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פרטי המגיש

פרטי המוסד

מדינת ישראל - המשרד לשוויון חברתי
הרשות לקידום מעמד האישה

דיווח לפי תקנות למניעת הטרדה מינית (חובת מעביד), התשנ"ח-1998

מספר טופס
35250

תאריך עדכון טופס 15/12/2020תאריך פתיחת טופס 15/12/2020סטטוס נשלח

טלפון נייד: 0548820889טלפון נייח: 025881296שם משפחה: צמחשם פרטי: מאיה
תפקיד במוסד: נציבה למניעת

הטרדה מינית
hatrada@savion.huji.ac.il :כתובת דוא"ל

((mailto:hatrada@savion.huji.ac.il

סוג המוסד: אוניברסיטהשם המוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים
שנת דיווח: 2019תקציב: מתוקצב

מספר הסטונדטים/ות שלמדו במוסד בשנת הלימודים האקדמית אליה מתייחס הדיווח: 24596

mailto:hatrada@savion.huji.ac.il
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פרטי הממונים במוסד

פרטי ממונה 1
פרטים אישיים
טלפון נייח: 025881296מספר זהות: 31519614שם משפחה: צמחשם פרטי: מאיה

תפקיד במוסד: נציבה למניעתטלפון נייד: 0548820889
הטרדה מינית

hatrada@savion.huji.ac.il :כתובת דוא"ל
אחריות: נציב/ה מניעת הטרדותשיוך במוסד: איש/ת מנהלה

מיניות
מס' שנים כאחראית: 1

הכשרות
עיקרי ההכשרות:
 מהות התפקיד

 הכרת החוק, התקנות והסדרי
המשמעת

 דרכי מניעה

 אופן הטיפול בתלונות

 לא עברתי הכשרה

גורם מכשיר:
 גוף ממשלתי

 אחר
המרכז לנפגעות תקיפה מינית

שעות הכשרה בסמוך למינוי: 18שעות הכשרה: 18

פרטי ממונה 2
פרטים אישיים
טלפון נייח: 026758450מספר זהות: 50697382שם משפחה: אנגליסטרשם פרטי: לילי

תפקיד במוסד: הנציבה למניעתטלפון נייד: 0546603822
הטרדה מינית

lili.anglister@huji.ac.il :כתובת דוא"ל
אחריות: נציב/ה מניעת הטרדותשיוך במוסד: איש/ת סגל אקדמי

מיניות
מס' שנים כאחראית: 5

הכשרות
עיקרי ההכשרות:
 מהות התפקיד

 הכרת החוק, התקנות והסדרי
המשמעת

 דרכי מניעה

 אופן הטיפול בתלונות

גורם מכשיר:
 גוף ממשלתי

 אחר

שעות הכשרה בסמוך למינוי: 18שעות הכשרה: 40
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 לא עברתי הכשרה
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פעולות הדרכה והסברה

מספר פעולות הדרכה והסברה שהועברו לסגל המוסד:
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פעולה 1

פרטי הפעולה
קהל יעד: סטודנטים/תלמידיםסוג הפעולה: הרצאה פרונטליתתאריך הפעולה: 27/10/2019

חדשים
מספר משתתפים: 3500

משך הפעילות (בשעות): 0.5
תיאור הפעולה: הדרכות בימי

אוריינטציה לסטודנטים חדשים בשנה
א` בכל הקמפוסים של האוניברסיטה

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 80-100

פעולה 2

פרטי הפעולה
מספר משתתפים: 50000קהל יעד: כלל המוסדסוג הפעולה: הדרכה דיגיטליתתאריך הפעולה: 27/10/2019
תיאור הפעולה: לומדה למניעתמשך הפעילות (בשעות): 0.5

הטרדה מינית - חובה לכל המוסד
(שקלול רב שנתי), ב-3 שפות -

עברית, אנגלית וערבית

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 20-39

פעולה 3

פרטי הפעולה
מספר משתתפים: קהל יעד: כלל המוסדסוג הפעולה: פרסום דיגיטליתאריך הפעולה: 05/04/2020

תיאור הפעולה: הפצה (מתבצעתמשך הפעילות (בשעות): 0
מספר פעמים בשנה) של תקנון
האוניברסיטה, הלומדה למניעת

הטרדה מינית ופרטי הנציבות לכלל
אוכלוסיית האוניברסיטה

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 

פעולה 4

פרטי הפעולה
מספר משתתפים: 2000קהל יעד: סטודנטים/תלמידיםסוג הפעולה: פרסום לא דיגיטליתאריך הפעולה: 02/08/2020

משך הפעילות (בשעות): 1
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תיאור הפעולה: הפצת תקנונים
מודפסים לכל מזכירויות ההוראה

