

לסטודנטיתלעבור
דירהיחדעם
,ההשותפהשל

ורכזתהסטודנטים
תהיהאיתהבקשר
בעניניםאקדמיים



 בטיפולהמשטרהבטיפולהמשטרה

אישחוץנגד .1/
סטודנטית

 לשעבר

תהילאהיהנילונה//./.43//./.5/מעשהמגונה
סטודנטית

באוניברסיטהבעת
המקרהובמועד
הגשתהתלונה



 איןסמכותלאבסמכותהמוסד

סטודנטיות .//
נגדרופא

בקופתחולים
 (חיצוני)

שתי
סטודנטיות

אחתמהן)
חיצונית

(לאוניברסיטה
י"הוטרדוע

רופאבקופת
חוליםמסוימת

יעוץוליווי,תמיכה//.1.2///./.41
.למתלוננות

הסטודנטיותהופנו
והגישותלונה

לממונהבקופת
.החולים

לאוניברסיטה
נמסרשהרופא

פוטר

תמיכהועזרה
.לסטודנטיות

המלצהלהגישאת
התלונהלממונות

לא.בקופתהחולים
בסמכות

.האוניברסיטה

  איןסמכות

סטודנטית .40
 נגדאישחוץ

סטודנטית
הותקפהבדרך

למעונות


.הוזמנהמשטרה//.0.4///.0.4/
התוקףנתפס

  בטיפולהמשטרהבטיפולהמשטרה

סטודנטית ./4
 נגדאישחוץ

סטודנטית
מסגרתב,פגשה

פעילות
,האוניברסיטה

,באישחוץ
,שומעחופשי

שהטרידאותה
בעבר



.איתוראישהחוץ 16.4.1913.3.19
הוא,קיוםשיחה

יימנעמלהגיע
 לאוניברסיטה

   .אין הטרדה אין הטרדה

עובדת .44
הוראהנגד
 עובדהוראה

תלונהעל
עיסויגבבעת
ישיבתצוות

הפרדהעדתום 8.5.1921.3.19
שיחהעם,יקההבד

הנילון,הנפגעת
איןאישוש.ועדים

למקרהמהנוכחים
 בישיבתהצוות

,איןיחסימרות
איןאישוש

.להטרדהמעדים
התיקהועברלתובע
החיצוניעםהמלצה

להפרדהבין
הצדדים



אין :החלטתתובע
קבלת. הטרדה

המלצתהאחראי

  

עובדת .43
מנהליתנגד
עובדניקיון

 (חיצוני)

הטרדה
ילוליתמ
הפרחת"ו

"נשיקות

שיחהעםהממונה2.5.19//.5.2/
שיחת,עלהעובד

הבהרהוהתראה
מעקבאחר.לעובד

 התנהגותו

שיחתהבהרהעם
שיחת,העובד

הסברהבנושא
מניעתהטרדה
מיניתלקבוצת
עובדיהניקיון



הבהרהוהתראה
הסברה,לעובד

לעובדים
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המעורבים  
במקרה נשוא 

 התלונה 

התלונה מהות 
ופירוט 

 המקרה 

מועד 
הגשת 

 התלונה

מועד 
סיום 

 הטיפול

אופן הטיפול 
לרבות פירוט 

 ביניים -צעדי

 המלצת האחראי
 (הנציבות)

החלטת הגוף  החלטת המוסד
 /המשמעתי

 עונש
עובדתבית .42

חוליםמסונף
נגדרופא

 בביתהחולים

עובדתבית
החולים

התלוננהנגד
רופאבית
החולים

המסונףעל
טאויותהתב

מטרידות
מינית

הצדדיםאינם12.5.19//.6./
מועסקיםעלידי

.האוניברסיטה
תושאלו

ים1סטודנטיות
שלמדובמחלקת

הנילוןבשנה
האחרונהלגבי

התייחסותו
לאנמצאו.אליהם

.עדויותלהטרדה
,לבקשתהנציבות
דיקןהפקולטה

נפגשהעםהרופא
.לשיחתהבהרה

העובדתהתלוננה
 .במשטרה

.יןסמכותא
התלונהבטיפול
הממונהבבית

והמשטרההחולים

.איןסמכות
התלונהבטיפול
הממונהבבית

והמשטרההחולים

  

חברתסגל .46
מטעם

סטודנטית
(אנונימית)

נגדחברסגל
אקדמי

 אמריטוס

הצעותחוזרות
מחברסגל
אמריטוס

לפגושאותו
ואתאשתו

ולעבודבביתם
בניקיון

בהבקשההנצי6.6.19//.4.6
מראשהמחלקהאו

רהמכוןלקיים"יו
שיחתהבהרה
לחברהסגל
להפסיקאת

התקשרויותיו
לסטודנטית

 

