מדינת ישראל  -המשרד לשוויון חברתי
הרשות לקידום מעמד האישה

דיווח לפי תקנות למניעת הטרדה מינית (חובת מעביד) ,התשנ"ח1998-

מספר טופס
308292

סטטוס חדש

תאריך פתיחת טופס 17/02/2022

תאריך עדכון טופס 17/02/2022

פרטי המגיש
שם פרטי :מאיה
תפקיד במוסד :נציבה למניעת הטרדה
מינית

טלפון נייח025881296 :
שם משפחה :צמח
כתובת דוא"ל)hatrada@savion.huji.ac.il (mailto:hatrada@savion.huji.ac.il :

פרטי המוסד
סוג המוסד :אוניברסיטה
שם המוסד :האוניברסיטה העברית בירושלים
שנת דיווח2020 :
תקציב :מתוקצב
מספר הסטונדטים/ות שלמדו במוסד בשנת הלימודים האקדמית אליה מתייחס הדיווח24000 :

טלפון נייד0548820998 :

פרטי הממונים במוסד
פרטי ממונה 1
פרטים אישיים
שם פרטי :מאיה
תפקיד במוסד :נציבה למניעת הטרדה
מינית
הכשרות
עיקרי ההכשרות:
מהות התפקיד
הכרת החוק ,התקנות והסדרי
המשמעת

טלפון נייח025881296 :
שם משפחה :צמח
שיוך במוסד :איש/ת מנהלה
כתובת דוא"לhatrada@savion.huji.ac.il :
מס' שנים כאחראית2 :
אחריות :נציב/ה מניעת הטרדות מיניות
גורם מכשיר:

שעות הכשרה40 :

טלפון נייד0548820998 :

שעות הכשרה בסמוך למינוי18 :

גוף ממשלתי
אחר
המרכז לנפגעות תקיפה מינית

דרכי מניעה
אופן הטיפול בתלונות
לא עברתי הכשרה

פרטי ממונה 2
פרטים אישיים
שם פרטי :נעמי
תפקיד במוסד :חברת סגל
אחריות :נציב/ה מניעת הטרדות מיניות
הכשרות
עיקרי ההכשרות:
מהות התפקיד
הכרת החוק ,התקנות והסדרי
המשמעת

שם משפחה :אורי
כתובת דוא"לhatrada@savion.huji.ac.il :
מס' שנים כאחראית1 :
גורם מכשיר:

טלפון נייח:

טלפון נייד0548820889 :
שיוך במוסד :איש/ת סגל אקדמי

שעות הכשרה30 :

שעות הכשרה בסמוך למינוי18 :

גוף ממשלתי
אחר

דרכי מניעה
אופן הטיפול בתלונות
לא עברתי הכשרה

פרטי ממונה 3
פרטים אישיים
שם פרטי :נועה

שם משפחה :סתיו

טלפון נייח089489192 :

טלפון נייד0548820889 :

תפקיד במוסד :רכזת הנציבות למניעת
הטרדה מינית
הכשרות
עיקרי ההכשרות:
מהות התפקיד
הכרת החוק ,התקנות והסדרי
המשמעת
דרכי מניעה
אופן הטיפול בתלונות
לא עברתי הכשרה

שיוך במוסד :איש/ת מנהלה
כתובת דוא"לhatrada@savion.huji.ac.il :
מס' שנים כאחראית1 :
אחריות :סגנ/ית ממונה על מניעת
הטרדות מיניות
גורם מכשיר:
גוף ממשלתי
אחר

שעות הכשרה25 :

שעות הכשרה בסמוך למינוי18 :

פעולות הדרכה והסברה
מספר פעולות הדרכה והסברה שהועברו לסגל המוסד:

פעולה 1
פרטי הפעולה
תאריך הפעולה11/10/2020 :
משך הפעילות (בשעות)0.5 :

סוג הפעולה :הדרכה דיגיטלית
תיאור הפעולה :לומדה למניעת הטרדה
מינית  -עברו בתשפ``א 10,505
סטודנטים וחברי סגל אקדמי ומינהלי
סטודנטים  -השנה הנהגנו תזכורות
וקישורים במערכת הרישום לקורסים
באוניברסיטה לכלל הסטודנטים עובדים
 השנה הנהגנו תזכורות לעובדיםחדשים