והחוגים באוניברסיטה - מספר
המשתתפים הוא מספר העותקים

שנשלחו למזכירויות

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 80-100

פעולה 5

פרטי הפעולה
מספר משתתפים: 100קהל יעד: סגל אקדמאיסוג הפעולה: הרצאה פרונטליתתאריך הפעולה: 03/11/2019

תיאור הפעולה: הדרכות ייעודיותמשך הפעילות (בשעות): 1
לסגל אקדמי חדש וסגל בפקולטות -
נערכו מספר הדרכות במהלך השנה

החל מהחודש הראשון לפתיחת שנת
הלימודים

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 80-100

פעולה 6

פרטי הפעולה
מספר משתתפים: 200קהל יעד: סגל מנהליסוג הפעולה: הרצאה פרונטליתתאריך הפעולה: 03/11/2019

תיאור הפעולה: הדרכות ייעודיותמשך הפעילות (בשעות): 1
לסגל מינהלי חדש - נערכה הדרכה

ייעודית בסמוך לפתיחת שנת
הלימודים

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 80-100

פעולה 7

פרטי הפעולה
מספר משתתפים: 150קהל יעד: סטודנטים/תלמידיםסוג הפעולה: הרצאה פרונטליתתאריך הפעולה: 23/08/2020

תיאור הפעולה: הדרכות בזוםמשך הפעילות (בשעות): 1
למנטורים בתוכנית שנה א` לא לבד

של אגודת הסטודנטים (הדרכה דומה
נערכה גם לקראת תש``פ)

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 80-100
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פעולה 8

פרטי הפעולה
מספר משתתפים: קהל יעד: כלל המוסדסוג הפעולה: פרסום דיגיטליתאריך הפעולה: 27/10/2019

תיאור הפעולה: אתר אינטרנטמשך הפעילות (בשעות): 0
שמטרתו להעלות מודעות ושקיפות,

ולעודד הגשת תלונות לנציבות -
מפורסם ומעודכן באופן שוטף מדי

שנה ובמהלך השנה

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 

פעולה 9

פרטי הפעולה
מספר משתתפים: 50000קהל יעד: כלל המוסדסוג הפעולה: פרסום לא דיגיטליתאריך הפעולה: 27/10/2019

תיאור הפעולה: הפקה ותלייה שלמשך הפעילות (בשעות): 1
מודעות בלוחות המודעות, מדבקות

ופוסטרים למניעת הטרדה מינית
ברחבי הקמפוסים ובאינטרנט

שמטרתם להעלות מודעות ולעודד
הגשת תלונות לנציבות - מפורסמים

ומעודכנים באופן שוטף מדי שנה
ובמהלך השנה

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 80-100

פעולה 10

פרטי הפעולה
מספר משתתפים: 20קהל יעד: סגל אקדמאיסוג הפעולה: הרצאה פרונטליתתאריך הפעולה: 19/02/2020

תיאור הפעולה: הדרכה ייעודיתמשך הפעילות (בשעות): 3
לסגל קליני בפקולטה לרפואת שיניים

- נערכו 2 מפגשי הדרכה שכללו בין
היתר, סימולציות רלוונטיות לעבודה

מול סטודנטים וסטודנטיות

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 80-100
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פעולה 11

פרטי הפעולה
מספר משתתפים: 15קהל יעד: סגל אקדמאיסוג הפעולה: הרצאה פרונטליתתאריך הפעולה: 14/01/2020

תיאור הפעולה: דיווח שנתימשך הפעילות (בשעות): 1
למתמדת (ועדה המורכבת מנשיא,
רקטור ודיקנים של האוניברסיטה)
אודות הפעילויות למניעת הטרדה

מינית שננקטו במהלך השנה ותלונות
שהוגשו

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 80-100

פעולה 12

פרטי הפעולה
מספר משתתפים: 20קהל יעד: כלל המוסדסוג הפעולה: הרצאה פרונטליתתאריך הפעולה: 12/07/2020

תיאור הפעולה: דיווח שנתי לוועדמשך הפעילות (בשעות): 1
המנהל של האוניברסיטה אודות

הפעילויות למניעת הטרדה מינית
שננקטו במהלך השנה ותלונות

שהוגשו

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 80-100

פעולה 13

פרטי הפעולה
מספר משתתפים: 70קהל יעד: כלל המוסדסוג הפעולה: הרצאה פרונטליתתאריך הפעולה: 16/02/2020

תיאור הפעולה: יום עיון ייעודימשך הפעילות (בשעות): 5
למניעת הטרדה מינית לחברי הסגל
המינהלי הבכיר, אחראיות בחברות

