י"זבטבת,תשע"ט 
25בדצמבר, 2018

שלוםרבלכלקהילתאוניברסיטתתלאביב ,
סטודנטיותוסטודנטים ,חברותוחבריסגלאקדמיבכירוזוטר ,חברותוחבריסגלמנהלי ,

הנדון:טיפול בהטרדות מיניות באוניברסיטה ותמצית תלונות שהוגשו בשנה"ל תשע"ח
אנימביאהשובבפניכםפירוטאודותאופןטיפולהאוניברסיטהבתופעתההטרדה המינית,כפישהופץבשנה
הקודמת.כמוכןבעמוד3ואילךמובאתתמציתהתלונותשטופלובשנה"לתשע"ח .

אוניברסיטתתלאביבעושהמאמציםרביםעלמנתלמנועאתתופעתההטרדותהמיניות(לרבותהתנכלותעל
רקעהטרדהמינית)ולטפלביעילותובמקצועיותבתלונותעלהטרדהמינית,הכלכדילקייםסביבתלימודים
ועבודהמכבדתובטוחה. 

האוניברסיטהמינתהשתינציבותלמניעתהטרדהמינית,הח"מפרופ'תמרברוששנמניתעם הסגלהאקדמי
הבכיר והגב' לואיזה נרקיס שנמנית עם הסגל המנהלי .הנציבות הוכשרו על-פי חוק לעסוק בנושא ונעזרות
בצוותמהלשכההמשפטית.המתלונן/תרשאי/תלבחורלמימשתיהנציבותלהגישאתהתלונה .

עלפיחוק ,רשאי/ת מתלונן/תעלהטרדהמיניתלפנותלשלושה גורמיםאורקלחלקמהם ,במקבילאובזה
אחר זה :לנציבה למניעת הטרדה מינית בעבודה ,במטרהלפתוחבבירורעלידיהנציבהאשרבסופויוחלט
האםלהעמידאתהמטריד/הלדין משמעתי; לבית הדין לעבודה כאשרמדוברבהטרדהמיניתבמסגרתיחסי
עבודהניתןלתבועמטריד/הומעביד וכן לתבוע פיצויים כספיים או לבית משפט אזרחי  -כאשר לא מדובר
בהטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה; למשטרה בתלונה.

ההחלטהלפנותלמימהגורמיםהיאשלהמתלונן/תבלבד .מידעזהמועברלמתלוננים/נותבעתשבאיםלדווח
עלהטרדהבפניהנציבה .

כל פנייה לנציבות נענית ,גם אם זו רק התייעצות או בקשת עזרה עקב הטרדה מינית שלא אירעה
באוניברסיטה ולא קשורה לאוניברסיטה .הנציבות מנסות לעזור .פניות אנונימיות מטופלות אף הן ,במידת
האפשר .

במהלךשנה"לתשע"חבנוסףלטיפולבתלונות,עליהןאפרטבהמשך,נעשוהפעולותכדלקמן :

 הדרכהוהסברהלסטודנטיםבפקולטותמסוימותותכניותלימודמיוחדות. הדרכותלסגלזוטר.  הופצופסקיהדיןשלביתהדיןהמשמעתילכלקהילתהאוניברסיטהבדוא"ל. פרסוםפסקיהדיןבאתר"קמפוסבטוח" . נתלוכרזותברחביהקמפוס.  החל מחודש מאי, 2018נדרשיםחברי הסגל האקדמי ,חבריהסגלהזוטרוחברי הסגלהמנהלילבצע לומדהממוחשבתבנושא.
 צפיהטמעתלומדהלסטודנטיםסמסטרא',תשע"ט .בנוסף,בשנה"לתשע"זבוצעושינוייםמשמעותייםבנוהללמניעתהטרדהמיניתובתקנוןהמשמעתשלהסגל
האקדמי(שחלבמקרהבוהנילון/הנמנהעםהסגלהאקדמי).למרותשהדבריםנכתבובשנהשעברה,אנחנו
רואיםלנכוןלחזורעליהם.להלןיפורטועיקריהשינויים :
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-