,אין הטרדה מינית
אלאחוסרהבנה

והעדררגישותשל
בקשה.חברהסגל

מהמנהלים
הקרוביםלהבהיר

.לואתהנושא

.אין הטרדה מינית
הבעיהטופלה
לשביעותרצון

.הצדדים

  

סטודנטית .45
נגדחברסגל

 אקדמי

אמירות
סקסיסטיות

בשעור

שיחתהבהרה 13.6.19//.6.6
לאחר)והתראה

שובושלהנילון
 (ל"מחו

.אין הטרדה מינית
העברתהתיק
עם,לתובעחיצוני

המלצהלקיום
שיחהלנילוןעם
הדיקןלמטרות
הבהרהוחידוד

נהליהתנהלותעם
.הסטודנטים



אין :החלטתתובע
.תהטרדה מיני

מאמץאתהמלצת
הנציבות

  

סטודנטית .40
 נגדסטודנט

התכתבות
טקסטוהערות

בעייתיות

לנילוןרקענפשי7.5.19//.5.6
באותוהיום.מוכר

משפחתוהגיעה
לקמפוסיחדעם

הופנה.המשטרה
.לטיפולרפואי

בשלבזהאינוחוזר
לאוניברסיטה

 

הסטודנטעזבאת
האוניברסיטה
ומקבלטיפול

לפי.)מותאםרפואי
(משפחתו

בטיפולהמשפחה
והמשטרה

  

עובדתבית .41
חוליםנגד
חברסגל
 אקדמי

התבטאות
וצילום
העובדת

במהלךויכוח
מחוץלמסגרת)

פעילות
(האוניברסיטה

מחוץהאירוע28.5.19//.44.6
לפעילותומתקני
אך,האוניברסיטה

במתחםמתקיימת
המתלוננת.הוראה

דרשהלמחוקאת
.לוםוכךנעשההתצ
המתלוננת.נמחק

מסרהעלפנייתה
 .למשטרה

האירוענגרםבלהט
חבר.המריבה
התחרטהסגל

נערכו.והתנצל
שיחותהבהרה

התצלום.לנילון
.נמחק

התיקהועברלתובע
.החיצוני

 :החלטתהתובע
,אין הטרדה מינית

שיחתהבהרה
קבלתהתנצלותו

הנילוןעל
.התנהלותו
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המעורבים  
מקרה ב

נשוא 
 התלונה 

מהות 
התלונה 
ופירוט 

 המקרה 

מועד 
הגשת 

 התלונה

מועד 
סיום 

 הטיפול

אופן הטיפול 
לרבות פירוט 

 ביניים -צעדי

 המלצת האחראי
 (הנציבות)

החלטת  החלטת המוסד
הגוף 

/המשמעתי
 עונש

סטודנטית ./4
נגדסטודנט

ומתרגל
 לשעבר

סטודנטית
הותקפהעלידי

-סטודנט
מתרגללשעבר

לא,הבדירת
במסגרת
לימודים

הנילוןהודיעעל23.6.19//.0.5/
ביטולהרשמתו

והעסקתו
.באוניברסיטה

למתלוננתניתנה
.תמיכהאקדמית

הגישהבהמשך
המתלוננתתלונה

 .במשטרה

.תמיכהבמתלוננת
הנילוןבעת

התקיפהלכאורה
לאהיהסטודנטאו

אינו.עובדהמוסד
לכן,חוזרלמוסד
איןסמכות

פולהמשמעתיוהטי
הטיפול.הוקפא

.בידיהמשטרה

י"טיפולע
הקפאת.המשטרה
הטיפול

.באוניברסיטה

  

סטודנטית .30
 נגדאישחוץ

אישחוץ
הנמצאבאופן
תדירבקמפוס
באיזורפתוח
,לציבורהרחב
נוהגלעקוב

ולהביט
בעוברים

גורם.ושבים
לתחושהשלאי

.נוחותואיום

פגישהעם10.7.19//.5.//
הודעה,המתלוננת

.לביטחוןולהנהלה
תגבורמערך

האבטחהבאיזור
 הנדון

.אין הטרדה מינית
,"הומלס"מדוברב

המסתובב
הביטחון.בקמפוס

הנחהאת
השומריםלסייר

,באיזור
ולסטודנטיתלפנות

לביטחוןברגע
שתראהאותושוב

   אין הטרדה מינית

סטודנטית ./3
לנגד"מחו

עובדחברה
 חיצונית

דנטיתסטו
אנונימית
התלוננה

באמצעותידיד
עלהערות

מיניותמצד
עובדיחברה

חיצונית
במעונות

מהנדסהמעונות13.6.19//.4.5/
פגשאתהממונה

עלהעובדיםוניהל
שיחהנוקבתעל

התנהגותהעובדים
 עםאזהרה

מעקבאחר
התנהגותעובדי

החברההחיצונית
בשטח

האוניברסיטה

   