ועמותות האוניברסיטה, ולנציבות
וסגני הנציבה ופעילים (סגל

וסטודנטים) למניעת הטרדה מינית
באוניברסיטה, ביום העיון נמסר דיווח

מבצע/ת הפעילות: גורם פנימי
(ממונה, אחר)

אחוז השתתפות: 80-100
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על הפעילויות למניעת הטרדה מינית
באוניברסיטה, הוצגה הצ
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תלונות

מספר התלונות במוסד:



12/15/2020 דיווח לפי תקנות למניעת הטרדה מינית

https://form.mse.gov.il/HarassmentReport/Print.aspx?appid=UfTbUpw0Lg20IjQQY5zvWQ2 11/30

תלונה 1

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 18-24נילון: סטודנט/ית

מהות התלונה ופירוט המקרה: מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין)

מועד סיום טיפול: 30/10/2019מועד הגשת התלונה: 27/10/2019

אופן הטיפול: תמיכה וליווי למתלונן/נת; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת

החלטת הגוף המשמעתי: הפרדה בין מתלונן/תהמלצת הנציב/ה: נזיפה/אזהרה
לנילון/ה

החלטת המוסד: נזיפה/הזהרה/הפרדה בין
מתלונן/ת לנילון/ה

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: התיק נסגר לאחר הבירור ולפני עריכת הליך משמעתי, שכן הנילון עזב את הארץ ואת הלימודים באוניברסיטה

תלונה 2

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה

אורח)
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 55-64

מהות התלונה ופירוט המקרה: מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין)

מועד סיום טיפול: 23/12/2019מועד הגשת התלונה: 25/11/2019

אופן הטיפול: גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת; מתן ייעוץ למתלונן/נת

החלטת הגוף המשמעתי: הפרדה בין מתלונן/תהמלצת הנציב/ה: נזיפה/אזהרה
לנילון/ה

החלטת המוסד: נזיפה/הזהרה/הפרדה בין
מתלונן/ת לנילון/ה

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: העובד החיצוני חיבק את הסטודנטית ולאחר גביית עדויות, איתור המקרה במצלמות האבטחה והליך בשיתוף עם החברה החיצונית
(מעסיקה), העובד החיצוני הועבר למיקום חלופי שבו לא יעבוד עם סטודנטים וסטודנטיות
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תלונה 3

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 25-34נילון: סגל מנהלי

מהות התלונה ופירוט המקרה: התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית

מועד סיום טיפול: 19/01/2020מועד הגשת התלונה: 25/11/2019

אופן הטיפול: שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת

החלטת המוסד: נזיפה/הזהרה/הפרדה ביןהחלטת הגוף המשמעתי: נזיפה/אזהרההמלצת הנציב/ה: נזיפה/אזהרה
מתלונן/ת לנילון/ה

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: הפרדה בין המתלוננת לנילון ארעה לפני הגשת התלונה

תלונה 4

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 55-64נילון: סגל מנהלי

מהות התלונה ופירוט המקרה: התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו

מועד סיום טיפול: 09/01/2020מועד הגשת התלונה: 25/11/2019

אופן הטיפול: שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 
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פרטים נוספים והערות: למרות שנקבע שלא היתה הטרדה מינית במקרה זה, היחידה אליה משתייך העובד קיבלה הדרכה ייעודית על התנהלות והתבטאות נאותה
במסגרת תפקידם מול סטודנטים וסטודנטיות

תלונה 5

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מתלונן/ת: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה
אורח)

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 25-34

נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה
אורח)

מין הנילון: זכרגילאי נילון: 55-64

מהות התלונה ופירוט המקרה: הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

מועד סיום טיפול: 10/02/2020מועד הגשת התלונה: 02/01/2020

אופן הטיפול: גביית עדות מהעד/ים; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת

החלטת הגוף המשמעתי: הפרדה בין מתלונן/תהמלצת הנציב/ה: נזיפה/אזהרה
לנילון/ה

החלטת המוסד: נזיפה/הזהרה/הפרדה בין
מתלונן/ת לנילון/ה

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: הנילון היה מועסק בחוזה קצר מועד ועד לסיום העסקתו עבד מהבית - מחוץ לאוניברסיטה

תלונה 6

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה

אורח)
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 45-54

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 03/02/2020מועד הגשת התלונה: 06/01/2020

אופן הטיפול: שיחת בירור עם המתלונן/נת



12/15/2020 דיווח לפי תקנות למניעת הטרדה מינית

https://form.mse.gov.il/HarassmentReport/Print.aspx?appid=UfTbUpw0Lg20IjQQY5zvWQ2 14/30

