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 תקציר התקðון למðיעת הטרדה מיðית בטכðיון 
  וכתובות לייעוץ ולהגשת תלוðה 

      מסמך זה מהווה תקציר בלבד 

  של התקðון למðיעת הטרדה מיðית בטכðיון בשפה העברית  הðוסח המחייב היðו הðוסח המלא  

  מטעמי ðוחות, השימוש בלשון זכר וðקבה הוא לסירוגין   ; לכול המיðים התקðון מתייחס  

  

   יון הציב לו כמטרה בעלת חשיבות רבהðכל הבאים  את  בדיבור ובמעשה  סביבה המכבדת  להבטיח  הטכ

בו,   , המלמדים הלומדים ,  בשעריו  ל  ש על רקע    שאין בה הטרדה מיðית או התðכלות סביבה    והעובדים 

,  בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המיðים פוגעים    הטרדה והתðכלות מעשי   .  הטרדה מיðית 

 . עבירת משמעת חמורה הם מהווים  בðוסף,    . אסורים על פי חוק הם  ו 

 וןðיון    התקðית בטכðיעת הטרדה מיðית או  ו את פעול   מפרט ומבהיר למðיעת הטרדה מיðיון לשם מðת הטכ

מכבדת   התðכלות  ארגוðית  תרבות  קידום  ו ולמען  ההסברתי,  במישור  פעולות  לרבות  סדרי    קובע ,  את 

 ðועד להוסיף על האמור בחוק ובתקðות ולא לגרוע מהם.   . התקðון הטיפול בתלוðה שהוגשה 

  וןðית  ?  על מי חל התקðוגעות לכל מקרה של הטרדה מיð על    ו בוצע אשר    , או התðכלות הוראות התקðון 

כלפי    לכל וכן    , כלפי איש טכðיון אחר   ידי איש טכðיון  ידי איש טכðיון  על  הטרדה או התðכלות שבוצעו 

 . ) הגדרת "איש טכðיון" בהמשך  (ר'    בשטחי הטכðיון או במסגרת פעילותו   אם אלו אירעו   , עובר אורח 

   ית מהיðכל אחת מן הפעולות הבאות הטרדה מי ? : 

o  ;יðסחיטת אדם לבצע מעשה בעל אופי מי 

o   הðיים;   שה מע   - מעשה מגוðלשם גירוי, סיפוק או ביזוי מי 

o   בהצעות מעוðין  איðו  כי  למטריד  הראה  אשר  לאדם  המופðית  מיðי,  אופי  בעלת  חוזרת  הצעה 

, ולפי תקðון  חוסר עðין או התðגדות  אין חובה להביע במקרה של יחסי מרות או סמכות, ;  האמורות 

 הטכðיון, גם אין צורך בהצעה חוזרת.  

o   יןðמעו איðו  כי  למטריד  הראה  אדם  אותו  כאשר  אדם,  של  למיðיותו  חוזרת  התייחסות 

חוזרת   התייחסות  סמכות,  או  מרות  יחסי  של  במקרה  האמורות.  הטרדה  מהווה  בהתייחסויות 

 אם לא הובעו חוסר עðין ו/או התðגדות;   גם ,  מיðית 

o  ;ית של אדםðטייתו המיðיותו או לðו, למיðהתייחסות מבזה או משפילה למי 

o   בהן בðסיבות  במיðיותו,  המתמקד  של אדם,  הקלטה  או  לב של תצלום, סרט  בתום  שלא  פרסום 

 הפרסום עלול להשפילו וכאשר לא ðיתðה הסכמתו לפרסום.  

  ו   מהðם  הטרדה   איðעשים ברוח טובה, מתוך כבוד הדדי, רצון חופשי והסכמה הדדית, איðחיזורים ה ?

  מהווים הטרדה מיðית. 

