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ט"חשוןתשע'אכ
8002אוקטובר30


 

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

 

 : לגורמים הבאים הדיווח מוגש

הוועדהלקידוםמעמדהאישהולשוויוןמגדריבכנסת .0

 הרשותלקידוםמעמדהאישה .8

 המועצהלהשכלהגבוהה .3



  :פרטים כללים

 

העבריתבירושליםהאוניברסיטה :שם המוסד



2018חודשאוקטובר:מועד הגשת הדוח

 ח"תשע:הדיווח מתייחס לשנת הלימודים



830000:שלמדובמוסדבשנתהלימודיםהאקדמיתאליהמתייחסהדיווחמספר הסטודנטים



:שמם ותפקידם, מספר האחראים למניעת הטרדה מינית במוסד

.הסגניםבעשתינציבותוש

(.הנציבההמנהלית)סוזיזליגמן0(הנציבההאקדמית)ליליאנגליסטר'פרופ:הנציבות

אורנהבר0(כרם-קמפוסעין)ררוניתהראל"ד0(קמפוסהרהצופים)יעקבשול'פרופ:הסגנים

0(קמפוסאילת)ראפרתפיין"ד0(קמפוסרחובות)רייןוקרןידלין-יאפואן'פרופ0(קמפוסספרא)

(.ודנטיתסט)תניהפיינסוד



מרכזתאירב0שעות80-02עברובסמוךלמינויםהשתלמותבהיקףשלהחדשיםם/האחראי

.א"באוניברסיטתתbSafeימיעיוןשלבברחובותו

bsafeעברוהשתלמויותבעברוהשתתפובמפגשירענוןופגישות0וותיקיםםהנציבותוהסגניםה

.במהלךהשנה

והגברתמודעותןלריענולקההמשפטיתמארגנותמפגשיםמדישנההנציבותוהמח0בנוסף

.לניתוחמקריםודרכיהטיפולומפגשהצוות0העבריתבירושלים'באוניםתקייממש
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 :והתנכלות הטרדה מינית שעניינןשנקט המוסד  הדרכה והסברהפעילויות 

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

בבוועדה המתמדתשנתי  ודיון תדרוך ,חוודי .א באוניברסיטהנושא מינית הטרדה .מניעת
נשיא:חבריםבוועדהה רקטור0 דיקנים0 סגנירקטור0 נציגיחברהנאמניםו0 הוטלהחובת.

נדונודרכיו0הסגלהמנהליוהאקדמיועלעלהסטודנטים(להלן)מעברהלומדההממוחשבת
 .האכיפהלשנההבאה

הננקטותבהתכנסות הוועד המנהלשנתי ודיון דיווח  .ב הפעולות בנושא האוניברסיטה של
 .למניעתהטרדהמיניתולטיפולבמקריםבאוניברסיטה

 .במסגרתמועצתפקולטהיהנציבה"נערכהע. לסגל האקדמישנתית ענון הסברת ר .ג

  .המוסדשלהיכרותהמפגשמסגרתיהנציבהב"נערכהע. הסברה לסגל האקדמי החדש .ד

מיניתוחשבתלומדה ממ .ה הטרדה למניעת לחינוך ייעודית האוניברסיטה0 עבור 0שפותחה
באוניברסיטה והסגל הסטודנטים לקהל בעברית הופצה מקהילת0 תגובות נאספו

 בהתאםהאוניברסיטה תיקונים .ונעשו בעבריתשהלומדה הופקה ל0 גם אנגליתתורגמה
 .ט"מתשעהפיאכ.ח"שעסטודנטיםמשנתהלימודיםתללסגלוחובהוהיא0ערביתלו

תורגם לערבית ולעברית עת הטרדה מיניתאתר הנציבות למני .ו החוק. על מידע באתר
המל מיניתטניעת רדה האוניברסיטה0 תקנון הטיפול0 בתלונותדרכי הנציבות0 בכלצוות

 .חשנתי"דוושאלותותשובות0ללומדהישוריתק0הקמפוסיםודרכיהתקשרות

  .הדרכות לסגל המנהלי .ז

המערכות.0 ואת האוניברסיטה את המציגות בהדרכות משתתף חדש מנהלי סגל
בה הפועלות זו. בפניהםבמסגרת הוצגו החוק0 בתלונות0 והטיפול המניעה דרכי
.הוותיקיהנציבהלקבוצותבסגלהמנהלי"נערכוהרצאותע0בנוסף.באוניברסיטה

הביטחון.8 הסברהלאגף במטרהלספקלהםכליםימפגשייעוד. הביטחון אגף לעובדי
 .שלהטרדהמיניתבקמפוסיםירועיםאלהתמודדותעם

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

 .ג"ובמל עדות ודיונים בכנסתוהשתתפות בו .ט

ימפגש. עובדי הניקיון בקמפוסיםלהסברה בערבית  ימפגש .י בקרב עובדי050הסברה
.קמפוסספראבהניקיוןבקמפוסהרהצופיםו

