
הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, 
בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. המכללה האקדמית 
תל-חי מחויבת ליצירת סביבה שבה ישנם יחסי כבוד הדדי 
עימה  שנמצא  מי  וכל  הסטודנטים  עובדיה,  כלפי  והגינות 
בקשרים במסגרת העבודה. הדברים נכונים במיוחד בנוגע 
רבה  בחומרה  רואה  המכללה  שכן  מינית,  הטרדה  למניעת 
למנוע  שביכולתה  ככל  ותעשה  זה  מסוג  התנהגות  כל 

התנהגות זו.

מהי הטרדה מינית?
אופי  בעל  הוא  הנדרש  המעשה  כאשר  באיומים,  סחיטה 

מיני;
מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין;

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה כי 
אינו מעונין בהצעות האמורות. אין צורך להראות אי הסכמה 

במקרים של ניצול יחסי מרות בעבודה או בלימודים;
התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, 
צורך  אין  מעונין.  אינו  כי  למטריד  הראה  אדם  אותו  כאשר 
להראות אי הסכמה במקרים של ניצול יחסי מרות בעבודה 

או בלימודים;
התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או 

למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
המתמקד  אדם,  של  הקלטה  או  סרט  תצלום,  פרסום 
במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפילו או לבזותו, 

ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

מהי התנכלות?
פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה 

או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.
החוק קובע כי ניתן לטפל בהטרדה מינית באמצעות הליך 

תביעה  )הגשת  אזרחי  הליך  למשטרה(,  )פנייה  פלילי 
הטרדה  מניעת  על  לממונה  פניה  באמצעות  או  אזרחית(, 
מינית במקום העבודה או הלימודים. הערוצים השונים אינם 

סותרים זה את זה וניתן לפעול בכולם או חלקם, במקביל.
מינית  הטרדה  למניעת  חי  תל  האקדמית  המכללה  תקנון 

מפורסם באתר האינטרנט של המכללה: 
www.telhai.ac.il )תפריט סטודנטים/ סגל(

מינית או התנכלות, תפעל  במקרה של תלונה על הטרדה 
מינית,  הטרדה  מניעת  על  הממונה  באמצעות  המכללה, 
על  שמירה  תוך  ויסודי,  דיסקרטי  בירור  הליך  של  לקיומו 

זכויותיהם של כלל הנוגעים בדבר. 

שנחשף/ה  או  נפגע/ת,  או  מוטרד/ת,  שמרגיש/ה  מי  כל 
בהתייעצות  ומעונינ/ת  אחר/ת  של  פגיעה  או  להטרדה, 
לשם בחינת דרכי פעולה אפשריות, מוזמן/נת לפנות לאחת 
רשום  ששמן  במכללה  מינית  הטרדה  למניעת  מהממונות 

להלן, וזאת לפי בחירתו/ה של הפונה.

ד"ר מאיה פלד אברם    
ממונה על מניעת הטרדה מינית   

נייד: 054-4636164 
    mayapavram@gmail.com

 
 

גב' איילת חן
ממונה על מניעת הטרדה מינית

המכללה הטכנולוגית 
טלפון: 04-8181311

henay@telhai.ac.il

והתנכלותמינית הטרדה
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גב' שולי ספיר 
ממונה על מניעת הטרדה מינית

טלפון: 04-8181543
shulamitsa@telhai.ac.il