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: מכיוון שאין הטרדה מינית המקרה עבר לטיפול גורם רלוונטי באוניברסיטה

תלונה 7

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 55-64נילון: סגל מנהלי

מהות התלונה ופירוט המקרה: התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית

מועד סיום טיפול: 18/03/2020מועד הגשת התלונה: 14/01/2020

אופן הטיפול: תמיכה וליווי למתלונן/נת; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת

החלטת הגוף המשמעתי: הפרדה בין מתלונן/תהמלצת הנציב/ה: נזיפה/אזהרה
לנילון/ה

החלטת המוסד: נזיפה/הזהרה/הפרדה בין
מתלונן/ת לנילון/ה

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: הבירור העלה חשד להטרדה מילולית, הנילון ננזף והונחה שלא להגיע לאזור שבו נמצאת הסטודנטית - כצעד ביניים (החלטה לא הוארכה
אחרי מרץ כי אין סטודנטים באוניברסיטה מאז)

תלונה 8

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 25-34נילון: סטודנט/ית

מהות התלונה ופירוט המקרה: הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ; מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין)

מועד סיום טיפול: 08/03/2020מועד הגשת התלונה: 02/02/2020
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אופן הטיפול: פתיחה בהליך משמעתי; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת

החלטת הגוף המשמעתי: הפרדה בין מתלונן/תהמלצת הנציב/ה: נזיפה/אזהרה
לנילון/ה

החלטת המוסד: נזיפה/הזהרה/הפרדה בין
מתלונן/ת לנילון/ה

שירותי סיוע: קבלת סיוע פסיכולוגי ואקדמי למתלוננות

פרטים נוספים והערות: בהליך הגישור/שיפוט ע``י דיקן-נציבה נקבעו עונשים לסטודנט : 1. נזיפה חמורה, בתיק האישי 2. הרחקה מהמעונות ומתחם מוגדר הקרוב
למעונות, כדי למנוע חשש מהמתלוננות. 3. השלמת לומדת החובה למניעת הטרדה מינית תוך 24 ש`. [השלים] 4. 50 שעות שירות בספריה עד סוף הסמסטר. 5.

התראה כי כל חריגה משמעתית מכל סוג שהוא במהלך לימודיו, תגרור הליך משמעתי מחמיר עם אפשרות של הפסקת לימודים.

תלונה 9

 
 

מגיש התלונה/פניה: פנייה מטעמו/ה של
המתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: נילון: סטודנט/ית

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 19/04/2020מועד הגשת התלונה: 14/04/2020

אופן הטיפול: גביית עדות מהעד/ים

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: מידע על סטוקר הובא לידיעת הנציבות, הנילון טופל במסגרת רלוונטית אחרת

תלונה 10

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 25-34נילון: סגל אקדמאי
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מהות התלונה ופירוט המקרה: הצעות חוזרות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני תוך ניצול יחסי מרות; מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק
העונשין)

מועד סיום טיפול: 05/07/2020מועד הגשת התלונה: 21/05/2020

אופן הטיפול: בטיפול המשטרה/ פתיחה בהליך משפטי; פתיחה בהליך משמעתי; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת; מתן ייעוץ
למתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: הפסקת עבודה/הרחקה
מלימודים

החלטת הגוף המשמעתי: בבירור-טרם התקבלה
החלטה

החלטת המוסד: הפסקת עבודה (סגל)/הרחקת
סטודנט מלימודים

שירותי סיוע: סיוע אישי מהנציבות, סיוע אקדמי מהפקולטה ומהאוניברסיטה, הקלות בשכר לימוד

פרטים נוספים והערות: פתיחת מקרה משנת תשע``ט, אשר הטיפול בו נקטע כי הנילון עזב את האוניברסיטה. הנילון הגיש תביעה (מחוץ לאונ`) על הטרדה מאיימת
נגד הסטודנטית במסגרתה התגלה שחזר לעבוד באוניברסיטה. משכך התלונה נפתחה מחדש ונערך המשך בירור בתיק. במהלך הבירור, הנילון עזב את

האוניברסיטה שוב ביום 4.6.2020 ולכן לא ניתן להעמידו לוועדת משמעת - הומלץ לנקוט הליכים שיימנעו העסקתו באוניברסיטה בעתיד. התובע החיצוני אישר את
ההמלצה.