 : שהועברו לסטודנטים ולתלמידים ותדירותן* פירוט פעולות הדרכה והסברה

–הסברה לכל התלמידים

 .לליוויותמיכהבנפגעותגיוס רכזת באגודת הסטודנטים .א
המוסדש בעברית ובערביתהסברה הדפסת מדבקות  .ב בכל בשירותים מדבקותב.נתלו

 .קשרותלנציבותלפניותולטיפולתופרטיההצהרתהאוניברסיטההמופיע
 .והסגניםהיהנציב"הסברהעו בפקולטהלרפואה חילת השנהתב 'כניסה לכיתות שנה א .ג
הנציבות"ע ,הסברה בימי האוריינטציה בכל הקמפוסים .ד דיקנטהסגנים0י וצוות

 .הסטודנטים
דוקטורנטים מהארץ -למידים לתארים מתקדמים ופוסטההסברה ייעודית בקרב ת .ה

 .מפגשהסברהעםהנציבותב ,ל"ומחו
 .(לעיל'סעיףבפירוטב) במעונותהסברה תליית מדבקות  .ו
 .בכל לוחות המודעות במוסד אנגלית וערבית, עבריתהפקה ותלייה של פוסטרים ב .ז

.קמפוסיםבסגניםלנציבותולהתקשרותהחוקופרטי0הצהרתהאוניברסיטהפוסטריםב



 

3 

 

 .חיוב הלומדה הממוחשבת .ח
 טיםהמתקדמיםהסטודנ להפצהלכל, באוניברסיטה מפגש הסברה לנציגי הדוקטורנטים .ט

–'הסברה לתלמידי שנה א

הסברה בימי האוריינטציה .א האוריינטציה: ימי במסגרת הסטודנטים0 דיקנט נציג הופיעו
/ו והטיפולאו המניעה נושא את והציגו הסטודנטים בפני מינית הטרדה למניעת הנציבה

.בהטרדותמיניותבאוניברסיטה

שנהאיבוצעההדרכהיח"לתשע"בתחילתשנה' הסברה בכיתות שנה א .ב 'עודיתלתלמידי
 .בפקולטהלרפואה

פירוטהפעולותשנקטהמוסדעלמנתלהביאלידיעתכלתלמיד סטודנטועובדחדשאתהוראות0
החוק 0 תקנה לפי והתקנון 8()0א)9התקנות ( מינית הטרדה למניעת מעביד)לתקנות 0(חובות
:0992-ח"התשנ

הטרדה מינית למניעתהפצת לומדה ממוחשבת .א : חובתהלומדההפצת עם הממוחשבת
 .מעקבאחררשימותהעוברים0מעברלכלהסטודנטיםולכלהסגלהאקדמיוהמנהלי

ח"מפורטותבפרקיםהקודמיםבדו: פעולות הדרכה מיוחדות לסגל ולסטודנטים חדשים .ב
.בהתאמה0זה

 :פירוט ואופן הטיפול - תלונות על הטרדה מינית


24:(כ"סה)תלאחראיבענייןהטרדהמיניתמספרהפניו

4:(ל"מתוךהנ)פניותותלונותאנונימיותשהגיעולאחראי0מספרשמועות

58:(כהפניות"מתוךסה)שהוגשולאחראיתלונותמספרה

 
 :פירוט לגבי אופן הטיפול בתלונות


המעורבים 

במקרה 
נשוא 

 התלונה 

מהות 
 הפני/התלונה
ופירוט 
  המקרה

מועד הגשת 
 התלונה

מועד סיום 
 הטיפול

 אופן הטיפול
לרבות פירוט 

 ביניים -צעדי

המלצת 
 האחראי

החלטת 
 המוסד

החלטת 
הגוף 

 /המשמעתי
 עונש

סגלאקדמי
מול

 דוקטורנטית

פנייהמהדיקן
הודעתעקב

מרצהעל
יחסים

בהסכמהעם
סטודנטית
 לדוקטורט

2.10.2017 18.10.2017 
הנציבותבררו

עםהסטודנטית
אםאכןהיחסים

בהסכמהואין
ניצוליחסי

הבירור.מרות
נעשהמול

הסטודנטית
וללא0בנפרד

נוכחותהמרצה
לצורךבדיקת
הסכמהכנה

.ליחסים
הסטודנטית

כיהצהירה
היחסים

0בהסכמהמלאה
זאתואישרה

 .בחתימתה

.איןהטרדה
היחסים
.בהסכמה

עשתההפרדה
ביןהצדדים
כךשלאיהיו
יחסימרות

 .ביניהם

הפרדתיחסי
המרות
בעבודה
 ובהדרכה
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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

החלטת 
 המוסד

החלטת 
הגוף 

 /המשמעתי
 עונש

סטודנטית
 נגדסטודנט

עלתלונה
ניסהשסטודנט
עצמועללכפות

סטודנטית
מאותהמעבדה
כשליווהאותה

 .לביתה

אשרכ 23.10.2017
טהסטודנ

תאעזב
'האוניבר

ביום
25.9.2018. 