  כלות   מהיðב   ? הת פגיעה  על ידי מעביד או ממוðה,  סטודðט,  התðכלות הðה  מועמד,  חבר סגל, בעובד או 

 כאשר מקור הפגיעה הוא באחד מאלה: 

o  ית   רדה הטðמי ;   

o  ;יתðכלות או בשל הטרדה מיðה, עדות או תביעה בשל התðדיווח, תלו 

o  כלות ו/או הטרדה    סיועðה או תביעה בשל התðייה, תלוðית מ של עובד לעובד אחר בקשר לפðי . 
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  ית   בהטרדה   טיפול   דרכיðכלות   או   מיðפגע :  התð    ית   עבר אשר חש כיðכלות יכול לפעול   הטרדה מיðאו הת  

 : של הðפגע   בחירתו   לפי ,  חלקם   או   כולם ,  בכל אחד משלושת הערוצים הבאים 

o  ציבות  הליך משמעתיðיה לאחת מן הðיון : פðית בטכðיעת הטרדה מיðאו לרכזת  לפי בחירתו   למ ,

 אחר, בעל פה או בכתב.  אדם  . הפðיה יכולה להיעשות באופן אישי או באמצעות  בסקטור שלו 

o  ה במשטרה.   : הליך פליליðהגשת תלו 

o  הגשת תביעה אזרחית.   : הליך אזרחי 

  ית הðיעת הטרדה מיðציבות למð  יון פועלותðית   שלוש : בטכðיעת הטרדה מיðציבות למð ;    לקבל  תפקידן

ה  שעðייðן  ופðיות  התðכלות טרדה  תלוðות  או  מכבדת   מיðית  שאיðה  התðהגות  בהתאם  או  אותן  לברר   ,

זמðי  פעולות  ðקיטת  על  בטכðיון  לרשויות המוסמכות  ולהמליץ  בתקðון  קבועות להליך המפורט  או    , ות 

המרכזת עוסקת    לצורך הטיפול במקרה.    הðחוצות לדעתן  וייעוץ גם  הðציבה  למðיעת    בפעולות הדרכה 

 עוסקת בכל הðוגע להטרדות מיðיות בפקולטה לרפואה בטכðיון.   הðציבה לרפואה   הטרדה מיðית. 

  יתðיעת הטרדה מיðיון מספ :  רכזות למðציבות פועלות בטכðית לצידן של הðיעת הטרדה מיðר רכזות למ ,  

  ות. . הרכז ואף לסייע בפעולות הדרכה ומðיעה   פðיות  לקבלת   ומידית   זמיðה   ככתובת   לשמש  ן תפקיד אשר  

 ðיות    ות מוסמכ   ן איðה עבר ת ו לטפל בפð   יה   אתðציבות   אחת   לטיפול   הפðה.  הðלפי בחירת הפו , 

  יðבפ הבירור   תלוðה / ה הטיפול  בהליך  לðציבה  סיוע  בירור  תדאגðה  הðציבות    : וחובת  הליך  של  לקיומו 

אשר ðודע לו    בעל תפקיד בטכðיון, תוך שמירה על זכויותיהם של כלל הðוגעים בדבר.    , דיסקרטי ויסודי 

לאחת הðציבות    לא יטפל במקרה בעצמו אלא ידווח על כך על חשד לביצוע הטרדה מיðית או התðכלות,  

כל איש הטכðיון ישתף פעולה באופן מלא עם הðציבות ויסייע להן ככל הðיתן במילוי  מהר ככל הðיתן.  

עם  תפק  פעולה  משיתוף  הימðעות  מידע  ðציבה  ידן.  מסירת  אי  גם  תהווה  כמו  כוזב,  מידע  מסירת  או 

 . בהתאם לדין הדבר  עבירת משמעת, אלא אם ðעשה  

  יהðבפ הטיפול  הבירור   : תלוðה / סיום  הרשות  " בפðי    תמליץ   במקרה   המטפלת   הðציבה   , בעקבות 

לðקוט  בטכðיון    " המוסמכת  לדעתה  הצעדים שיש  הבירור על  תוצאות  את התיק,  ,  בעקבות  לתת  לסגור 

הפרדת  על  להמליץ  ,  להמליץ על העמדת הðילון לדין משמעתי הדרכה, להזהיר, לðזוף, להשעות זמðית,  

צעד אחר  ,  הצדדים  כל  העðיין או  בðסיבות  הðציבה   , המתאים  דעתה של    הסופית   ההחלטה   . לפי שיקול 

(מי שהתלוððו    הðילון שאליו שייך    קטור שמשתðה בהתאם לס   , בטכðיון   " המוסמכת "הרשות  ðתוðה בידי  

לעðייðים אקדמיים;    א המשðה לðשי   – המשðה הבכיר לðשיא; עבור סגל אקדמי    –   סטודðטים   עבור כðגדו):  

 . סמðכ"ל תפעול   – למשאבי אðוש; עבור אחרים    האחראי   –   מðהלי עבור סגל  

  ציבות וכל    : שמירה על סודיותðיון  הðיה לא יחש   אחר איש טכðוגע לטיפול בפðפרט למקרים  פו מידע ה ,

 מסירת מידע לðציבות לצורך הטיפול בפðיה.  לצורך  או    מסירת המידע היðה חובה על פי דין בהם  

  ותðים   , מי יכול לפðים ואל מי פוðאיך פו ? 

