נוהל מניעת הטרדה מינית
אורנים כמוסד חינוכי ,רואה עצמה מחויבת ליצירת סביבה לימודית שוויונית ,שאין בה התנהגויות מיניות
פוגעות.
אורנים רואה בהטרדה מינית פגיעה בזכויות של כל תלמיד/ה ועובד/ת באורנים ותעשה ככל שביכולתה כדי
למנוע תופעות מעין אלה.
על פי החוק למניעת הטרדה מינית ( - )1998הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות פליליות ועוולות
אזרחיות על פי החוק למניעת הטרדה מינית.
מהי הטרדה מינית ?
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סחיטה באיומים כשהמעשה הנדרש הינו בעל אופי מיני (כל צורה של התניה בין דרישה למעשה ובין
קבלה של משהו).
מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין (נגיעות ,חשיפה בעלת אופי מיני ,הצצה ,אוננות בפני
אחר/ת(.
הצעות חוזרות בעלות אופי מיני (דיבור ,רמיזה או מגע) לסטודנט/ית או עובד/ת שהראו כי אינם
מעוניינים בכך.
התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות של סטודנט/ית או עובד/ת שהראו כי אינם מעוניינים בכך
(בע"פ ,בכתב ,בהתנהגות) .התייחסות אחת מספיקה ,אם האדם ניזוק מההתייחסות .אי-הסכמה
צריך להתבצע במילים/בהתנהגות.
התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו ,מיניותו או הנטייה המינית של אדם;
פרסום תצלום ,סרט או הקלטה של אדם ,המתמקד במיניותו ,בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל
את האדם או לבזותו ,ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.
לגבי סעיפים  3ו :4 -אין צורך להראות אי-הסכמה במצב של יחסי מרות  /טיפול  /חינוך וכיו"ב .יחסים
בין מנהל/ת לעובד/ת או מרצה לסטודנט/ית נחשבים יחסי מרות.
במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית ,מינתה המכללה שתי ממונות לעניין זה:




ד"ר אריאל פרידמן  -טל' ,0527732892 :דוא"ל
גב' נעה צורן  -טל' ,0547605229 :דוא"ל
תפקידן:
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לקבל תלונות ודיווחים שעניינם הטרדה מינית.
לברר את התלונות ולטפל בהן.
להעביר את התלונה להליך משמעתי ,אם נמצא לכך בסיס מתאים.
להפנות את הנפגע/ת ,לקבלת ייעוץ וסיוע במידת הצורך.
לפעול בדרכים של ייעוץ ,הסברה והדרכה למניעת תופעות של הטרדה מינית והטיפול הנכון בהן.
מה לעשות במקרה שהוטרדת מינית?
חשוב להימנע בכל מחיר משלושה דברים:

 .1אל תאשימי את עצמך – יש להוציא את הכעס החוצה ולהפנותו כלפי המטריד.
 .2אל תדחי – אם דוחים תגובה ,ההתנהגות הפוגעת לא תיפסק ,ונגרם נזק מצטבר לנפגעת.
 .3אל תשמרי את זה לעצמך!
את לא לבד .באפשרותך לפנות לאחת הממונות על מניעת הטרדה מינית במכללת אורנים.
הגשת תלונות
 .1תלונות ודיווחים על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות באורנים יש להפנות לאחת הממונות
למניעת הטרדה מינית .תלונה בגין הטרדה מינית יש להגיש בתוך שלוש שנים ממועד ביצוע
ההטרדה .אם מדובר באירוע נמשך ,בתוך שלוש שנים מהמועד בו נפסקו המעשים המהווים הטרדה
מינית או התנכלות.
 .2את התלונה ניתן להגיש בכתב או בע"פ.

 .3במהלך בירור הת לונה תזמן הממונה על מניעת הטרדה מינית כל אחד ואחת מן המעורבים בפרשה,
לשם בירור ,על-פי הבנתה.
 .4הממונה תקיים את בירור התלונה עד להשלמתה.
 .5בתום בירור התלונה יחליטו הממונות על מניעת הטרדה מינית על אחת מן הדרכים הבאות:



לגנוז את התלונה.
להעביר את הטיפול בתלונה להליך משמעתי.
ענישה צפויה על הטרדה מינית והתנכלות:

 .1במישור הארגוני :עבירת משמעת חמורה המטופלת ברמות הגבוהות ביותר של הארגון.
 .2במישור הפלילי :הרשעה פלילית ,משנתיים עד ארבע שנות מאסר.
 .3במישור האזרחי :פיצוי כספי עד 120,000ש"ח ללא הוכחת נזק.
שמירה על סודיות
אורנים תכבד את פרטיותם של כל המעורבים בתלונה ,ככל האפשר ובשים לב לדרישות החוק.
המתלוננת תוכל להגיש תלונה במסגרת אורנים בהליך כפי שצוין ,ו/או ברמה הפלילית באמצעות
תלונה במשטרה.
ניתן לפנות למרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ,בטלפון .1202
פוסטר של הנוהל למניעת הטרדה מינית תלוי בלוחות מודעות ברחבי הקמפוס.
את הנוהל המפורט למניעת הטרדה מינית ניתן לקבל במשרדי הנהלת המכללה ,במזכירויות
הפקולטות ,במשרדי אגודת הסטודנטים ואצל דיקן הסטודנטים.