הסטודנטית
להגיערבהיס

.לדיוןמשמעתי
הסטודנטהתנצל

נעשתה.בכתב
הפרדהבמעבדה
.בפיקוחהמנחה

תמיכה
פסיכולוגית

 .לנפגעת

הפרדה
מוחלטת
י"ומעקבע
המנחה

.והנציבות
תמיכה

 .בסטודנטית

הסטודנט
שהייתו.סיים

במוסדלא
עזב.הוארכה . 

  

סטודנטית
לשעברנגד
 סגלאקדמי

עלנייהפ
הטרדות
 מילוליות

הטיפול 12.7.2017
0הסתיים

אךמתקיים
 מעקב

שיחתהבהרה
מתן.ונזיפה

הנחיות
להתבטאות

 .ראויהואזהרה

0הבהרה
אזהרה0נזיפה
 ומעקב

  מעקבמתמיד

סטודנטית
 נגדאלמוני

לונתת
סטודנטיות

טחוןעלילב
מעשהמגונה
ברחובליד
הקמפוס
ובריחה
 .מהמקום

18.10.2017 18.10.2017 
.תלונהבמשטרה
הוצעהתמיכה

אשר0למתלוננת
 .כךיתרהעלו

טיפול
0במשטרה
הנילון
 .וניאלמ

בטיפול
.המשטרה

תגבוראבטחת
האוניברסיטה

 .באזור

 

סטודנטית
נגדעובד
תחזוקה
 במעונות

שללונהת
לעסטודנטית

במהלךביצועש
תיקונים

בחדרהשוחח
עימהעובד
התחזוקה
באופןלא

 .הולם

24.10.2017 30.10.2017 
התקייםבירור

 .עםהצדדים
איןהטרדה

.מינית
התנהגותלא

.הולמת
נעשתהשיחת

הבהרה
והתראהעם

אזהרה
חמורה
 .לעובד

איןהטרדה
.מינית

וזהתנהגות
טופלהבידי
 .האחראים

  

סטודנטית
(אנונימית)

במיילנגד
 סטודנט

לונהת
אנונימיתשל
סטודנטית

ל"בהודעתדוא
סטודנטלע

שנגעבה
.במהלךשעור

אינהמעוניינת
להגישתלונה
רשמיתאלא
 .שידברואתו

25.10.2017 6.11.2017 
התקייםבירור
.מולהסטודנט
קבלתדרוך

סיכום.והתראה
והמלצותנמסרו

 לתובעהפנימי

הסטודנטבעל
בעיהחברתית

תןמדרשנו
תדרוך

והתראה
.בפניו

הסטודנטית
רוצהאינה

 להיחשף

קבלתהמלצת
-הנציבות
נזיפה

והתראה
 לנילון

  

ברורלגבי
עובדחברת

הובלות
שהורחק

 בעבר

לגבינייהפ
עובדחברת

הובלות
שנאסרה
כניסתו

למעונותבעבר
חזרו(שנים5)

.למתחם
 

9.11.2018 26.11.2018 
ברורמול
לא.הביטחון

נמצאהתלונה
 .עליובעבר

לאנמצאו
 ראיותלדווח

  איןהטרדה
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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

החלטת 
 המוסד

החלטת 
הגוף 

 /המשמעתי
 נשעו

סטודנטים
נגדסגל
 אקדמי

יםדעתנייפ
-הערהחדל

פעמית
לסטודנטית

אינה)
(מתלוננת

פותחעורהיבש
0בקורס

שהתקבלה
חסותיכהתי

 מבזהומשפילה

9.11.2017 20.11.2017 
שיחהעם

עם0המרצה
הבהרה

הוא.תראההו
התנצלבפני

 הכיתה

רההבשיחתה
תראההו

 למרצה

שיחתהבהרה
.תראההו

התנצלותבפני
מעקב.כיתהה

 לאורך

 .הקורס

 

-עצותיהתי
עובדתמנהל
 נגדסטודנט

עובדתפניית
גבילהתייעץל

יחסשל
סטודנטאליה
הכוללסימני

לבמבד)אהבה
 (ועוד

16.11.2017 19.11.2017 
הסטודנטמוכר

בשרות
הפסיכולוגי
והתקבלה

המלצהעלאופן
ההתנהלות

 .לגביו

טודנטהס
בטיפול
.מקצועי

ההתנהגותלא
הוגדרה
כהטרדה

.מינית


 

ליווי
פסיכולוגי
 .לסטודנט

  

סטודנטית
נגדעובד

 קבלן

תלונת
עלסטודנטית
עובדקבלן

אותהחיבקש
נגדרצונה
 בקמפוס

19.11.2017 19.11.2017 
מצלמותקונבד

.האבטחה
הסטודנטית

נראתהעוברת
הלוךושובמספר

פעמיםבלי
לאזוהה.חשש

קשרבינה
.לעובד

הסטודנטית
כהאתשמ

וביקשהתלונתה
.שנשוחחאיתו
 התקייםבירור

יחד0עםהעובד
בעלוהקבלןעם

 ביתהקפה

לאזוהתה
הטרדה

.במצלמות
עדות

המתלוננתלא
 מדויקת

לאניתן
לזהות
.הטרדה

קיימההת
0שיחתהבהרה

הסברה
והתראה

לעובד
בנוכחות
הקבלן

 והמעביד

 