סטודנטית .34
דעובדנג

 מנהלי

בעתויכוח
פנימי)בכביש
,(בקמפוס

התנהלוחילופי
דבריםבין

הסטודנטית
והעובדשכללו

משפטים
פוגעניים

ותנועהמגונה

גבייתעדות22.8.19//.1.5/
הנילון,מהמתלוננת

 .ועדים

נזיפה,ישהטרדה
חמורהוהתנצלות

הגשת.העובד
התיקלתובע

החיצוני

:החלטתהתובע
ורהנזיפהחמ
יראש"לעובדע

אגףמשאביאנוש
ורישוםבתיק

האישי

יישום
החלטת
התובע

סטודנטית .33
ממוסדאחר
נגדאישסגל

 אקדמי

אירוע
שהתרחש

מחוץ
לאוניבסיטה
ולאבמסגרת

פעילותה

נגבתהעדות1.8.19//.40.5
נעשה,מהמתלוננת

.איןסמכות.בירור
 .קיבלהייעוץ

אין.אירועפרטי
ךסמכותלהלי

אךיש,משמעתי
לבצעשיחתהבהרה

לגביוחידודלנילון
התקנוןלמניעת
הטרדהמינית

קבלתהמלצת
האחראי

  

סטודנטית .32
לנגד"מחו

סטודנט
 לשעבר

תקיפת
הסטודנטית

במעונות

,תמיכהבמתלוננת5.9.18//.3.0
שאינהמוכנה

.להתלונןבמשטרה
פנייהלביטחון
למניעתכניסת

וקיום,הנילון
 .יחהאיתוש

מניעתכניסת
.הנילוןלקמפוס

איןסמכותמעבר
המלצה.לכך

למתלוננתלפנות
.למשטרה

קבלתהמלצת
האחראי
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המעורבים  
במקרה 

נשוא 
 התלונה 

מהות 
התלונה 
ופירוט 

 המקרה 

מועד 
הגשת 

 התלונה

מועד 
סיום 

 הטיפול

אופן הטיפול 
לרבות פירוט 

 ביניים -צעדי

 המלצת האחראי
 (הנציבות)

