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 דו"ח  הממונות למניעת הטרדה מינית במכללה – סמסטר א' תשע"ח
 

מניעת הטרדה מינית בקמפוסים. ינתה שתי נשות סגל לשמש כממונות למ המכללה האקדמית תל חי
לתת מענה לסטודנטים ולאנשי סגל אשר חשים כי הוטרדו  מנתעל הממונות פועלות לאורך השנה 

במסגרת לימודיהם ועבודתם. בנוסף, הממונות פועלות להעלאת מודעות אנשי הסגל והסטודנטים 
באמצעות פרסומים ברחבי הקמפוס ובפייסבוק, על ידי מתן מידע ומענה לפניות ושאלות בנושא. אנו 

ונות שטופלו במהלך סמסטר א' בשנת הלימודים הנוכחית מבקשות להביא לידיעתכם את סיכום התל
 במטרה לייצר שקיפות ולעודד פניות דומות במקרים בהם אתם חשים מוטרדים או מוטרדות:

 
  .מצד גנזה עקב אי רצון נהתלונה תלונה של סטודנטית כנגד סטודנט על רקע הטרדות חוזרות

הסטודנטית הופנתה לטיפול  מינית.הסטודנטית להמשיך בתלונה בהיבט של מניעת הטרדה 
 במסגרת נגישות.

  התלונה שנה 15תלונה של סטודנטית כנגד איש סגל אקדמי על רקע אירוע שהתרחש  לפני מעל .
מניעת הטרדה מינית על אף התיישנות המקרה ובהמלצת הממונות טופלה על ידי הממונות ל

"י תקנון מניעת הטרדה מינית, הנילון זומן לשיחה עם הגורם המוסמך מהנהלת המכללה, עפ
 ונרשמה הערה לתיקו האישי .

  ,תלונה של סטודנטית כנגד איש סגל אקדמי על רקע סעיף "התייחסות מבזה או משפילה למינו
על . התלונה טופלה 1998-למיניותו, או לנטייתו של אדם" בחוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח

מלצתן הוא זומן לשיחה עם הגורמים מניעת הטרדה מינית ובהתאם להידי הממונות ל
 המוסמכים מהנהלת המכללה, עפ"י תקנון מניעת הטרדה מינית, ונרשמה הערה בתיקו האישי. 

  .תלונה של עובדת סגל מנהלי כנגד איש סגל מנהלי אחר על רקע אירועים שונים של הטרדה
פניות חוזרות מצד התלונה נגנזה לאחר שהעובדת לא שיתפה פעולה עם המשך הבירור, על אף 

 הממונה על מניעת הטרדה מינית.

אנו מבקשות להדגיש כי כל תלונה נבדקת באופן קפדני, תוך קבלת ייעוץ משפטי. ממצאי הבדיקה 
לצורך קבלת  תקנון מניעת הטרדה מיניתוההמלצות מוגשים לגורמים המוסמכים במכללה על פי 

 החלטה משמעתית. 
יצירת סביבה שבה ישנם יחסי כבוד הדדי והגינות כלפי עובדיה, מחויבת להמכללה האקדמית תל חי 

המכללה רואה בחומרה רבה כל  העבודה. הסטודנטים וכל מי שנמצא עמה בקשרים במסגרת
מינית ותעשה ככל שביכולתה למנוע  התנהגות של הטרדה מינית או התנכלות על רקע הטרדה

 התנהגות פסולה זו.
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