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 קנון מניעת הטרדה מיניתת

 אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד. נכתב בתקנון זה הינו בלשון זכר,ה

 

מהטרדה מינית. מכללה עתיד רואה בחומרה רבה כל  מען סביבת לימודים ועבודה חופשיתלכללת עתיד פועלת ונלחמת מ
 מנעם במסגרת פעילות המכללה.לעל מנת  ית, ותעשה כל שביכולתההטרדה מינית, התנכלות על רקע הטרדה מינ

 

 ע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים.על רג תטרדה מינית והתנכלוה

החל מתאריך זה הטרדה מינית והתנכלות מהווים . 1998 –נכנס לתוקפו החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח  20.9.98ביום 
 ין.קבנזי הלתביע הלימעשים פליליים וע

הטרדה מינית. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוק  קנון זה נועד להבהיר את עיקרי החוק והתקנות למניעתת
 תקנון זה.ל 10בעים, וניתן לעיין בהם כאמור בסעיף והחוק והתקנות הם הק ,והתקנות על פיו

 

 מה יש בתקנון זה?

 

 סעיפים חלק

 

 מהן הטרדה מינית והתנכלות 1-4   א'

 

 נית והתנכלותיהתוצאות המשפטיות של הטרדה מ 5-6   ב'

 

 מדיניות מכללת עתיד ואחריותה 7-8   ג'

 

 מניעת הטרדה מינית והתנכלות  9-10  ד' 

 

 מה לעשות אם הוטרדת מינית או אם התנכלו לך? 11-12ה'       

 

 של מכללת עתיד. ההליך הגשת התלונה והטיפול במסגרת אחריות 13-17 ו'

 

 .ינתה מטעמה אחראית לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מיניתממכללה ה

 רטי הממונה על הטרדות מיניות:פ

 שם: רמית וידל 

 054-7777288: לפון ניידמס' ט

 

 

 הטרדה מינית והתנכלות?א יה הלק א: מח

 הי הטרדה מינית?מ .1

ר כלפי אישה, הטרדה מינית עשויה להתרחש במצבים בם כי ברוב המקרים הטרדה מינית נעשית על ידי גא .א
ין שני גברים או שתי נשים. והחוק מכסה את כל האפשרויות בהם אישה מטרידה מינית גבר, ולעיתים אף ב

 האלה.

 ל פי החוק, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות, ואלה הן:ע .ב
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 אדם לבצע מעשה בעל אופי מיני.-חיטת בןס )1
 
: ממונה או עובד הנוגע בעובדת אם תסרב לקיים עמו יחסי מין. מרצה המאיים על הדוגמל

 ות יכשיל אותה.ילא תיכנע לדרישותיו המינ שאם יתסטודנט

 עשה מגונה.מ )2
 
 סטודנטבמקומות אינטימיים ללא הסכמתה. מרצה או  בדתודוגמא: ממונה או עובד הנוגע בעל

 , ללא הסכמתה.יתסטודנטהחושף עצמו בפני 

, באופן שאינו משתמע דוזרות בעלות אופי מיני, המופנות אל אדם אשר הראה למטריחצעות ה )3
 בהן. ןמעונייפנים, כי הוא אינו לשתי 

 
דוגמא: מרצה פונה לסטודנטית ומציע שיבלו סוף שבוע משותף בבית מלון. המרצה חוזר על ל

 כך.בהצעתו זו מספר פעמים למרות שהסטודנטית הבהירה לו שהיא אינה מעוניינת 
 
להראות מצבים בהם יש ניצול יחסי מרות בעבודה, האדם אליו מופנות ההצעות אינו צריך ב

 שאינו מעונין בהן.

 תייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו, לרבות נטייתו המינית.ה )4
 
ו דורש נדוגמה: מעביד המכנה עובדת בשמות גנאי בעלי הקשר מיני. במקרים אלו החוק איל

 שהאדם כלפיו הופנתה ההתייחסות יראה שהדבר מפריע לו.