תלונה 11

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: זכרגילאי המתלונן/ת: 25-34מתלונן/ת: סגל אקדמאי
מין הנילון: נקבהגילאי נילון: 18-24נילון: סטודנט/ית

מהות התלונה ופירוט המקרה: התנכלות שמקורה בהטרדה מינית

מועד סיום טיפול: 03/06/2020מועד הגשת התלונה: 25/05/2020

אופן הטיפול: מתן ייעוץ למתלונן/נת; שיחת בירור עם המתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: תלונת התנכלות זו היא של נילון במקרה של תקיפה מינית כנגד המתלוננת נגדו. לא סביר להתייחס להגשת תלונה על תקיפה מינית
כ``התנכלות``.
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תלונה 12

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 25-34מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: נילון: סגל מנהלי

מהות התלונה ופירוט המקרה: התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית

מועד סיום טיפול: 01/06/2020מועד הגשת התלונה: 21/05/2020

אופן הטיפול: שיחת בירור עם המתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: אמירות שאינן עולות כדי הטרדה מינית, הועברו לטיפול יועצת הנשיא למגדר

תלונה 13

 
 

מגיש התלונה/פניה: פנייה מטעמו/ה של
המתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: זכרגילאי המתלונן/ת: מתלונן/ת: סגל אקדמאי
נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה

אורח)
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 

מהות התלונה ופירוט המקרה: התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית

מועד סיום טיפול: 14/09/2020מועד הגשת התלונה: 11/08/2020

אופן הטיפול: גביית עדות מהעד/ים

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: נטען שמרצה אורח התייחס באמירות מיזוגניות כלפי סטודנטיות במהלך הרצאות. לאחר שראיינו עדים והאזנו להרצאות לא אותרו
התייחסויות מסוג הטרדה מינית, אולם המרצה האורח יונחה, אם יחזור ללמד, לתת יחס ראוי לסטודנטיות באוניברסיטה.
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תלונה 14

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: מתלונן/ת: סטודנט/ית
נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה

אורח)
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 

מהות התלונה ופירוט המקרה: מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין)

מועד סיום טיפול: 30/10/2019מועד הגשת התלונה: 30/10/2019

אופן הטיפול: מתן ייעוץ למתלונן/נת; שיחת בירור עם המתלונן/נת

החלטת המוסד: בטיפול משטרההחלטת הגוף המשמעתי: בטיפול משטרההמלצת הנציב/ה: בטיפול משטרה

שירותי סיוע: ניתן סיוע מהשירות הפסיכולוגי של האוניברסיטה על חשבון הנציבות וכן סיוע אקדמי

פרטים נוספים והערות: הטרדה אירעה מחוץ לאוניברסיטה על ידי אלמוני אשר ברח, הנציבות המליצה להעביר לטיפול המשטרה, הסטודנטית נעזרה באגף החירום
והביטחון

תלונה 15

 
 

מגיש התלונה/פניה: פנייה מטעמו/ה של
המתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: זכרגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 18-24נילון: סטודנט/ית

מהות התלונה ופירוט המקרה: התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית

מועד סיום טיפול: 05/11/2019מועד הגשת התלונה: 04/11/2019

אופן הטיפול: גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת

החלטת המוסד: נזיפה/הזהרה/הפרדה ביןהחלטת הגוף המשמעתי: נזיפה/אזהרההמלצת הנציב/ה: נזיפה/אזהרה
מתלונן/ת לנילון/ה

שירותי סיוע: 
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פרטים נוספים והערות: שיחת התראה ואזהרה לנילון לעניין התנהגות נאותה ושיחה עם כלל התלמידים בתוכנית להבהרת התנהגות ראויה

תלונה 16

 
 

מגיש התלונה/פניה: שמועה

מין של המתלונן/ת: זכרגילאי המתלונן/ת: 25-34מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 35-44נילון: סגל אקדמאי

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 22/01/2020מועד הגשת התלונה: 24/11/2019

אופן הטיפול: גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: שמועה על מערכת יחסים בהסכמה במסגרת יחסי מרות (אסור על פי תקנון האוניברסיטה), התבררה כלא נכונה

תלונה 17

 
 

מגיש התלונה/פניה: פנייה מטעמו/ה של
המתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: מתלונן/ת: סגל אקדמאי
נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה

אורח)
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 

מהות התלונה ופירוט המקרה: מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין)

מועד סיום טיפול: 28/11/2019מועד הגשת התלונה: 28/11/2019

אופן הטיפול: גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהמתלונן/נת

החלטת המוסד: בטיפול משטרההחלטת הגוף המשמעתי: בטיפול משטרההמלצת הנציב/ה: בטיפול משטרה
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שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: אדם לא ידוע ביצע בעצמו מעשה מגונה מול חברת הסגל. המקרה והאדם לא אותרו במצלמות האבטחה בקמפוס. סומן ``בטיפול המשטרה``
למרות שמטופל על ידי אגף החירום והביטחון של האוניברסיטה, שהונחה לערוך סיורים במקום הנדון.