סטודנטיות
נגדאישסגל

 אקדמי

תלונהעל
אמירות

סקסיסטיות
הקשורות

בתוכןהנלמד
 .עוריבש

28.11.2017 20.6.2018 
התלונהשהחלה

כתלונה
נימיתאנו

התפתחהלבירור
מאודמקיף

רורמולישכללב
תלמידות

המרצה0הכיתה
והנהלתבית

 .הספר

העברתהתיק
לתובעלמרות
היעדרתלונה

.רשמית
המתנה

לתוצאתדיון
נפרדלגבי

המשך
העסקת
 .המרצה

התובעהחליט
לסגוראת
התיקעקב

סיוםהעסקת
המרצה
.'רבאוניב

התיקיפתח
תתחדשאם

 .העסקתו

 

מתרגלת
וסטודנטית

 טודנטנגדס

עלפנייה
סטודנט

אובססיבי
כלפימתרגלת

 .וסטודנטית

30.11.2018 28.12.2018 
הסטודנט

השירותלופיטב
הפסיכולוגי

.ויחידתהנגישות
תמיכהנתנה

אל.מתלוננותל
 .הטרדהמינית

איןראיה
להטרדה

מיניתאלא
התנהגות

.אובססיבית
טיפולמקצועי

 .בנילון

טרדהאיןה
.מינית

מתקיים
מעקבשל
הגורמים

 המקצועיים
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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

החלטת 
 המוסד

החלטת 
הגוף 

 /המשמעתי
 עונש

סטודנטים
 נגדסטודנט

עלתלונה
סטודנט

ברשתמעליבש
ות/סטודנטים
באופןמהכיתה

 ומיניכללי

המשךמשנת
הפר.ז"תשע

אתהסדר
.הטיעון

הועברחזרה
לביתהדין
להטרדות

 מיניות

11.12.2017 
הושעהעד

להחלטתבית
 הדין

הרחקה
מהלימודים
והגשהלדיון

 משמעתי

בדיון
המשמעתי

נקבעה
הרחקהעד
תוםשנת

הלימודיםעם
תנאים
לחזרתו

 לאוניברסיטה

הרחקהעד 
תוםשנת

הלימודיםעם
תנאים
לחזרתו

 לאוניברסיטה

סטודנט
אנונימי
שהוטרד

מחוץ
 'לאוניבר

דיווח
מסטודנטעל
סטודנטאחר

שהוטרדמחוץ
 .לאוניברסיטה

4.12.2018 5.12.2018 
0הוצעהלנפגע

0דרךאישהקשר
עזרהמהשרות

 הפסיכולוגי

לעזורלנפגע
דרך0בעקיפין

.אישהקשר
איןסמכות

 לאוניברסיטה

  

סטודנטיתעל
עובד

בשופרסל
בצמוד
 לקמפוס

עובדעלפנייה
עוקבאחריהה

.בהתמדה
הפנייהבהמשך
:לטיפולחיצוני
ישפסקדין

מביתהמשפט
צו0לשלום

50-חקהלהר
מיום0מטר

עד83.00.8002
 .80.5.02יוםל

6.12.2017 28.12.2017 
הבדיקה

והטיפולנעשו
מולמבקר
הפניםשל

0שופרסל
שהעביראת

 פסקהדין
0הקובעהרחקה
ומולהנהלת

 .הסניף

התקיים
יש.בירור

להקפיד
לקיים

החלטתבית
המשפט
.להרחקה

אין
לאוניברסיטה

סמכות
להמשך
 .טיפול

טופל
במשטרה

ובביתהמשפט
תקבל.לשלום

החלטתבית
 משפט

 

סטודנטית
נגדמדריך

בתכנית
 חברתית

תלונהעל
משפטעםתוכן

רושמיניבעלפי
שהופנהכלפיה

 בעתשעור

7.12.2017 7.3.2018 
בירורהתקיים

שהביאלמסקנה
0הבנה-שחלהאי

ולאהטרדה
סיכום.מינית

והמלצות
הועברולתובע

.החיצוני
המתלוננתפרשה

 .מהתוכנית

התובע
החיצוניבחן
והחליטשלא

הייתה
הטרדהמינית

 וקבלאת
המלצת
 .הנציבות

איןהטרדה
 מינית

  

סטודנטית
אנונימיתנגד

 מדריך

שלנייהפ
סטודנטית

שומרתעל)
דווחה(חיסיון

לנשותסגלעל
תחושהלא
נעימהבעת

הדרכהבכיתות
מחשבעקב
 .קרבהפיזית

18.12.2017 1.1.2018 
שיחתהבהרה

עםהמדריךאשר
הפניםאתהמסר

ויזהרבהמשך
במעברבכיתה

 .הצפופה

הנייפה
.אנונימית

הטרדהאין
מתן.מינית

הנחייה
למדריך

לגבי רהואזה
התנהלותו

 .בהמשך

איןהטרדה
 מינית

 