 פגנות חוסר עניין:ה .ג

במעשה ההטרדה המינית. חובה זו אינה  ןמעונייכלל אדם צריך להחצין את העובדה שהוא אינו כ )1
חלה לגבי הטרדה מינית שמתבטאת בסחיטה, בהתייחסות מבזה או משפילה או תוך ניצול יחסי 

 מרות בעבודה.

מינית צריך אדם להראות במילים או בדה שהוא אינו מעוניין במעשה ההטרדה הועהת א )2
 שאינן משתמעות לשתי פני.ת בהתנהגו

אדם מסכים להצעות או התייחסויות  ש הבדל בין העדר הסכמה להעדר עניין. יש מצבים בהםי )3
 מסוימות בעלות אופי מיני אך אינו מעוניין בהן.

 
שר מיני עם המעביד מחשש לפיטורין אם תסרב. יתכן קדוגמא: עובדת המסכימה לקיום ל

 הייתה מעוניינת בו, והסבירה זאת למעביד.שהעובדת הסכימה לקשר, אולם לא 

 ה איננו הטרדה מינית?מ .2
 
מרות ניסיון המחוקק להגדיר בצורה מפורטת מהי הטרה מינית, מטבען של ההגדרות שתמיד יוותר תחום אפור. ל

 מה ייחשב להתייחסות "מבזה" או "משפילה" ביחס למינו או מיניותו של אדם. האיסור שלדוגמא, קשה להגדיר מרא
על הטרדה מינית איננו אוסר חיזורים הנעשים ברוח טובה, ומתוך עניין הדדי. החוק גם אינו עוסק בהטרדות שאינן 

 בעלות הקשר מיני.

 הי התנכלות ופגיעה על רקע הטרדה מינית בעבודה?מ .3

ה עת הטרדה מינית התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלוניל פי החוק למנע .א
 או בתביעה, שהוגשו בעקבות הטרדה מינית.

על רקע הטרדה מינית היא פגיעה מכל סוג שהוא, הקשורה למקום העבודה  המסגרת יחסי עבודה פגיעב .ב
 כאשר הסיבה לפגיעה היא אחת מאלו:

של דורש העבודה שנעשתה בידי המעביד, בידי הממונה מטעמו או  וטרדה מינית של העובד אה )1
 בידי עובד אחר.

 
 דוגמא: מעביד שאיננו מקדם או מפטר עובדת ראויה מכיוון שהיא סירבה להצעותיו המיניות.ל

 
הקשר לכך יש להדגיש שדי שהמקורות לפגיעה היו התייחסות או הצעה חד פעמית. לצרכי סעיף ב

סויות או הצעות חוזרות ונשנות של המטריד על מנת שהפגיעה תחשב לפגיעה חזה אין צורך בהתיי
טרדה מינית. די בהצעה אחת שבעקבותיה פוטרה עובדת על מנת שהדבר יחשב לפגיעה על רקע ה

 על רקע הטרדה מינית.
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 לונה או תביעה של עובד או של דורש עבודה בשל פגיעה על רגע הטרדה מינית.ת )2

 חר בקשר לתלונה או לתביעה בשל פגיעה על רקע הטרדה מינית.איוע של עובד לעובד ס )3
 
 עדות בקשר להתנכלות של ממונה כלפי עובדת אחרת. דוגמא: עובדת מסרהל
 עקבות כך מורעים תנאי עובדתה.ב

 הי "מסגרת יחסי עבודה"מ .4
עבודה" מתקיימות  יל פי החוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית או פגיעה על רקע הטרדה מינית "במסגרת יחסע

 נסיבות אלה: 4-בכל אחת מ

 מקום עבודה.ב .א

 פעילות מטעם המעביד.מקום אחר בו מתנהלת ב .ב
 
 וגמא: דוכן הסברה של המעביד ביריד. השתלמות מקצועית שמעביד מקיים מחוץ למקום העבודה.ד