-

בוטלהתקופתההתיישנותעלתלונהבגיןהטרדהמיניתשמוגשתלנציבהבאוניברסיטה.
בעברות הטרדהמיניתברףהנמוך,ניתנההסמכותלמעסיקהרלוונטילזמןאתהנילון/הלשימועולנקוט
נגדו/ה  בצעדים של נזיפה ,אזהרה והפנייה לקבלת הדרכה .עבירות ברף הנמוך הינן למשל אמירות לא
נאותות(תלויכמובןבנסיבות המקרה).ההחלטההאםהמעשיםהינםברףהנמוךשלהעבירותמתקבלת
לאחרשקילתנסיבותהמקרהולאחרקבלתייעוץמשפטי.מקריםאחריםבהםנמצאכינעברהעבירהשל
הטרדהמיניתמופניםלבירורבביתהדיןהמשמעתיבאוניברסיטה .
הרכב בית הדין המשמעתי של הסגל האקדמי שונה כך שהוספו לבית הדין נציגי ציבור (שופטיםבדימוס
ופרקליטים בכירים),זאת על מנת להגביר את האובייקטיביות והמקצועיות של בתי הדין ולמנועטענות
שנשמעובעברלפיהן"הסגלשופטאתעצמו" .
בנוסף,הורחבוהעונשיםשניתןלהטילוהורחבוסמכויותבעליהתפקידיםבאוניברסיטהלטיפולבנושא.
ניתנה האפשרותלנציגאגודתהסטודנטיםלשמשכמשקיףבהליךהמשמעתי,אםהמתלונן/תמבקש/ת
זאת.
שונו ההוראות בדבר פרסום שם הנילון/ה המורשע/ת כך שבית הדין יכריע בכל מקרה ומקרה האם
שמו/השלהנילון/היפורסםלאחרשתינתןהזדמנותלמתלונן/תלהביעעמדתו/הבנושא.
ישלהדגישכיעדלתיקוןהנ"ל,ברירתהמחדלהיתהששמו/ה שלהנילון/ה איננומפורסם,אלאאםכן
י/תבקשהנילון/האתהפרסוםאושביתהדיןיחליטאחרת.


גם דו"ח זה הינו תוצאה של שינוי הנוהל למניעת הטרדה מינית בו נקבע כי אחת לשנה יופץ דו"ח המפרט
באופןתמציתיאתאופןהטיפולבתלונותבשנתהלימודיםהאקדמיתשהסתיימה .


אופן הטיפול בתלונות:


הנציבהמקבלתאתהתלונהומסבירהלפונהלגביהאפשרויותהקיימותבפניה/ו,כפישפורטלעיל. 
הנציבהמזמנתאתהנילון/ה(מישנגדו/ההוגשהתלונה)ואוספתעדויותוראיותככלשניתן. 
הנציבהמסכמתאתהבירורבדו"חסיכוםוהמלצות.הדו"חמועברלמעסיק הרלוונטי:לרקטור,במקרהבו
הנילון/ההינו/החבר/תסגלהאקדמי;לסמנכ"ללמשאביאנוש,במקרהבוהנילון/ההינו/העובד/תמנהלי/ת;
למזכירהאקדמיתבמקרהבוהנילון/ההינוסטודנט/ית. 
המעסיקנדרש,תוך 7ימיעבודה,להחליטהאםלקבלאתהמלצותהנציבה .

לאחרהחלטתושלהמעסיקנשלחמכתבמנומקאודותהחלטתולמתלונן/תולנילון/ה .

הנציבהרשאיתלהמליץלמעסיק לנקוטבסעדיביניים שמטרתםהעיקריתהפרדה בין המתלונן/תלנילון/ה.
סעדבינייםמחייבמתןזכותטיעוןלנילון/הטרםקבלתהחלטהבענייןזה עלידיהמעסיק .המתלונן/תייודע
בכתבגםאודותהחלטהלנקוטבסעדהביניים .

ככלשהוחלטלדחותאתהתלונהאזילמתלונן/תישזכותערעורעלהחלטהזובפנינשיאהאוניברסיטה תוך
15יוםמיוםקבלתהודעתהמעסיק .

ככלשהוחלטעלידיהמעסיקלהעמידאתהנילון/הלדין,אזיהנילון/הי/תועמדלדיןבפניביתהדיןהמשמעתי
הרלוונטי (סגל אקדמי ,מנהלי או סטודנטים) .יובהר כי בתי הדין המשמעתיים הם גופים עצמאיים והם
מכריעים איזה עונש יוטל במקרה זה או אחר .רשימות העונשים מפורטות בתקנוני המשמעת השונים (סגל
אקדמי ,מנהלי וסטודנטים) המפורסמים באתר האוניברסיטה .בהליך משמעתי האוניברסיטה היא למעשה
התובעת,היאדורשתאתהעונשהראוילדעתה,אךביתהדיןהואזהשבסופושלדברמחליטאיזהעונשיוטל
עלהנילון/השהורשע/ה. 
להלןקישורלחוק למניעת הטרדה מינית: 
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/245_001.htm
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להלןקישורלנוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל אביב  :
https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/01-015.pdf