קהל יעד :כלל המוסד
מבצע/ת הפעילות :גורם פנימי (ממונה,
אחר)

מספר משתתפים:
אחוז השתתפות60-79 :

פעולה 2
פרטי הפעולה
תאריך הפעולה25/11/2020 :
משך הפעילות (בשעות)1 :

סוג הפעולה :פרסום דיגיטלי
תיאור הפעולה :משלוח תקנון ,לומדה,
הפנייה ופרטי קשר לנציבות למניעת
הטרדה מינית לכלל המוסד

קהל יעד :כלל המוסד
מבצע/ת הפעילות :גורם פנימי (ממונה,
אחר)

מספר משתתפים:
אחוז השתתפות:

פעולה 3
פרטי הפעולה
תאריך הפעולה15/10/2020 :
משך הפעילות (בשעות)1 :

סוג הפעולה :פרסום דיגיטלי
תיאור הפעולה :פרסום מידע על
התנהלות מול סטודנטים בהרצאות זום

קהל יעד :סגל אקדמאי
מבצע/ת הפעילות :גורם פנימי (ממונה,
אחר)

מספר משתתפים:
אחוז השתתפות:

פעולה 4
פרטי הפעולה
תאריך הפעולה20/04/2021 :
משך הפעילות (בשעות)0.2 :

סוג הפעולה :הדרכה דיגיטלית
תיאור הפעולה :הקרנת סרטון הדרכה
קצר על מניעת הטרדה מינית
באוניברסיטה ,הכולל מידע על החוק
והתקנון ודרכי פניה לנציבות

קהל יעד :סטודנטים/תלמידים
מבצע/ת הפעילות :גורם פנימי (ממונה,
אחר)

מספר משתתפים24000 :
אחוז השתתפות:

פעולה 5
פרטי הפעולה
תאריך הפעולה14/10/2020 :
משך הפעילות (בשעות)1 :

סוג הפעולה :הרצאה פרונטלית
תיאור הפעולה :הרצאה על מניעת
הטרדה מינית לסגל אקדמי חדש

קהל יעד :סגל אקדמאי חדש
מבצע/ת הפעילות :גורם פנימי (ממונה,
אחר)

מספר משתתפים:
אחוז השתתפות:

פעולה 6
פרטי הפעולה
תאריך הפעולה10/11/2020 :
משך הפעילות (בשעות)0.5 :

סוג הפעולה :הדרכה דיגיטלית
תיאור הפעולה :הדרכה על מניעת
הטרדה מינית לסגל האקדמי של בית
הספר למינהל עסקים

קהל יעד :סטודנטים/תלמידים
מבצע/ת הפעילות :גורם פנימי (ממונה,
אחר)

מספר משתתפים:
אחוז השתתפות:

פעולה 7
פרטי הפעולה
תאריך הפעולה15/11/2020 :
משך הפעילות (בשעות)1.5 :

סוג הפעולה :הרצאה פרונטלית
תיאור הפעולה :הדרכה על מניעת
הטרדה מינית לסגל היועצים והיועצות
למניעת נשירה של האוניברסיטה
[נערכה הרצאה נוספת לקראת פתיחת
שנה``ל תשפ``ב ביום ]3/10/2021

קהל יעד :סגל מנהלי
מבצע/ת הפעילות :גורם פנימי (ממונה,
אחר)

מספר משתתפים:
אחוז השתתפות:

פעולה 8
פרטי הפעולה
תאריך הפעולה29/09/2021 :
משך הפעילות (בשעות)1.5 :

פעולה 9

סוג הפעולה :הרצאה פרונטלית
תיאור הפעולה :הדרכה לסטודנטים על
מניעת הטרדה מינית

קהל יעד :סטודנטים/תלמידים
מבצע/ת הפעילות :גורם חיצוני מסחרי

מספר משתתפים450 :
אחוז השתתפות80-100 :