- על    מיðית   בהטרדה   שמקורה   התðכלות   או   מיðית   הטרדה   שבוצעה שðפגע או התעורר אצלו חשד    מי כל  

סטודðט/ית בכל תכðית    כל   משמעו "  טכðיון . "איש  תלוðה   להגיש   ומתבקש   מוזמן ידי "איש טכðיון" אחר,  

טכðיוðית (כולל סטודðטים במכיðות וסטודðטים בחופשה), כל חבר/ת סגל אקדמי (בכיר או זוטר, כולל  

  , ובדים בחוזי ייעוץ (קבועים וזמðיים, ע   ת / מðהלי   ת / אורחים אקדמיים) וחבר/ה בצוות מחקר, כל עובד 

בכתב (מייל)    להגיש   אפשר   תלוðה   . הטכðיון   ת / גמלאי   או   ת / מתðדב   , ) ועובדיהם   ðותðי שירותים למיðיהם 

או לרכזת בסקטור    ) המתלוðן   (לפי בחירת או בעל פה (בטלפון ובפגישה פðים אל פðים) לאחת הðציבות  
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ה ראו    שלו.  להלן.  וכתובותיהן  על    ות והרכז ציבות  ð שמותיהן  של    ן עצמ קיבלו  פרטיותם  על  לשמור 

  המדווחים והמתלוððים, בהתאמה לרצוðם ובהתאם לחוק. 

  

  

     נציבות
 

  )בתלוðות  וטיפול ייעוץ, ולקידום תרבות מכבדת הטרדה מðיעתל פעילות(  ðציבה מרכזת

  artal@technion.ac.il  8294049-04:טלפון  טלי אלון מוזס  ' פרופ

  )בתלוðות וטיפול(ייעוץ  ðציבה

  liatre@technion.ac.il  04- 8295680: טלפון    רטר ליאת

  ) בתלוðות וטיפול ייעוץ, ולקידום תרבות מכבדת הטרדה למðיעת פעילות(  לרפואה לפקולטה ðציבה

  - a.ilivitzki@rambam .health.gov.il  6330032-052  :טלפון     איליביצקי עðת"ר ד
  ðציבה יועצת

 carmon@technion.ac.il 04-8294075 | 052-2614045   פרופסור נעמי כרמון     
 

  רכזות ורכז למניעת הטרדה מינית
 

       secyor@asat.org.il   8292634-04  טלפון:      רוזðפלד מלכה     הסטודðטים אגודת

  shahaf.ben@campus.technion.ac.il  6250623-052טלפון:   יהודהבן  שחף     סטודðטים מעוðות

      nagar@campus.technion.ac.il-Linoy   8005556-054טלפון:     שאול ðגר ליðוי    סטודðטים

  bMansour@technion.ac.il 8871520-077: טלפון    ורסמð בשיר  ערבית לדוברי  כזר
  liatre@technion.ac.il 8295680-40 :טלפון     ליאת רטר      קבלן עובדי
  michalb@trdf.technion.ac.i 8874859-077  טלפון    חיים -בר מיכל   פ "למו הטכðיון מוסד

   avia@trdf.technion.ac.il 8872830-077טלפון:   אביה ורדי   

   galits@technion.ac.il   8295398-04: טלפון  סטולר גלית  גליםבת  קמפוס
 rotem@technion.ac.il 6966662-03:טלפון    בוארון רותם    א"ת שרוðה קמפוס

   naharon@sni.technion.ac.il  8871810-077: טלפון      אהרון ðחמה  ðאמן מוסד
 daphnai@technion.ac.il   4542-887-077: טלפון     איזðברג פיילרדפðה מכיðת הטכðיון             

                                 mayaey@technion.ac.il                                            מאיה איל רוזðקאיר                          הדריון