פסקידיןשנתנועלידיבתיהדיןלמשמעתמפורסמיםבאתרהאוניברסיטהבדף:קמפוס בטוח:
 https://harassment-prevention.tau.ac.il/safe-campus/main
תמצית תלונות שהתקבלו וטופלו על ידי הנציבות בשנה האקדמית תשע"ח:
בשנתהלימודיםתשע"חהתקבלו47פניות(עליהשל30%לעומתתשע"ז)כאשר22מתוכןבוררווטופלוכתלונות
שלהטרדהמינית: 
א6 .תלונותשלסטודנטיות/סטודנטים/אחריםנגדמרצים:
.1

.2

.3
.4

.5
.6

תיאורהתלונה:תלונהנגדמרצהעלהתנהגותשאינהנאותה,התבטאויותבעלותאופימיני.לאחרבירור
הנציבה הוחלט להעמידאתהנילוןלדין משמעתי בעבירות של הטרדה מינית והתנהגות שאינה הולמת.
בהינתן שהסמסטר הסתיים,לאנדרשוסעדיביניים.ההליך המשמעתיהסתיים .טרםפורסםפסקהדין
(פירוטבעמוד5להלן). 
תיאורהתלונה:2תלונותנגדמתרגלבאותועניין.האחתבאמצעותכלישניוהשנייהתלונהאנונימיתשל
סטודנטיות . התלונות מתייחסות בעיקר לפתיחת קבוצת לימוד בפייסבוק ושליחת הודעות אישיות
לסטודנטיותאשרלטענתן גורמותלהן לתחושהלא נוחה .הסטודנטיותסירבולהעבירראיותולהיפגש
עםהנציבה.הנציבהקבעהשהתנהגותהנילוןאינהעולהכדיהטרדהמיניתעםזאתיכולשנחצהבמקרה
זההגבולביחסיםביןמתרגלוסטודנט.לפיכך ,נדרש הנילוןלסגור אתקבוצתהלימודבפייסבוק ולעתיד
לבואלעשותשימושאךורקבאמצעיםהטכנולוגיםשמספקתהאוניברסיטה,הנילוןזומןלשיחתהבהרה
בפניהדיקאןוהפקולטההונחתהלעקובאחרחוותדעתההוראה.
תיאור התלונה :תלונה אנונימית .אמירה לא נאותה של חבר סגל אקדמי בנוכחות סטודנט בהתייחס
לאדםשלישי.לאהוכרעהאםמדוברבהטרדה מינית .נשלחמכתבליחידההרלוונטיתאודות ההתנהגות
המצופהמחבריהסגל.חברהסגלזומןעלידיראשהיחידהוננזף. 
תיאור התלונה :סטודנטים התלוננו באמצעות מזכירות החוג נגד חברת סגל אקדמי (ללא פרטי חברת
הסגל)המטרידהמילוליתסטודנטים.הברורכללשיחהעםאחדהסטודנטיםשהתלוננו ופגישהעםראש
היחידה.טרםהסתייםהברור.
תיאור התלונה :סטודנטית התלוננה באופן אנונימי דרך מזכירות חוג כי מתרגל גורם לסטודנטית
להרגשה לא נוחה .לא נמסר שם המתרגל או הסטודנטית .לא ניתן להתקדם בברור עקב חוסר שיתוף
פעולהוהיענותמצדהסטודנטית.התלונהנגנזה.
תיאורהתלונה :שמועהעלהטרדהמיניתשלסטודנטיותמצדחברסגל.עדייןברור.

ב .תלונהאחתשלסגלאקדמינגדסטודנטים:
תיאורהתלונה :לאחרדחייתתלונהבשנה"לתשע"זשלסטודנטיתכנגדחברהסגלהאקדמיבגיןהטרדה
מיניתבעיקרבאמצעיםאלקטרונים,התלונן חבר הסגל כי הסטודנטית מטרידה אותובהודעותדוא"ל.
הסטודנטיתמצידהממשיכהלטעוןשחברהסגלהואשמטרידאותה.הברורטרםהסתיים .
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ג8 .תלונותביןסטודנטים:
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