 וך כדי עבודה.ת .ג

 וך ניצול מרות ביחסי עבודה בכל מקום שהוא.ת .ד
 מתרחשת בביתו של ממונה.הדוגמא: הטרדה מינית ל

 

 רקע הטרדה מינית בעבודה לק ב': התוצאות של הטרדה מינית, התנכלות, ופגיעה עלח

 טרדה מינית, התנכלות, פגיעה על רקע הטרדה מינית בעבודה הן התנהגויות בלתי חוקיות.ה .5

 טרדה מינית, התנכלות, או פגיעה על רגע הטרדה מינית בעבודה מהוות:ה .א

 עשויה להוביל למאסרו של המטריד המתנכל ולחיובו בקנס.הבירה פלילית ע )1

ן להגיש תביעה אזרחית. בתביעה זו ניתן לתבוע מהמטריד או מתנכל וולה אזרחית שבגינה ניתע )2
קבועים או זמניים. במקרים  –פיצוי כספי, כולל פיצויים עונשיים ללא הוכחת נזק סעדים אחרים 

ביד. תביעה כנגד המעביד, על הטרדה מינית שהתבצעה עמסוימים ניתן אף להגיש תביעה כנגד המ
 ש בבית הדין לעבודה.במסגרת יחסי העבודה, יש להגי

חר מתלונן לפעול באחד האפיקים המנויים בסעיף קטן (א), אין בכך לשלול את זכותו לפעול גם ב )3
 במישורים האחרים המנויים בסעיף זה.

 .סטודנטיםהתקנון המשמעת על  טרדה מנית והתנכלות מהוות עבירות משמעת לפיה .6
על פי  מרצהמסגרת פעילות המכללה מהווה עבירת משמעת חב סטודנטטרדה מינית או התנכלות המתבצעות על ידי ה

 תקנון המשמעת.

 

 חלק ג': מדיניות מכללת עתיד ואחריותה

 טרדה מינית, התנכלות ופגיעה על רקע הטרדה מינית נוגדות את מדיניות מכללת עתידה .7
תשלים עימן. מכללת  ינית, התנכלות ופגיעה על רקע הטרדה מינית נוגדות את מדיניות המכללה והיא לאמטרדה ה

 ים מהתנהגויות אלו.יעתיד תפעל ותלחם למען סביבת לימודים ועבודה חופש

 חריות מכללת עתידא .8

של  םדים ועל מוסדות להשכלה אחריות מיוחדת בגין מעשיהיחוק למניעת הטרדה מינית מטיל על מעבה .א
 עובדיהם ועל ממונים מטעמם.

כללה כמעביד, במרצים כעובדים או ממונים מטעם חוק זה יראו במעפ"י הקשר לאחריות המכללה ב .ב
 כעובדים. סטודנטיםו המכללה

ה הלומדת במכללה יראו זאת כהטרדה בין ממונה לעובד. סטודנטבמקרה בו מרצה מטרים מינית  דוגמא:ל
 הסטודנטים יראו בכך הטרדה מינית בין שני עובדים. במקרה שמתרחשת הטרדה מינית בין שני

יד מאחריות מיוחדת זו במקרים בהם מילא המעביד את חובותיו על פי החוק למניעת חוק פוטר את המעבה .ג
הטרדה מינית. החובה בעיקרה היא למנוע באמצעים סבירים הטרדה מינית והתנכלות, לטפל ביעילות בכל 

ת הפגיעה שנגרמה א תקןלהישנות המעשים. כמו כן חייב המעביד  תמקרה שהובא לידיעתו, ולמנוע א



 
 

 *www.atid.org.il  9088עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ   

עקב ההטרדה או ההתנכלות. החלקים הבאים בתקנון באים להבהיר כיצד ערוכה המכללה למנוע  למתלונן
 ובמידה ואלו אירעו בכל זאת, כיצד יטפל בהם.ה, הטרדה מינית והתנכלות במסגרת פעילותי

 

   כלות ופגיעה על רקע הטרדה מיניתנלק ד': מניעת הטרדה מינית, התח

 עדי מנעצ .9

להימנע ממעשים של הטרדה מינית, התנכלות  סטודנטמרצה, ממונה מטעמה ו מכללה דורשת מכל עובד,ה .א
 ופגיעה על רקע הטרדה מינית במסגרת פעילות המכללה.