תלונה 18

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 25-34מתלונן/ת: סגל אקדמאי
מין הנילון: נקבהגילאי נילון: 18-24נילון: סטודנט/ית

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 03/03/2020מועד הגשת התלונה: 05/12/2019

אופן הטיפול: גביית עדות מהמתלונן/נת; מתן ייעוץ למתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: התקבלה פנייה מהיחידה לגבי התייחסות לא נאותה של סטודנטית כלפי מרצה. לבקשת המרצה נעשה נסיון לטפל במקרה בתוך היחידה.
לאחר שלא נמצא פתרון, פנתה להתייעץ ולמסור עדות למשמורת בנציבות.

תלונה 19

 
 

מגיש התלונה/פניה: פנייה מטעמו/ה של
המתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 35-44נילון: סגל אקדמאי

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 09/12/2019מועד הגשת התלונה: 09/12/2019

אופן הטיפול: מתן ייעוץ למתלונן/נת
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המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: נמסר מידע לנציבות אודות אפשרות של אמירות לא נאותות של מרצה כלפי סטודנטית. המידע שהיה בידי הנציבות לא איפשר ביצוע בירור.
נערכה הדרכה ייעודית ביחידה במטרה למנוע הישנות מקרים דומים.

תלונה 20

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: נילון: סגל אקדמאי

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע; התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו

מועד סיום טיפול: 30/12/2019מועד הגשת התלונה: 18/12/2019

אופן הטיפול: שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: מהבירור עלה כי ההתבטאויות הבעייתיות אינן בתחום ההטרדה המינית, נערכה שיחת הבהרה עם המרצה, והנחיה לגבי התבטאויותיו
בכיתה

תלונה 21

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה

אורח)
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע
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מועד סיום טיפול: 23/12/2019מועד הגשת התלונה: 23/12/2019

אופן הטיפול: מתן ייעוץ למתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת

החלטת המוסד: בטיפול משטרההחלטת הגוף המשמעתי: בטיפול משטרההמלצת הנציב/ה: בטיפול משטרה

שירותי סיוע: ניתנה הפנייה לשירותי הייעוץ הפסיכולוגי על חשבון הנציבות, ניתן סיוע מסעיית מטעם הנציבות וסיוע אקדמי

פרטים נוספים והערות: סטודנטית שהותקפה מחוץ לאוניברסיטה שלא במסגרת פעילות האוניברסיטה על ידי אדם חיצוני, פנתה לקבל סיוע. ניתן סיוע והופנתה
למשטרה.

תלונה 22

 
 

מגיש התלונה/פניה: שמועה

מין של המתלונן/ת: זכרגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 18-24נילון: סטודנט/ית

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 14/01/2020מועד הגשת התלונה: 07/01/2020

אופן הטיפול: מתן ייעוץ למתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: סטודנט פנה להתייעץ לגבי אישה חיצונית שהותקפה לכאורה על ידי סטודנט אחר (מחוץ לפעילות האוניברסיטה ומתחמיה). סומן ``נמצא
שלא התקיימה הטרדה מינית`` אשר בסמכות ובאפשרות האוניברסיטה לטפל בה.

תלונה 23

 
 

מגיש התלונה/פניה: פנייה מטעמו/ה של
המתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 18-24נילון: סגל מנהלי
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מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 23/01/2020מועד הגשת התלונה: 09/01/2020

אופן הטיפול: גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: הפסקת עבודה/הרחקה
מלימודים

החלטת הגוף המשמעתי: הפסקת עבודה/הרחקה
מלימודים

החלטת המוסד: הפסקת עבודה (סגל)/הרחקת
סטודנט מלימודים

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: פנייה בנוגע ליחסים בהסכמה במסגרת יחסי מרות (האסורים באוניברסיטה). נערך בירור שבו הודה הנילון באירוע ובהמלצת הנציבה נערך לו
שימוע שלאחריו הוחלט לסיים את העסקתו של הנילון.

תלונה 24

 
 

מגיש התלונה/פניה: פנייה מטעמו/ה של
המתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 18-24נילון: סגל מנהלי

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 23/01/2020מועד הגשת התלונה: 09/01/2020

אופן הטיפול: גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: הפסקת עבודה/הרחקה
מלימודים

החלטת הגוף המשמעתי: הפסקת עבודה/הרחקה
מלימודים

החלטת המוסד: נזיפה/הזהרה/הפרדה בין
מתלונן/ת לנילון/ה

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: פנייה בנוגע ליחסים בהסכמה במסגרת יחסי מרות (האסורים באוניברסיטה). נערך בירור שבו הסטודנטית והנילון הכחישו את האירוע
ובהמלצת הנציבה נערכה לנילון שיחת הבהרה ונזיפה ביחידה.