פרטי הפעולה
תאריך הפעולה20/04/2021 :
משך הפעילות (בשעות)2 :

סוג הפעולה :הרצאה פרונטלית
תיאור הפעולה :הרצאה על מניעת
הטרדה מינית לסגל המינהלי והאקדמי
של בית הספר להנדסה ומדעי המחשב

קהל יעד :סגל מנהלי
מבצע/ת הפעילות :גורם פנימי (ממונה,
אחר)

מספר משתתפים40 :
אחוז השתתפות:

פעולה 10
פרטי הפעולה
תאריך הפעולה25/10/2020 :
משך הפעילות (בשעות)0.5 :

סוג הפעולה :הרצאה פרונטלית
תיאור הפעולה :הרצאה על מניעת
הטרדה מינית לסטודנטים בתוכנית של
תלמידי מאסטר מחו``ל

קהל יעד :סטודנטים/תלמידים
מבצע/ת הפעילות :גורם פנימי (ממונה,
אחר)

מספר משתתפים:
אחוז השתתפות:

פעולה 11
פרטי הפעולה
תאריך הפעולה14/10/2020 :
משך הפעילות (בשעות)1 :

סוג הפעולה :הרצאה פרונטלית
תיאור הפעולה :הדרכה למניעת הטרדה
מינית לסגל אקדמי חדש

קהל יעד :סגל אקדמאי חדש
מבצע/ת הפעילות :גורם פנימי (ממונה,
אחר)

מספר משתתפים:
אחוז השתתפות:

פעולה 12
פרטי הפעולה
תאריך הפעולה05/05/2021 :
משך הפעילות (בשעות)1 :

סוג הפעולה :הרצאה פרונטלית
תיאור הפעולה :הרצאה במסדרת יום
פעילות למודעות לרצח נשים בELSC

קהל יעד :כלל המוסד
מבצע/ת הפעילות :גורם פנימי (ממונה,
אחר)

מספר משתתפים:
אחוז השתתפות:

פעולה 13
פרטי הפעולה
תאריך הפעולה30/12/2020 :
משך הפעילות (בשעות)2 :

סוג הפעולה :הרצאה פרונטלית
תיאור הפעולה :הדרכה  -מניעת
הטרדה מינית והגברת תחושבת ביטחון
ומוגנות במעונות לסגל המעונות

קהל יעד :סגל מנהלי
מבצע/ת הפעילות :גורם פנימי (ממונה,
אחר)

מספר משתתפים:
אחוז השתתפות:

תלונות
מספר התלונות במוסד:

תלונה 1
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת18-24 :
גילאי נילון18-24 :

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; תקיפה מינית מחוץ לאוניברסיטה
מועד סיום טיפול02/11/2020 :

מועד הגשת התלונה29/10/2020 :

אופן הטיפול :בטיפול המשטרה /פתיחה בהליך משפטי; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת; מתן ייעוץ למתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים; בטיפול משטרה
החלטת המוסד :בטיפול משטרה
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; עזב את הלימודים  +בטיפול המשטרה
שירותי סיוע :ליווי על ידי סגנית נציבה טיפול פסיכולוגי במימון המוסד סיוע אקדמי מול היחידה האקדמית
פרטים נוספים והערות:

תלונה 2
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :גורם חיצוני למוסד

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :אחר
מין הנילון :אחר

מהות התלונה ופירוט המקרה :סביבה/אוירה מטרידה
מועד הגשת התלונה01/11/2020 :

מועד סיום טיפול01/11/2020 :

אופן הטיפול :בירור פרטים נוספים עם מגיש התלונה; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :אחר; ניתנה הדרכה
החלטת המוסד :בטיפול משטרה
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; לא רלוונטי
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :הטרדת סטודנטים בקבוצת ווצאפ  -ניתנה הדרכה לאדמינים של הקבוצה והופנו ליחידת הסייבר של המשטרה במהלך השנה התקבלו  3תלונות דומות
נוספות  -בסוף דצמבר  ; 2020באמצע מרץ  ; 2021בתחילת ספטמבר 2021

תלונה 3
מגיש התלונה/פניה :תלונה אנונימית
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סגל אקדמאי