החלטת  החלטת המוסד
הגוף 

/המשמעתי
 עונש

סטודנטית .36
 נגדסטודנט

סטודנטית
הוטרדהעלידי

סטודנט
אובססיבי

שהתאהבבה
ועקבאחריה

.בהתמדה

אינהמעוניינת17.9.19//.0.0/
.להגישתלונה

המידעהגיעבסוף
השנהוניתןלטיפול

ל"רקכשחזרהמחו
.בספטמבר

הסטודנטסיים
ועזבאת
היא.רסיטההאוניב

מרגישהבטוחה
 להמשיךבלימודים

.אין הטרדה מינית
המטרידעזבאת

אין.האוניברסיטה
.צורךבטיפולנוסף

   אין הטרדה מינית

עובדתמנהל .35
נגדעובד

 מנהל

תלונהעלמגע
פיזי

עדותהמתלוננת4.8.19//.30.0
 והנילון

אזהרהחמורה
יהסמכות"לנילוןע

האוניברסיטאית

  חמורהאזהרה

סטודנטית .30
,נגדרופא
מדריך
 אקדמי

תלונהעל
משפטים

והתייחסויות
בעלותתוכן

התנכלות,מיני

נגבועדויות12.11.19//.6.1
,מהמתלוננת

,אנשיסגל,הנילונה
מדריכים

הוגשה.וסטודנטים
תלונהלממונה
 בביתהחולים

ניתנההמלצה
לטיפול

,בסטודנטית
והטיפולבמטריד

מונההועברלמ
בביתהחולים

לאמץאתהחלטת
הנציבות

הממונה
בביתהחולים

מסרה
שינוהלהליך
משמעתינגד

המטריד

סטודנטית .31
 נגדסטודנט

מעשהמגונה
,בעתשיכרות
ל"באירועבחו

במסגרת)
פעילות

(האוניברסיטה

אירועבמסגרת 19.9.19//./.4
ל"התמחותבחו

מטעם
.האוניברסיטה

לשל"הויזהלחו
,ודנטבוטלההסט

.והואהוחזרלארץ
הסטודנטכתב

 .התנצלות

המלצהעלביטול
.ל"התמחותבחו

החזרתהנילון
לארץולאפשרלו

לסייםאת
ההתמחותבארגון

זאתמאחר.אחר
והמתלוננת

,הסכימהלכך
והצדדיםנמצאים

במדינותשונות
כמעטעדתום

.הלימודים

.הליךנזיפהבנילון
ביטולהתמחות

החזרת.ל"בחו
הנילוןלארץ

ולאפשרלולסיים
אתההתמחות

.בארגוןאחר
הפרדהביןהצדדים
.עדתוםהלימודים
הנילוןהוחתםעל

להימנעהתחייבות
מכלקשרעם

.מתלוננתה

  

סטודנטית ./3
נגדסטודנט

 חיצוני

תלונהעל
הטרדה
מילולית

הפנייתהתלונה18.9.19//./.5/
לנציבתהמוסד
 ניהאקדמיהחיצו

איןסמכות
לאוניברסיטה

איןסמכות
.לאוניברסיטה
העברהלמוסד

האחראי

  

עובדתמנהל .20
ועובדתקבלן

נגדעובד
חברה

 חיצונית

נגיעותשל
עובדהחברה

החיצונית
בשתיהעובדות

העובדותמסרו26.9.181/./.1/
עדויותטלפוניות

מבלילהיחשף
הנילון.בשמן

הוזמןלשימועיחד
 .חברהעםנציגתה

השימועלאחר
הוחלטלדרוש

מהחברהלהפסיק
אתעבודתו

באוניברסיטה

עבודתוהפסקת
באוניברסיטה

  

ד"פנייתעו ./2
בשם

סטודנטית
לשעברנגד

 אישחוץ

-בהותקפה
שייא"ע40/1

פעלשץוח
במתקני

האוניברסיטה
במסגרת

הפנייה.פרטית
לאחראיה

סגירתהתיק
.במשטרה

הסטודנטיתפנתה2.10.19//./.45
למשטרהשחקרה
וסגרהאתהתיק

.מחוסרראיות
עורכיהדין
מערערים

לפרקליטותופנו
 לאוניברסיטה

מקרה.איןסמכות
שאירעלאחר
שסיימהאת

איש,הלימודים
החוץאינושייך
.לאוניברסיטה
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המעורבים  
במקרה 

נשוא 
 התלונה 

מהות 
התלונה 
ופירוט 

 המקרה 

מועד 
הגשת 

 ונההתל

מועד 
סיום 

 הטיפול

אופן הטיפול 
לרבות פירוט 

 ביניים -צעדי

 המלצת האחראי
 (הנציבות)

החלטת  החלטת המוסד
הגוף 

/המשמעתי
 עונש

עובדת .24
ביטחוןנגד

 אישחוץ

עובדתביטחון
הוטרדהעלידי

עובדחיצוני
,לאוניברסיטה
עקבאחריה

במתחם
,האוניברסיטה
שלחהודעה

והתקשר
טלפונית

הוגשהתלונה6.10.19//.0/.5
לביטחוןשהועברה

לאחראיעל
העובד.העבודה

החיצוניהורחק
מקרבת

.האוניברסיטה
העובדתלאהגישה

 תלונהבמשטרה

אךיש,איןסמכות
לקייםשיחהעם

הנהלתהגוף
החיצונילתדרוך
נהליהתנהגות

בפרט,העובדים
לגבי

ים1סטודנטיות
בקרבת

האוניברסיטה
.והמעונות

   

 
 
 

 :הערות ותוספות

אקדמי )תיקים נגד חברי סגל . הטרדה מינית למניעתייעודי תקנון  פי-פועלת עלהאוניברסיטה 
ד "עו, מסוכמים לאחר הבירור בנציבות ומוגשים עם ההמלצות להחלטת התובע החיצוני (ומנהלי

 . חיצוני לאוניברסיטה

המקרהבטיפולהמשטרה:בדפוס אדום



:בריתי הנציבות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטה הע"ח מוגש ע"הדו





 ======================================
 נציבה |סוזי זליגמן             נציבה |לילי אנגליסטר ' פרופ

האוניברסיטההעבריתירושליםהאוניברסיטההעבריתירושלים
 2.5812738.פקס|24.611/023.טלפ2.6757451.פקס|26758450. .טל

lilia@ekmd.huji.ac.il susies@savion.huji.ac.il
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