תלונה 25

 
 

מגיש התלונה/פניה: שמועה
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מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: מתלונן/ת: סגל מנהלי
נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה

אורח)
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 65+

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 22/01/2020מועד הגשת התלונה: 22/01/2020

אופן הטיפול: שיחת בירור עם הנילון/נה

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: הודעה שהתייחסה לעזרה לקשיש (גמלאי), במטרה לסייע לו להפיג את הבדידות. הנציבה שוחחה עם מפרסם ההודעה ומסרה לו שהמודעות
פוגעניות בהקשר מיני ולהסירן לאלתר. הופנה לארגון הגמלאים כדי לקבל סיוע לקשיש.

תלונה 26

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה

אורח)
מין הנילון: נקבהגילאי נילון: 

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 02/02/2020מועד הגשת התלונה: 02/02/2020

אופן הטיפול: תמיכה וליווי למתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: הסטודנטית היתה במשבר כולל על רקע שונה. ניתן סיוע לסטודנטית על ידי מסייעת מטעם הנציבות תוך התייעצות עם השירות הפסיכולוגי
האוניברסיטאי

פרטים נוספים והערות: האירוע אינו קשור לאוניברסיטה אך הסטודנטית קיבלה תמיכה וסיוע
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תלונה 27

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סגל מנהלי
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 55-64נילון: סגל מנהלי

מהות התלונה ופירוט המקרה: מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין)

מועד סיום טיפול: 05/03/2020מועד הגשת התלונה: 20/02/2020

אופן הטיפול: פתיחה בהליך משמעתי; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת; מתן ייעוץ למתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת;
שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: הפסקת עבודה/הרחקה
מלימודים

החלטת הגוף המשמעתי: הפסקת עבודה/הרחקה
מלימודים

החלטת המוסד: הפסקת עבודה (סגל)/הרחקת
סטודנט מלימודים

שירותי סיוע: מימון ייעוץ פסיכולוגי למתלוננת

פרטים נוספים והערות: הבירור העלה שהמעשה אכן אירע. התיק הועבר לתובע החיצוני לטיפול משמעתי. עם פתיחת ההליך המשמעתי, העובד התפטר.

תלונה 28

 
 

מגיש התלונה/פניה: פנייה מטעמו/ה של
המתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: זכרגילאי המתלונן/ת: מתלונן/ת: סגל אקדמאי
מין הנילון: נקבהגילאי נילון: נילון: סטודנט/ית

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 27/02/2020מועד הגשת התלונה: 26/02/2020

אופן הטיפול: גביית עדות מהנילון/נה

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: התייעצות לעניין פניות לא ראויות של סטודנטית כלפי מרצה.
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תלונה 29

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה

אורח)
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 04/03/2020מועד הגשת התלונה: 04/03/2020

אופן הטיפול: גביית עדות מהמתלונן/נת

החלטת המוסד: בטיפול משטרההחלטת הגוף המשמעתי: בטיפול משטרההמלצת הנציב/ה: בטיפול משטרה

שירותי סיוע: ניתן סיוע לסטודנטית - טיפול בשירות הפסיכולוגי על חשבון הנציבות, סיוע של מסייעת מטעם הנציבות וסיוע אקדמי

פרטים נוספים והערות: מקרה מחוץ לאוניברסיטה, ניתן סיוע לסטודנטית והופנתה למשטרה

תלונה 30

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 18-24נילון: סגל מנהלי

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 24/05/2020מועד הגשת התלונה: 22/04/2020

אופן הטיפול: פתיחה בהליך משמעתי; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת; מתן ייעוץ למתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: הפסקת עבודה/הרחקה
מלימודים

החלטת הגוף המשמעתי: הפסקת עבודה/הרחקה
מלימודים

החלטת המוסד: הפסקת עבודה (סגל)/הרחקת
סטודנט מלימודים

שירותי סיוע: 
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פרטים נוספים והערות: תלונה על יחסים בהסכמה במסגרת יחסי מרות (האסורה באוניברסיטה). הנילון הודה והועבר לטיפול משמעתי ביחידה. לאחר שימוע
הופסקה עבודתו.