סטודנטית
נגדעובר

 אורחברחוב

סטודנטית
התלוננהכי
י"הוטרדהע

רוכבאופניים
אנונימיבעת

שצעדהברחוב
ווןילכ
 אוניברסיטהה

22.12.2017 1.1.2018 
שיחהוסיוע
.לסטודנטית

העברתהמידע
יטחוןבל
 .למשטרהו

תמיכה
.בסטודנטית

אגףיתוףש
הביטחון

.משטרההו
איןסמכות
טהלאוניברסי

. 
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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

החלטת 
 המוסד

החלטת 
הגוף 

 /המשמעתי
 עונש

עובדת
מנהליתנגד
 עובדמנהלי

עובדעלתלונה
החדירשמנהלי

אתידומתחת
לישבנהשל

עובדתשהסיע
במכוניתו
במהלך
 העבודה

31.12.2017 11.1.2018 
תמיכה.בירור

פסיכולוגית
.במתלוננת

הפרדהמוחלטת
בעבודהבין

המתלוננתלנילון
(.קמפוסים)

סיכוםהועבר
ונילתובעהחיצ
עםהמלצה

 נזיפה0להפרדה
חמורהורישום

 .בתיקהאישי

התובע
קבעהחיצוני

כיישלבצע
ביןהנילון
0למתלוננת

נזיפהחמורה
ורישוםבתיק
 .האישילנילון

קבלתהחלטת
התובע
 וביצועה

 

סטודנטית
 נגדסטודנט

עלפנייה
סטודנט

העתיקש
תמונות

אינטימיות
מתוךהניידשל

סטודנטית
החוששת
 .מהפצתן

4.1.2018 6.2018 
הסטודנטית

בקשה
 .להמתין

הוגשהתלונה
.למשטרה

ניידהמחשבוה
.נלקחולתיעוד

הסטודנטיתלא
מוכנהלהגיש

תלונה
.באוניברסיטה

תמיכהניתנה
פסיכולוגית
ואקדמית

מועדים)
 (.מיוחדים

הסטודנטית
לאמוכנהעד

כהלהגיש
תלונה

באוניברסיטה
למרות
.פניותינו

תיקה
 .בהמתנה

טופלמ
 .משטרהב

 

תלמידת
תיכון

('באוניבר)
נגדעובד

 קבלן

עובדעלתלונה
קבלןנעץ

םמבטי
בתלמידת
כהתיכוןבדר
.לשירותים

הוא0לדעתה
חיכהלהמחוץ

 לשירותים

22.1.2018 24.1.2018 
בירורשל
הביטחון

והנציבותהעלה
כימשרד

העובדיםנמצא
בסמוך

.רותיםילש
העובדהלך

למשרדולאעקב
 .אחריה

 לאניתן
לקבוע

שהייתה
הטרדה
בכל.מינית
ניתנה0מקרה

אזהרה
חמורה
זרהוע0לעובד

 .לתלמידה

  איןהטרדה

סטודנטיתעל
 מרצה

תלמידהפניית
עלאינוחות

מעצםהקראה
יהמרצהשל"ע

טקסטבעל
תכניםמיניים
כאשרהמרצה
ימלאתפקיד

 .הסיוםתבהצג

24.1.2018 27.1.2018 
נערךבירורעל
מהותהטקסט

בהצגה
.תיאטרלית

נקבעכימישהו
אחריקראאת

 .הטקסט

צהלאהמר
יהיהזה

שיקראאת
.הטקסט
לאנקבעכי
הייתה
אך0הטרדה

-נמנעהאי
 .נוחות

  

סטודנטית
 נגדנעראורח

נערעלתלונה
אורחחיבק

בכוח
סטודנטית
ששחתה
בבריכת

יהבמרכזיהשח
הספורטשל

 האוניברסיטה

29.1.2018 5.2.2018 
ל"פניהלמנכ

עמותתהספורט
.ובירורבעמותה

מדוברבנער
קטיןובעל
הנער.מוגבלויות
ומשפחתו

חקוממתחםהור
 .'באונהספורט

הרחקה
ומניעתכניסה

למרכז
 הספורט

המרכזהוא
עמותתבתשל
האוניברסיטה

הרחקה.
ומניעתכניסה

 בעתיד
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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

החלטת 
 המוסד

החלטת 
הגוף 

 /המשמעתי
 עונש

םסטודנטי
נגדבן
תחוץמשפח
ידועה

המתגוררת
במתחם
המעונות


 

עלתלונה
.מיניתדההטר

הוזמנה
משטרה

שעכבהאת
 הצעירלחקירה

29.1.2018 7.2.2018 
בטיפול

 המשטרה
בטיפול 

אין.המשטרה
סמכות

 לאוניברסיטה

 