לעשות כל שביכולתם למנוע הטרדה מינית  סטודנטמכללה דורשת מכל עובד, מרצה, ממונה מטעמה וה .ב
 ה מינית והתנכלות.והתנכלות, והכל כדי ליצור סביבת עבודה ולימודים חופשית מהטרד

להשתתף  סטודנטמכללה מעודדת ותאפשר, בפרקי זמן סבירים, לכל עובד, מרצה, ממונה מטעמה וה .ג
פגוע במהלך העבודה והלימודים לבפעולות הסברה מאורגנות בנושא הטרדה מינית, ובלבד שאין בכך כדי 

 התקין במכללת עתיד.

להשתתף בכל פעילות הסברה והדרכה שתאורגן על  וממונה מטעמה סטודנטכללת עתיד דורשת מכל עובד, מ .ד
 ידי המכללה, בנושא הטרדה מינית ומניעתה.

 גישות למידענ .10

 של כל אחד מאלה: יוממונה מטעם המכללה זכאי ומוזמן לעיין ולקבל העתק צילומ סטודנטל עובד, כ .א

 .1998 –חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח ה )1

 .1998 –ביד), התשנ"ח קנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעת )2

 תקנון למניעת הטרדה מינית של מכללת עתידה )3

 ידע על פעילות ההסברה וההדרכה של מכללת עתיד בדבר איסור ההטרדה המינית ומניעתה.מ )4

ול לקבל מסמכים אלו מאת מנהל המכללה ו/או מי מטעמו. כובד וממונה מטעם המכללה יע )5
 ין הטרדה מינית.להסברים ומידע נוסף ניתן לפנות לאחראי לעני

 של המכללה יכול לפנות להסברים ומידע נוסף לאחראי לעניין הטרדה מינית במכללה. סטודנט )6

 

 לק ה': מה לעשות אם הוטרדת מינית או התנכלו בך?ח

 גע מהטרדה מינית או מהתנכלותפת לנוהעומדאפשריות רכי פעולה ד .11

 י חוק כל אחת מן האפשרויות הבאות או כולן:אדם הסבור כי הוטרד מינית או כי התנכלו לו עומדות על פל .א

יפול במסגרת מכללת עתיד: אם ההטרדה המינית או התנכלות התרחשה במסגרת פעילות ט )1
נה לאחראי לעניין הטרדה והמכללה (הן במסגרת העבודה והן במסגרת הלימודים) ניתן להגיש תל

 מינית. ההליך לעניין זה מפורט בחלק ו'.

 גשת תלונה במשטרה.ה )2

 תיחה בהליכים אזרחיים.פ )3

כללת עתיד ממליצה בפני נפגע מהטרדה מינית והתנכלות לפנות בכל מקרה לאחראי לעניין ההטרדה מינית מ .ב
מינית או ההתנכלות, כל זאת, הבמכללה, וזאת על מנת לאפשר למכללה לפעול למניעת הישנות ההטרדה 

 קשר להחלטת הנפגע האם לפתוח במקביל בהליכים משפטיים.ללא 

 

 לק ו': הליך הגשת התלונה בדבר הטרדה מינית והתנכלות והטיפול בתלונה במסגרת מכללת עתידח

 י יכול להגיש תלונה, ובאילו נסיבות?מ .12
 לונה יכולה להיות מוגשת בידי אחד מאלה:ת



 
 

 *www.atid.org.il  9088עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ   

, עובד סטודנטמינית או כי התנכלו לו במסגרת פעילות מכללת עתיד, בין אם הוא  דדם שטוען כי הוטרא .א
לה, דורש עבודה, ממונה מטעם המכללה, עובד של קבלן כח אדם או קבלן משנה המוצב לעבודתו המכל

 .במכללת עתיד, או אדם אחר

ע מסכים להגשת גחר מטעמו של אדם כאמור בסעיף קטן (א). במקרה כזה מוצע להביא ראיה לכך שהנפא .ב
 התלונה (למשל, מכתב חתום בידי המוטרד).