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :אחר
מין הנילון :אחר

מהות התלונה ופירוט המקרה :התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית
מועד סיום טיפול17/11/2020 :

מועד הגשת התלונה17/11/2020 :

אופן הטיפול :גביית עדות מהעד/ים; שיחת בירור עם הנילון/נה
המלצת הנציב/ה :אחר; אין סמכות
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :פרסום מיזוגני ברשת חברתית ,נערכה שיחת הבהרה עם הנילון

תלונה 4
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :גורם חיצוני למוסד

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :אחר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; תקיפה מינית
מועד הגשת התלונה26/11/2020 :

מועד סיום טיפול26/11/2020 :

אופן הטיפול :מתן ייעוץ למתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :בטיפול משטרה
החלטת המוסד :בטיפול משטרה
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; בטיפול המשטרה
שירותי סיוע :פנייה לקבלת סיוע  -ניתן ליווי מסייעת מטעם הנציבות  +סיוע אקדמי  +הופנתה לשירות הפסיכולוגי במימון הנציבות
פרטים נוספים והערות :תקיפה מחוץ לאוניברסיטה ,ניתן סיוע

תלונה 5
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סגל מנהלי

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :אחר
מין הנילון :אחר

מהות התלונה ופירוט המקרה :סביבה/אוירה מטרידה
מועד סיום טיפול01/12/2020 :

מועד הגשת התלונה26/11/2020 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :הערות שאינן מהוות הטרדה מינית

תלונה 6
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת18-24 :
גילאי נילון18-24 :

מין של המתלונן/ת :זכר
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; מגע ללא הסכמה
מועד הגשת התלונה01/12/2020 :

מועד סיום טיפול21/03/2021 :

אופן הטיפול :בירור פרטים נוספים עם מגיש התלונה; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; 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 :נזיפה/אזהרה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה; הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה

שירותי סיוע :הצדדים הופנו לשירות הפסיכולוגי ,קיבלו סיוע וליווי נפשי ואקדמי מהנציבות
פרטים נוספים והערות :לאחר שהוצע למתלונן לפנות למשטרה ,לאור מורכבות המקרה ,נערך הליך גישור בין הצדדים

תלונה 7
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סגל מנהלי
נילון :סגל אקדמאי

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית
מועד סיום טיפול09/12/2020 :

מועד הגשת התלונה01/12/2020 :

אופן הטיפול :ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם
המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נזיפה/אזהרה; קנס כספי
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות:

תלונה 8
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סגל אקדמאי

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :אחר
מין הנילון :אחר

מהות התלונה ופירוט המקרה :הצעות חוזרות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני תוך ניצול יחסי מרות; התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ,המתמקדות במיניותו
מועד הגשת התלונה02/12/2020 :

מועד סיום טיפול20/01/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; בירור פרטים נוספים עם מגיש התלונה; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; גביית עדות מהעד/ים; שיחת
בירור עם הנילון/נה
המלצת הנציב/ה :נזיפה/אזהרה

החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה; הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :תלונה אנונימית על התנהלות לא ראויה של מרצה (התייחסויות מילוליות) ,טופל על ידי הגוף האקדמי הממונה על ידי הרחקת המרצה

תלונה 9
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סגל מנהלי
נילון :עובד/ת חוץ (קבלן ,מרצה אורח)

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון+65 :

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית
מועד סיום טיפול10/12/2020 :

מועד הגשת התלונה06/12/2020 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהמתלונן/נת; שיחת בירור עם
המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים
החלטת המוסד :הפסקת עבודה (סגל)/הרחקת סטודנט מלימודים
החלטת הגוף המשמעתי :הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :גורם חיצוני מטריד  -הורחק מהקמפוסים של האוניברסיטה לאחר המקרה

תלונה 10
מגיש התלונה/פניה :תלונה אנונימית
מתלונן/ת :סגל מנהלי
נילון :סגל אקדמאי

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :אחר
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :סביבה/אוירה מטרידה
מועד הגשת התלונה24/12/2020 :

מועד סיום טיפול07/02/2021 :