תיאור התלונה :פניה אנונימית של סטודנטית נגד סטודנט (כיום מתרגל) בדבר הטרדה מינית שאירעה
לטענתה לפני למעלה מ - 6שנים .האירועים נשוא התלונה התיישנו עפ"י הנוהל למניעת הטרדה מינית
שהיה בתוקף במועד קרות האירועים הנטענים .לא ננקטו צעדים משמעתיים כנגד הנילון .הוסכם עם
הנילוןכילאיתרגלבשנה"לתשע"טוייבחןשיבוצולתרגולבשנה"לתש"פ,ככלשיהיהרלוונטי. 
תיאורהתלונה:פניהאנונימיתשלסטודנטיותבאמצעותראשתכניתלימודים,בדברהטרדהמילוליתעל
ידי סטודנט .הסטודנטיות סירבו להתלונן ולהיחשף ומכאן שלא ניתן היה להמשיך ולברר .הנילון נקרא
לשיחה עם ראש התכנית .בנוסף ,בוצעה הדרכה ספציפית לקבוצת הסטודנטים בתכנית לגבי הטרדה
מיניתונהליהאוניברסיטה.
תיאור התלונה :פנייה אנונימית על כך שסטודנט נכנס לשירותי נשים .המתלוננת סירבה להיפגש .לא
הובאוראיות/עדים,הסטודנטהכחישבכלתוקף.התלונהנגנזה.
תיאור התלונה :סטודנטית התלוננה נגד סטודנט על הטרדה מילולית ואלקטרונית אך סירבה להיפגש
ולמסורפרטיםוראיות.התלונהנגנזה.
תיאור התלונה:תלונה אנונימית שלשניסטודנטיםנגדסטודנטיתאודות הטרדה מילולית מסוג הצעות
בעלותאופימיני.טרםהסתייםהבירור.
תיאור התלונה :סטודנטים התלוננו על סטודנט שמטריד מילולית .המתלוננים סרבו לגלות את פרטי
הנילון.התלונהנגנזה.
תיאורהתלונה:סטודנטיתהתלוננהשהוטרדהע"י סטודנטבמעונות.התלונהעדייןבברור.
תיאור התלונה :סטודנט התלונן כי סטודנטית הטרידה אותו מחוץ לכותלי האוניברסיטה ,ובדוא"ל
ובטלפון ,לאחר שהסתיים קשר רומנטי ביניהם .יצוין כי קיים ספק בדבר סמכות האוניברסיטה מאחר
שהאירועים  אירעו מחוץ לאוניברסיטה ומבלי שמתקיימים יחסי מרות וכפיפות בין הצדדים .התלונה
בוררהוטופלהשלאבפןהמשמעתי .

ד4 .תלונותביןעובדיהסגלהמינהלי:
.1
.2

.3

.4

תיאורהתלונה :עובדת מנהלית התלוננה על התנכלות לאחר הגשת תלונה על הטרדה מינית.לא נמצאו
ראיותלהתנכלות.הוחלטלקבועכלליםברוריםיותרלגביההפרדהביןהמתלוננתלנילון. 
תיאור התלונה :התנהגות מטרידה ואמירות מטרידות של מנהל כלפי עובדות (ללא יחסי מרות).
האירועים הנטענים אינם עולים כדי הטרדה מינית עפ"י החוק ,עם זאת ,מדובר באמירות לא נאותות
וחסרות טעם המהוות התנהגות שאינה הולמת .העובד זומן לשימוע והוזהר .בעקבות פניה נוספת של
אחתהמתלוננותהעובדהורחקמהאוניברסיטהעדלמועדפרישתוהקרב.
תיאור התלונה:עובדתמנהליתהתלוננהנגדעובדמינהליאחרעל אמירותואחיזתיד.האירועים אינם
עולים כדיי הטרדה מינית אלא מהוויםהתנהגות שאינה הולמת .מאחר שהנילון פרשלגמלאותבסמוך
לאחר סיום הבירור ,הוצא לחופשה על חשבונו עד למועד יציאתו לגמלאות .נקבע בנוסף כי במידה
ותישקל העסקת הנילון בתפקיד באוניברסיטה בעתיד,העסקתו תובא לדיון בפני המעסיק לאור ממצאי
הדו"ח.
תיאורהתלונה:תלונה מכלי שני על התנהגות מטרידה,אמירה ונגיעה בירך .העובדתסירבהלהיפגש עם
הנציבה וחזרה בה מהתלונה .אין עדות או ראיה התומכת בתלונה .אין בסיס לקבוע כי נעברה עבירה
כלשהי.
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ה3 .תלונותנגדספקיםחיצונייםועובדיקבלן:
 .1תיאור התלונה :פנייה בפייסבוק בדבר התנהגות לא נאותה והטרדה על ידי עובדי קבלן בשנת ,2014
במעונות .הסטודנט פנה בעניין זה לפני מס' שנים .פנייתו טופלה על ידי הנציבה שכיהנה באותו מועד.
כונסו בעלי התפקידים (לרבות אגודת הסטודנטים)וניתנו הנחיות בדבר התנהגות עובדי הקבלן והגברת
המודעותלמניעתהטרדהמינית.
 .2תיאור התלונה :תלונת סטודנטית אודות שני מקרים בהם העירו לה עובדי קבלן (שונים) על מראה
חיצוני.האירועיםאינםמהוויםהטרדהמינית.
 .3תיאורהתלונה:תלונתסטודנטית נגד שליח של ספק חיצוני בדבר נגיעה ואמירה לא נאותה .הנילוןאינו
עובדהאוניברסיטהלפיכךהאירועאינובסמכות האוניברסיטה .התלונההועברהלטיפולהספק.הספק
עדכןכיזימןאתהעובדלשיחהוהעובדהוזהר.