סטודנטית
נגדמרצה

 זוטר

תלונת
סטודנטית

שומרת)
על(חיסיון
0נוחותחוסר

פניותאישיות
ורמיזותמצד
המורהבעת

 .עוריהש

5.2.2018 30.4.2018 
בבירורנמצאכי

דאגתהמורה
ה/תלמידלכל

בכיתההקטנה
י"התפרשהע

הסטודנטית
כהתנהגות

חריגהלאיש
0בהמשך.חרדי

הבחינהשל
 התלמידה
ימורה"נבדקהע

והיא0נוסף
עברהללמוד

בכיתהמקבילה
.'בסמסטרב

יקהועברהת
.לתובע


 

איהבנה
תרבותיתולא

הטרדה
בדיקת.מינית

מבחןהסיום
ימורה"ע

לבקשת.אחר
0הסטודנטית

תעבורלכיתת
לימודאחרת

מקבילה
.'בסמסטרב

סיכום
והמלצות
הועברו
 .לתובע

  איןהטרדה

סטודנטית
(אנונימית)

 נגדסטודנט

פניית
סטודנטית

שומרתעל)
נגד(סיוןיח

דנטשאינוסטו
מוכןלקבל
שהיאאינה

נתימעוני
בקשרעלאף
שהיאחסמה

אותובכל
הכלים
 .יםיהדיגיטל

4.3.2018 19.3.2018 
הסטודנטמטופל

יגורמים"ע
מקצועיים

.באוניברסיטה
.מרגישנרדף

התקיימהפגישת
הבהרהעם
הסטודנט

בה0והוריו
הוכחשה

אפשרותהטרדה
הסטודנט.מינית

הוזהרונדרש
נולהפסיקממ

כלהתקשרות
עםהסטודנטית

(מכיראותה)







 

לאהטרדה
מיניתאלא

סיוןלאינ
נורמטיבי

לתקשרעם
נחוץ.הסביבה
טיפול

פסיכולוגי
 .לנילון

איןהטרדה
קבלת.מינית

המלצות
 האחראי
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מעורבים ה
במקרה 

נשוא 
 התלונה 

מהות 
התלונה 
ופירוט 

 המקרה 

מועד הגשת 
 התלונה

מועד סיום 
 הטיפול

אופן הטיפול 
לרבות פירוט 

 ביניים -צעדי

המלצת 
 האחראי

החלטת 
 המוסד

החלטת 
הגוף 

 /המשמעתי
 עונש

עובדת
מנהליתנגד
 עובדמנהלי

העובד.תלונה
התאהב
נאיק0בעובדת

חברלהודרשמ
 להתרחקממנה

4.3.2018 17.4.2018 
.הנילוןהודה

לעובדתהוצעה
.נפשיתתמיכה

הנילוןהוצא
לחופשהזמנית

כהועבר"ואח
.למשרדמרוחק

לא המתלוננת
והשיפתחתרצ

הליכיביתדין
התיק.משמעתי

הועברלתובע
החיצוניעם

המלצהלהרחיק
אתהעובדמחוץ

יחידהלקמפוסל
בנוסף0אחר

 .להליךנזיפה

התובע
החיצוניקבל

תהמלצתא
הנציבות

להעביראת
הנילון

או)לקמפוס
0אחר(בניין

לבצעהליך
נזיפהאצל

א"לכ"סמנכ
רישום עם

בתיקהאישי
והתחייבות

הנילוןבכתב
בחתימתועל
הימנעותמכל

קשר0הטרדה
.והתנכלות

 

החלטת
התובעבוצעה

.במלואה
הנילוןהועבר
לתפקידאחר
בקמפוסאחר

של
 האוניברסיטה

  

סטודנטית
 נגדאלמונים

תלונת
סטודנטית

הוטרדהברחוב
 יאלמונים"ע

25.3.2018 25.3.2018 
תלונההגישה

לביטחוןלאחר
ימים'מס

צוות0רועימהא
טחוןבדקיהב

.ללאהצלחה
התכוונהללכת

.למשטרה
הוצעהלה

 .תמיכהאישית

הוצעה
תמיכה

פסיכולוגית
ואקדמית

וליווי
.למתלוננת

לפנותהומלץ
.למשטרה

איןסמכות
לאוניברסיטה

 

 קבלתהמלצת

 .האחראי
 

סטודנטיתעל
שומר

בכניסה
 לקמפוס

תלונת
סטודנטית

טחוןילב
ולנציבותעל

פטששמעהמש
בבוקרמשומר

בכניסה
לקמפוס
שנאמר

לסטודנטית
לא)אחרת
 (ידועה

26.3.2018 9.4.2018 
הסטודנטיתלה
נאמרלכאורה

המשפטהבעייתי
.לאאותרה

השומרטוען
שאמרמשפט
ברכהמתורגם

מערבית
 שהמתלוננתלא

.שמעההיטב
נערכהשיחה

הבהרהוהתראה
.לשומר

 