תלונה 31

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 25-34מתלונן/ת: סטודנט/ית
נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה

אורח)
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 55-64

מהות התלונה ופירוט המקרה: מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין)

מועד סיום טיפול: 11/06/2020מועד הגשת התלונה: 01/06/2020

אופן הטיפול: מתן ייעוץ למתלונן/נת; שיחת בירור עם המתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: הסטודנטיות המתלוננות הופנו לממונה על מניעת הטרדה מינית במוסד שבו התארח הנילון. הממונה עדכנה את הנציבות שהמקרה טופל.
סומן ``נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית`` במסגרת האוניברסיטה.

תלונה 32

 
 

מגיש התלונה/פניה: שמועה

מתלונן/ת: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה
אורח)

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 

נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה
אורח)

מין הנילון: זכרגילאי נילון: 

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 11/06/2020מועד הגשת התלונה: 11/06/2020
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אופן הטיפול: גביית עדות מהעד/ים

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: לא היה מספיק מידע בידי הנציבות כדי לאמת את השמועה.

תלונה 33

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה

אורח)
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 18-24

מהות התלונה ופירוט המקרה: התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו ; הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

מועד סיום טיפול: 26/07/2019מועד הגשת התלונה: 21/07/2020

אופן הטיפול: גביית עדות מהעד/ים; שיחת בירור עם המתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: הנילון עזב את העבודה כשהוזמן לשיחת בירור. סומן ``נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית`` מכיוון שלא הצלחנו לבצע בירור בהיעדר הנילון.
הקבלן הממונה על העובד הונחה להפנות את הנילון לנציבות עם שובו לעבודה.

תלונה 34

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 45-54נילון: סגל אקדמאי
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מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 12/11/2020מועד הגשת התלונה: 09/09/2020

אופן הטיפול: גביית עדות מהעד/ים; מתן ייעוץ למתלונן/נת; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: פנייה בעקבות התייחסויות של מרצה במהלך השיעור. למרות ההחלטה שלא היתה הטרדה מינית, נערכה שיחה עם הנילון למניעת הישנות
מקרים בעתיד.

תלונה 35

 
 

מגיש התלונה/פניה: פנייה מטעמו/ה של
המתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: מתלונן/ת: סטודנט/ית
נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה

אורח)
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 

מהות התלונה ופירוט המקרה: מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין)

מועד סיום טיפול: 30/09/2020מועד הגשת התלונה: 17/09/2020

אופן הטיפול: בטיפול המשטרה/ פתיחה בהליך משפטי; שיחת בירור עם המתלונן/נת

החלטת המוסד: בטיפול משטרההחלטת הגוף המשמעתי: בטיפול משטרההמלצת הנציב/ה: בטיפול משטרה

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: ניסיון למעשה מגונה שאירע מחוץ לאוניברסיטה, בטיפול משטרה ובליווי אגף החירום והביטחון של האוניברסיטה.

תלונה 36

 
 

מגיש התלונה/פניה: פנייה מטעמו/ה של
המתלונן/ת

פרטי מין אחר: יחידה אקדמיתמין של המתלונן/ת: אחרגילאי המתלונן/ת: מתלונן/ת: סגל אקדמאי
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נילון: עובד/ת חוץ (קבלן, מרצה
אורח)

פרטי מין אחר: אדם בלתי ידועמין הנילון: אחרגילאי נילון: 

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 22/09/2020מועד הגשת התלונה: 22/09/2020

אופן הטיפול: מתן ייעוץ למתלונן/נת

החלטת המוסד: בטיפול משטרההחלטת הגוף המשמעתי: בטיפול משטרההמלצת הנציב/ה: בטיפול משטרה

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: מידע על כניסת אדם חיצוני לשיעור בזום והפצת תכנים מינייים למשתתפים בשיעור הומלץ לפנות למשטרה, ניתן מידע על מניעת הישנות
המקרה לפונה והנחייה למסור את פרטי הנציבות למשתתפים

תלונה 37

 
 

מגיש התלונה/פניה: מתלונן/ת

מין של המתלונן/ת: נקבהגילאי המתלונן/ת: 18-24מתלונן/ת: סטודנט/ית
מין הנילון: זכרגילאי נילון: 18-24נילון: סטודנט/ית

מהות התלונה ופירוט המקרה: פנייה/שאלה/בקשת מידע

מועד סיום טיפול: 01/10/2020מועד הגשת התלונה: 30/09/2020

אופן הטיפול: שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת

המלצת הנציב/ה: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

החלטת הגוף המשמעתי: נמצא שלא התקיימה
הטרדה מינית

החלטת המוסד: נמצא שלא התקיימה הטרדה
מינית

שירותי סיוע: 

פרטים נוספים והערות: פנייה של סטודנטית לסייע לסטודנט שנמצא במצוקה לאחר סיום הקשר ביניהם. ניתן סיוע לנילון.