 פני מה מתלוננים?ב .13

עניין ל נה בדבר הטרדה מינית או התנכלות שהתרחשה במסגרת פעילות המכללה יש להגיש לאחראיל תלוכ .א
 הטרדה מינית.

ושב שיש חמקרה שהמתלונן מרגיש שלא בנוח לפנות לאחראי (למשל, מכיוון שהוא רוצה להתלונן עליו או ב .ב
 .לו נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה), תוגש התלונה לממלא המקום

 העדר האחראי, וממלא המקום ניתן לפנות למנהל המכללה, שיעביר את הטיפול בתלונה לגורם המתאים.ב .ג

 וכן התלונהת .14
 תלונה תכלול את תיאור המקרה, לרבות:ה

 ירוט זהות המעורבים במקרה, ועדים אם ישנםפ .א

 ירוט נסיבות האירוע או האירועים (כגון: מקום, זמן)פ .ב

 של הטרדה מינית:מקרים שנטען כי בוצע מעשה ב .ג

 ירוט האם המוטרד הראה למטריד באופן שאינו משתמע לשני פנים שההתנהגות מפריעה לו.פ )1

 ירוט האם יש בין המטריד למוטרד יחסי תלות, מרות וכדומה.פ )2

 ופן הגשת תלונהא .15

 פה.-ה בכתב אולם ניתן גם להתלונן בעלנצוי להגיש תלור .א

  –פה -גשת תלונה בעלה .ב

 ן התלונהאחראי ירשום את תוכה )1

 מתלונן יחתום על הרישום של האחראי, על מנת לאשר את תוכן הדברים ה )2

 אחראי ימסור למתלונן עותק מהתלונה.ה )3

 ליך בירור התלונהה .16

  –תקבלה תלונה ינקוט האחראי  בצעדים הבאים ה .א

לתקנון  11ונן באשר לאפשרויות העומדות בפניו מבחינה חוקית (כאמור בסעיף לידע את המתי )1
 זה).

על לבירור התלונה. לצורך כך, ובין היתר, ישמע את המתלונן את הנילון ואף עדים אחרים, אם פי )2
 ע אליו בעניין התלונה.יישנם, ויבדוק בקפידה כל מידע שהג

ה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה. במקרים אלו עחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיא .ב
 לממלא מקומו ובהעדרם, למנהל המכללה. יעביר האחראי את בירור התלונה

 ירור התלונה יעשה ללא דיחוי.ב .ג

 –אחראי יפעל תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון, ועדים אחרים, ובין היתר ה .ד

אליו במהלך בירור התלונה אלא אם כן הוא חייב לעשות כן לשם  עיא יגלה האחראי מידע שהגל )1
 י דין.הבירור עצמו או על פ

א ישאל האחראי שאלות בקשר לעברו המיני של המתלונן שאינו קשור לנילון, ולא יתייחס ל )2
המיני של המתלונן כאמור, האמור בפסקה זו לא יחול אם האחראי סבור שאם  ולמידע על עבר

 או יתייחס כאמור, ייגרם עוול בלתי ניתן לתיקון לנילון.     לא ישאל שאלות
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תלונן, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה, בענייני עבודה או לימודים, כתוצאה מהגשת כללת עתיד תגן על ממ .ה
תלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה או לימודים, שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה, בין 

 המכללה להרחקת הנילון מהמתלונן ככל שניתן, וככל שנראה נכון בנסיבות העניין. היתר תפעל