התראה
ונזיפהומעקב

אחרי
נהלותהת

נאותהשל
 השומר

קבלתהמלצת
 האחראי

  

אמאשל
תלמידת

תיכון
('באוניבר)

נגדעובד
 ניקיון

האםפניית
לביטחון
ולנציבות

בטענהכיעובד
הניקיוןמנסה
ליצורקשרעם

.ביתה
 

12.4.2018 12. 4.2018 
בעתהבירורשל

הביטחוןעם
הודיע0ובדהע

העובדעל
התפטרותו

 ידיתהמ

.איןצורך
העובד

 .התפטרועזב

העובד
.התפטר

 סגירתהתיק
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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

החלטת 
 המוסד

החלטת 
הגוף 

 /המשמעתי
 עונש

סטודנטית
 נגדסטודנט

יווחד
מהמעונותעל

תתקיפ
י"סטודנטיתע

קיימו.סטודנט
מערכתיחסים

בהסכמה
.שהסתיימה

מתנהג
באלימות

 .כלפיה

22.4.2018 22.4.2018 
לא0אלימות

.הטרדהמינית
בטיפולמנהל

המעונותודיקנט
.הסטודנטים
הסטודנטית

הועברהלרצונה
0למעוןאחר

ושוקלתלפנות
 .רהלמשט

אין.אלימות
הטרדה
טיפול.מינית
דיקנט

 .הסטודנטים

   

בביתעובדת
חוליםנגד
אישסגל
 אקדמי

עובדתתלונת
עלאירוע

שראתהבו
סגלאיש

טרידמאקדמי
.רופאה

הרופאהעצמה
לאחשה

מוטרדתולא
 .הגישהתלונה

9.5.2018 11.6.2018 
נעשהבירור

הנפגעת.מקיף
מהלאעצ

נערכה.התלוננה
שיחתהבהרת

ההתנהגות
הראויה

והנהליםעם
התיק.הנילון
והוגש סוכם

 .לתובעהחיצוני

הוחלטעל
שיחתקיום

הבהרה
ואזהרה
בנוכחות
הדיקן

והמנהל
התחייבותו

הנילון
בחתימתו
להתנהגות

 .הולמת

החלטת
התובע

החיצונילקבל
אתהמלצת

בוצעההנציבה
יהמוסד"ע

 .אהבמלו

  

חוקרת
לנגד"בחו

 סגןהנציבה

תלונהעל
התנכלות

שהתבטאה
במענהבכתב

שלסגןהנציבה
ל"לחוקרתבחו

בעקבות
תלונתהלפני
שניםנגדאיש

 סגלאקדמי

4.6.2018 6.8.2018 
לניגודחששמ

המידע0עניינים
והועברוהטיפול

לתובעהחיצוני
 .לבירורוהחלטה

ד"עו0התובע
קבע0חיצוני

כיאיןבסיס
לתלונתהשל
המתלוננתעל

הנילון
והחליט

לסגוראת
 .התיק

קבלתהחלטת
התובעוסגירת

 .התיק

 

סגלאקדמי
נגדסגל
 אקדמי

חברתתלונת
חברגדנסגל
עלהטרדהסגל

 רתמילוליתחוז

 בטיפול 11.6.2018
0לאחרבירור
התיקסוכם

והועברלתובע
 .החיצוני

בהתחשב
שניברצון

0הצדדים
להגיעלנסות
להסדר
כחלופה
להליך

 .משמעתי

התובע
החיצוניבודק

אפשרות
הסדרכחלופה

להליך
 .משמעתי

  

סטודנטית
 נגדאלמוני

לביטחוןתלונה
סטודנטיתשל

שצולמה
במקלחת

במעונותעלידי
אלמוניבעת

תסוףמסיבו
 בקמפוסשנה

19.6.2018 19.6.2018 
0תלונהבביטחון
עזרהותמיכה

 בסטודנטית

לאניתן
שיךלהמ

בטיפולמאחר
הנילוןו

 .אנונימי

    

סטודנטית
 נגדסטודנט

עלפנייה
גורםהסטודנט

לא-לאינוחות
-הטרדהמינית

 .התיכהנותבל

20.6.2018 26.6.2018 
מטופלסטודנטה

יגורם"עומלווה
.'באונמקצועי

איןתלונות
 .נוספות

איןהטרדה
 מינית
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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

החלטת 
 המוסד

החלטת 
הגוף 

 /המשמעתי
 עונש

סטודנטית
נגדעובד

 ניקיון

עובדעלפנייה
נצמדשניקיון
ונישק

סטודנטיתבעת
שנפרדועם

סיוםהתואר
 שלה

1.7.2018  16.7.2018 
טודנטיתהס

ביקשהלאלפגוע
בעובדאותו
אך0מכירהשנים

בקשהלקיים
אתושיחת

הבהרהלגבי
התנהגותהולמת

.וגבולות
הסטודנטית

סיימהלימודיה
ואינה

.באוניברסיטה
לאנמצאוראיות

הנילון.נוספות
הואעובדבית
החוליםולכן

הטיפולהועבר
לנציבותבית

.החולים


 

המשךטיפול
תבנציבותבי
החוליםבו

מועסק
וקיום0הנילון

שיחהנוקבת
נציבת.עמו

ביתהחולים
קבעהשלא
ניתןלקבוע

תהיאםהי
הטרדה
 .מינית

איןסמכות
לאוניברסיטה

.לגביהנילון
נציבתבית

רכהעהחולים
וקבעהבירור

שאיןהטרדה
יחדעם.מינית
0זאת

התקיימה
שיחתהתראה

.לנילון
המתלוננת

אינה)עודכנה
(יטהבאוניברס

 .