להלןההכרעותהשיפוטיותשלבתיהדיןהמשמעתייםשפורסמובאתרהאוניברסיטהבשנה"להתשע"ח :

 .1ינואר  ,2018פס"ד של בית הדין לערעורים ,בערעור שהוגש על ידי נתבע בגין התערבות ביה"ד בעונש
שהוסכם בהסדר טיעון בין האוניברסיטה לנתבע .האירועים בגינם הועמד לדין הינם הפרת הכללים
האוסרים על קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות (במקרה דנן קיום יחסים אינטימיים בין
מתרגל לסטודנטית) .העונש שהוטל על ידי ביה"ד לערעורים :נזיפה והרחקה מהעבודה לסמסטר השני
בשנה"לתשע"ח .
 .2פס"ד מפברואר  ,2018בגין הטרדה מינית והתנהגות שאינה הולמת בשנה"ל תשע"ז .האירועים בגינם
הועמדלדין:התלמידנגעבחזהשלתלמידהוכמוכןסטרלהעלישבנה.במסגרתניהולהתיקבביתהדין
המשמעתי ,הגיעו הצדדים להסדר במסגרתו הורשע התלמיד בעבירות של הטרדה מינית והתנהגות
שאינה הולמת מעמד של תלמיד ונגזר דינו לשני סמסטרים הרחקה בפועל מהאוניברסיטה ,חצי שנה
מניעתקבלתזכאותלתוארוהרחקהעלתנאילשנתייםלמשךשלוששנים.
 .3פס"ד מנובמבר  ,2018בגין הטרדה מינית והתנהגות שאינה הולמת בשנה"ל תשע"ח [טרם פורסם].
האירועיםבגינםהועמדהמרצהאישהסגלהזוטרלדין:התייחסותהמתמקדתבמיניותתלמידה,הצעות
בעלות אופי מיני והתנהגות שאינה הולמת ביחסיו עם תלמידים .במסגרת ניהול התיק בבית הדין
המשמעתי,הגיעוהצדדיםלהסדרבמסגרתוהורשעהמרצהבעבירותשלהטרדהמיניתוהתנהגותשאינה
הולמת איש סגל אקדמי .נגזר דינו לפסילה מהעסקה באוניברסיטה למשך הסמסטר הראשון בשנה"ל
תש"פ,פסילהעלתנאימהעסקהבאוניברסיטהאוהשעיהעלתנאימעבודה,ללאמשכורת,לתקופהשל
 12חודשים ,ככלשיורשעבעבירתמשמעתשלהטרדהמיניתאוהתנהגותשאינההולמתבמשך 5שנים
מיוםמתןגזרהדיןונזיפהבכתב .
נכוןלמועדמכתבזהמתנהלים2הליכיםבביתהדיןהמשמעתילחבריהסגלהאקדמי .
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הרינולהבטיחכיאנו ,הנציבות ,ויתרהגורמיםהמעורביםבטיפולעושיםכלשביכולתםעלמנתלטפלבאופן
המיטביבכלתלונה .

נשמחלקבלמכםכלהתייחסותאוהצעותבנושא .

שיתוף הפעולה ,דוגמאאישיתמצדכל אחת ואחד ,כמוגםמתןאמוןבמערכתוהגשתתלונותבמקריםבהם
הדברנדרש,חשוביםביותרעלמנתלשמורעלקהילהערכית,מכבדתובטוחה .



בברכתהמשךשנתלימודיםפוריה ,

לואיזהנרקיס 
פרופ' תמרברוש
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