
 במכללת אורנים מינית הטרדה מניעת נוהל

 

 שאין שוויוניתת ולימודי סביבה ליצירת מחויבת עצמה רואה חינוכי כמוסד אורנים .1

 .פוגעות מיניות התנהגויות בה       

 באורנים ת/ועובד ה/תלמיד כל של בזכויות פגיעה מינית בהטרדה רואה אורנים .2

 .אלה מעין תופעות גרלמ כדי שביכולתה כל ותעשה       

  ועוולות פליליות עבירות הן והתנכלות מינית הטרדה מינית, הטרדה למניעת החוק פי על .3

 .אזרחיות     

 

 מינית? הטרדה מהי .4

שהאדם נדרש  לחוק העונשין, כאשר המעשה 428באיומים, כמשמעותה בסעיף  סחיטה .א

 משהו(. של קבלה ובין למעשה דרישהן בי התניה של צורה כל) לעשותו הוא בעל אופי מיני

, מיני אופי בעלת חשיפהת, נגיעו) ןהעונשי חוקל 349-ו 348סעיפים ב כהגדרתם מגונים מעשים .ב

 ת(./אחר בפני אוננותהצצה, 

ת /עובד או ית/לסטודנטהמופנות   )דיבור, רמיזה, מגע( מיני אופי בעלות חוזרות הצעות .ג

 . בהצעות אלו מעוניינים אינם כי שהראו

 הראוו, כאשר הם במיניות תמקדותת המ/עובד או ית/ופנות לסטודנטהמ חוזרות התייחסויות .ד

 )בע"פ, בכתב או בהתנהגות(. בהתייחסויות אלו מעוניינים אינםי כ למטריד

 המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.  משפילה או מבזה התייחסות .ה

 עלול הפרסוםן שבה בנסיבות ,במיניותו המתמקד ,אדם של הקלטה או סרט ,תצלום פרסום .ו

  .לפרסום הסכמתו ניתנה ולא לבזותו,  או האדם את להשפיל

 

 ת מרו יחסי שמתקיימים במצב הסכמה אי להראות צורך אין ד4-ג ו4סעיפיםעניין ל, יודגש .5

  או ת/לעובד ת/מנהל בין יחסיםלמען הסר ספק,  טיפול וכו'. ,, תלות, חינוךאו בכללבעבודה      

  ת.מרו יחסי נחשבים ית/לסטודנט מרצה     

 

 :זה לעניין ממונות שתי המכללה מינתה מינית,  הטרדה למניעת החוק במסגרת .6

 

 inbar.lev2@gmail.comדוא"ל:    052-3925859 טל':    ענבר לבקוביץ ד"ר

 adineeman1@gmail.com ל:"דוא   052-3432576  טל':           נאמןד"ר עדי 

 

 של הממונות: תפקידן .7

 .מינית הטרדה שעניינם ודיווחים תלונות לקבל .א

 .בהן ולטפל התלונות את לברר .ב

 .מתאים בסיס לכך נמצא אם משמעתי, להליך התלונה את להעביר .ג

 .הצורך במידת וסיוע ייעוץ לקבלת ת,/הנפגע את להפנות .ד

 מינית הטרדה של תופעות למניעת והדרכה הסברה, ייעוץ של בדרכים לפעול .ה

 .בהן הנכון והטיפול              
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 ?מינית שהוטרדת במקרה לעשות מה .8

 :דברים משלושה להימנע חשוב      

 .עצמך את ים/מתאשי אל .א

 ונגרם תיפסק, לא הפוגעת ההתנהגותתגובה את ה דוחיםבמצב בו את התגובה.  יה/תדח אל .ב

 .ת/לנפגע מצטבר נזק

 על הממונות לאחת לפנות באפשרותך. לבד לא ת/הא !לעצמך זה את תשמור/תשמרי אל .ג

 .מכללהב מינית הטרדה מניעת

 

 תלונות הגשת .9

 לאחתת להפנו יש באורנים התנכלות או מינית הטרדה לביצוע חשד על ודיווחים תלונות .א

 .מינית הטרדה למניעת הממונות

 .פ"בע או בכתב להגיש ניתן התלונה את .ב

 לשם בפרשה המעורביםאת כל  מינית הטרדה מניעת על הממונה תזמן התלונה בירור במהלך .ג

 .הבנתה פי על בירור,

 .ולהשלמת עד מקיף בירור תערוך הממונה .ד

 הדרכים מן אחתלפעול ב מינית הטרדה מניעת על הממונות יחליטו התלונה בירור בתום .ה

 :הבאות

 התלונה את לגנוז. 

 משמעתי להליך בתלונה הטיפול את להעביר. 

 

 :והתנכלות מינית הטרדה על צפויה ענישה .10

 הגבוהות ברמות המטופלת חמורה משמעת עבירתהטרדה מינית נחשבת ל :יהארגונ במישור .א

 ובמלוא חומרת הדין. הארגון של ביותר

מקסימום של מספר שנות מאסר בפועל בהתאם , עונשי פלילית הרשעה: הפלילי במישור .ב

 לקבוע חוק.

 פיצוי נפגע/ת ה לפסוק לטובתסמך ובית הדין לעבודה מבית המשפט או : האזרחי במישור .ג

, עבור כל מעשה של הטרדה מינית או נזק הוכחת ללא ח"ש 120,000 עדשל בסכום  כספי

 התנכלות.

 

 סודיות על שמירה .11

 .החוק לדרישות לב ובשים האפשר ככל, בתלונה המעורבים כל של פרטיותם את תכבד אורנים .א

 ברמה או/ו לעיל שצוין כפי בהליך אורנים במסגרת תלונה להגיש תוכל יוכל/  נתנן/המתלו .ב

בנוסף, עומדת לנפגע/ת הזכות להגיש תביעה  .במשטרה תלונההגשת  באמצעות הפלילית

 .אזרחית

 .1202 בטלפון מינית תקיפה לנפגעות סיוע למרכז לפנותכמובן  ניתן .ג

 

 

 



 הוראות נוספות .12

 מינית הטרדה מניעת בנושאכרזה בנוסף לתקנון המלא ולנוהל זה המהווה נספח לו,  .א

 .הרקטור משרד באתר וכן הקמפוס ברחבי מודעותה בלוחות התלוי והתנכלות

 במזכירויות ,המכללה הנהלת במשרדי לקבל ניתן מינית הטרדה למניעת המפורט תקנוןה את .ב

 .הסטודנטים דיקן ואצל הסטודנטים אגודת במשרדי הפקולטות,

 

 .כאחד וגברים לנשים בכבוד מתייחס זה בתקנון הנאמר כל *

 