ת לגבי המשך הטיפול ום בירור התלונה יגיש האחראי ללא דיחוי סיכום בכתב בלווי המלצותיו המנומקתוב .ו
 .17בתלונה, לרבות כל אחד מהעניינים המפורטים בסעיף 

 יכום למנהל המכללה.סהלומד במכללה יוגש ה סטודנטגבי תלונה כנגד ל )1

וגש הסיכום לאחראי על מניעת גבי תלונה כנגד עובד המכללה, ממונה מטעמה, וכל אדם אחר יל )2
 הטרדה מינית בהנהלת רשת "עתיד", בחיפה.

עובד של קבלן כח אדם או קבלן משנה המוצב במכללה לצורך ביצוע  אמקרים בהם הנילון הוב )3
 י של הנילון.לעבודתו, יוגש הסיכום גם למעבידו הפורמא

בודה או הלימודים, ולא ודע למכללה על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי הענ )4
ור על אודות רהוגשה תלונה או שהמתלונן חזר בו מתלונתו, יקיים האחראי ככל שניתן, בי

המקרה לפי סעיף זה, ובשינויים המחויבים, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, יברר גם את סיבת 
 החזרה מהתלונה.

 יפול מכללת עתיד במקרה של הטרדה מינית או התנכלותט .17

(ו), יחליט מנהל המכללה או הממונה על מניעת  16ת הסיכום והמלצות האחראי כאמור בסעיף אחר קבלל .א
נית, בהנהלת רשת "עתיד" (בהתאם למי שאליו הוגשו הסיכום וההמלצות), ובתוך תקופה שלא יהטרדה מ

 תעלה על שבעה ימי עבודה, על הפעלת הסמכויות בידיו לגבי כל אחד מאלה:

קרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה תן הוראות לעובדים בממ )1
נקיטת צעדים בעיניי עבודה ולימודים, והכל כדי למנוע  ןולימודים והרחקת הנילון מהקורבן, וכ

את הישנות מעשה ההטרדה המינית או ההתנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה לקורבן 
 עקב ההטרדה או ההתנכלות.

של המכללה, פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות  סטודנטמינית על ידי  מקרה של הטרדהב )2
 ם.יתקנון המשמעת של הסטודנט

 י נקיטת צעד כלשהו.א )3

כללת עתיד תפעל ללא דיחוי לביצוע החלטת הגורם המתאים לפי סעיף קטן (א) וימסור הודעה מנומקת מ .ב
ד למתלונן ולנילון לעיין בסיכום האחראי בכתב על החלטתו למתלונן, לנילון ולאחראי, כן יאפשר המעבי

 ובהמלצותיו.

נות את החלטתה לפי סעיף קטן (א) או לעכב את ביצוע שכללת עתיד רשאית, עקב שינוי בנסיבות, למ .ג
 ההחלטה, וימסור הודעה מנומקת על כך בכתב למתלונן, לנילון ולאחראי.

ב את ביצועה או לשנותה, בשל קיומם ל אף האמור בסעיף זה רשאית המכללה, לדחות את החלטתה, לעכע .ד
  –תעשה כן המכללה , של הליכים משפטיים או משמעתיים הנוגעים למקרה נשוא ההחלטה

 מסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון ולאחראית )1

 (ה). 16ל עוד לא הסתיימו ההליכים כאמור, תפעל המכללה לפי הוראות סעיף כ )2

 החלטה לפי סעיף קטן (א).תום ההליכים תקבל המכללה ב )3

אדם או קבלן משנה, רשאית  חיה הנילון אדם המועסק בפועל במכללה אך מעבידו הפורמאלי הוא קבלן כה .ה
המכללה, בהסכמה עם מעבידו של הנילון, להכריע בשאלה מי מביניהם יבצע את הוראות סעיף זה, כולן או 

 חלקן.

 

 

 

 

 