  

סטודנטים
נגדעובדי
קבלןבעת
 שיפוצים

פניית
עלסטודנטים

חששואינוחות
מנוכחותםשל
עובדיםבשעות

מאוחרות
ובאזורים

.שאינםבשיפוץ
 

4.7.2018 8.7.2018 
הטרדהלא

אגף.מינית
הביטחון

באוניברסיטה
פלמולהקבלןיט

 והעובדים

לאהטרדה
 מינית

טיפולאגף
 טחוןיהב

  

סטודנט
מכינהנגד
סטודנט
מכללה

המתגורר
 במעונות

עלתלונה
מעשהמגונה
בדירתבנים

 .במעונות

8.7.2018 21.8.2018 
הפרדהמידית
והעברהלמעון

 אחר

המתלונןמשך
.אתהתלונה

המטריד
שאינותלמיד
אוניברסיטה
הועברלמעון
אחרוהתחייב

לאליצור
קשרעם

המתלונןולא
.להטריד

 

סגירתהתיק
עקבביטול

התלונהעלידי
 המתלונן

  

סטודנטית
נגדאישסגל

 אקדמי

תלונת
סטודנטית
לאחרסיום

נגדורסקה
מרצהבעקבות
משפטשנאמר

עלידובעת
 מבחן

 בטיפול 16.8.2018
ברורמול
המתלוננת

.והנילון
התבטאותלא

ברורהשלמרצה
שהתפרשה

.בקונטקסטמיני
לאהטרדה

 מינית

התקיימה
שיחהעם
המרצה
שהונחה
להיזהר
בלשונו

ולהתנסח
בצורה
.הולמת
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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

החלטת 
 המוסד

החלטת 
הגוף 

 /המשמעתי
 עונש

סטודנטיות
 נגדסטודנט

תלונת
סטודנטיות

תוכניתב
חילופי

סטודנטים
התלוננונגד

סטודנט
מהתכניתעל
אישמירת

המרחבהפרטי
 ונגיעות

2.9.2018 16.9.2018 
במהלךהבדיקה

התבררכי
הסטודנטנתמך

יגורמים"ע
מקצועיים

באוניברסיטת
אךמידע0האם

עלמגבלותיולא
הועבר

לאוניברסיטה
.העברית

הסטודנטחזר
לבתום"לחו

נילפ0האולפן
פתיחתשנת
נתנה.הלימודים

תמיכה
 .לסטודנטיות

מאחר
ולסטודנט

יותומוגבל
התנהגותיות

מגובות
0במסמכים

ומאחרוהוא
עזבאת

התכניתוחזר
מידלמוסד

0ל"בחו
הוחלטלא
להעבירו

עדתולו
.משמעת
תמיכה
סופקה

 לסטודנטיות

קבלת
המלצות
 .האחראי

  

עובדתניקיון
נגדעובדי

ניקיון
 ושמירה

עובדתתלונת
כיניקיון
עליהמופצת
מיניתשמועה
פוגענית

 המסכנתאותה

16.9.2018 17.9.2018 
עלאףשמדובר

הוחלט0בשמועה
בנציבותלזמן

אתכל
המעורבים

לשיחתהבהרה
ונזיפהתוך

הסברעלמהות
החוקומשמעות
הפצתשמועה
בהקשרמיני
0לגביהעובדת
בנוסףלסכנה

 .הנלווית

הסברה
לעובדים
0ומנהליהם

בנוסף
להפעלת
החברה

הקבלנית
לטיפול
 .בנושא

    


 :ותוספות הערות

מסוכמים תיקים נגד חברי סגל . ייעודי לענייני הטרדה מיניתתקנון  פי-פועלת עלהאוניברסיטה 
ד חיצוני "עו, מלצות להחלטת התובע החיצוניהעם ה בנציבות ומוגשים לאחר הבירור
 . לאוניברסיטה

המקרהבטיפולהמשטרה:בדפוס אדום



:מינית באוניברסיטה העבריתי הנציבות למניעת הטרדה "ח מוגש ע"הדו





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

האוניברסיטההעבריתירושליםהאוניברסיטההעבריתירושלים
 2.5812738.פקס|28.5220043.טלפ2.6757451.פקס|26758450. .טל

lilia@ekmd.huji.ac.il n.huji.ac.ilsusies@savio

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