אופן הטיפול :בירור פרטים נוספים עם מגיש התלונה; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת; מתן ייעוץ
למתלונן/נת; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות:

תלונה 11
מגיש התלונה/פניה :תלונה אנונימית
מתלונן/ת :סגל מנהלי
נילון :סגל אקדמאי

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון+65 :

מין של המתלונן/ת :אחר
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :סביבה/אוירה מטרידה
מועד סיום טיפול05/01/2021 :

מועד הגשת התלונה29/12/2020 :

אופן הטיפול :ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; גביית עדות מהנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נזיפה/אזהרה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות:

תלונה 12
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :עובד/ת חוץ (קבלן ,מרצה אורח)

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :הצעות חוזרות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני תוך ניצול יחסי מרות; התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ,המתמקדות במיניותו

מועד סיום טיפול26/01/2021 :

מועד הגשת התלונה30/12/2020 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהמתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :אחר; טופל על ידי הגוף החיצוני
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; טופל על ידי הגוף החיצוני
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :הטרדה מילולית במסגרת הכשרה מעשית שטופלה על ידי המוסד המכשיר

תלונה 13
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סגל מנהלי

גילאי המתלונן/ת45-54 :
גילאי נילון45-54 :

מין של המתלונן/ת :זכר
מין הנילון :נקבה

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; תלונת שווא
מועד סיום טיפול08/03/2021 :

מועד הגשת התלונה11/01/2021 :

אופן הטיפול :גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות:

תלונה 14
מגיש התלונה/פניה :תלונה אנונימית
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סגל אקדמאי

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :אחר
מין הנילון :אחר

מהות התלונה ופירוט המקרה :סביבה/אוירה מטרידה; התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית
מועד סיום טיפול11/04/2021 :

מועד הגשת התלונה10/01/2021 :

אופן הטיפול :בירור פרטים נוספים עם מגיש התלונה; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; 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 :נזיפה/אזהרה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות:

תלונה 15
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת18-24 :
גילאי נילון18-24 :

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :הצעות חוזרות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני תוך ניצול יחסי מרות; הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ; מעשים מגונים (כמשמעותם
בסעיפים  348ו 349-לחוק העונשין)
מועד הגשת התלונה31/01/2021 :

מועד סיום טיפול28/10/2021 :

אופן הטיפול :בירור פרטים נוספים עם מגיש התלונה; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; 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; קנס כספי
החלטת המוסד :הפסקת עבודה (סגל)/הרחקת סטודנט מלימודים
החלטת הגוף המשמעתי :הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים
שירותי סיוע :ליווי מסייעת; ליווי אקדמי ומשמעתי; שירות פסיכולוגי על חשבון הנציבות
פרטים נוספים והערות :התקבלו תלונות נוספות על הנילון הוצע למתלוננת לפנות למשטרה

תלונה 16

מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ,המתמקדות במיניותו ; הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ; מגע ללא הסכמה
מועד סיום טיפול29/09/2021 :

מועד הגשת התלונה22/04/2021 :

אופן הטיפול :ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; פתיחה בהליך משמעתי; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת; מתן ייעוץ למתלונן/נת; תמיכה
וליווי למתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים; קנס כספי
החלטת המוסד :הפסקת עבודה (סגל)/הרחקת סטודנט מלימודים
החלטת הגוף המשמעתי :הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים
שירותי סיוע :ליווי מטעם הנציבות
פרטים נוספים והערות :הרחקה במסגרת הסדר טיעון עם הנילון הוצע למתלוננת לפנות למשטרה

תלונה 17

מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; מגע ללא הסכמה
מועד הגשת התלונה31/01/2021 :

מועד סיום טיפול31/01/2021 :

אופן הטיפול :בירור פרטים נוספים עם מגיש התלונה; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :אחר; סיוע בלבד
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; סיוע בלבד
שירותי סיוע :ליווי מטעם הנציבות וסיוע אקדמי
פרטים נוספים והערות :הוצע למתלוננת לפנות למשטרה זהות הנילון לא ידועה ניתן סיוע ותמיכה למתלוננת עד שתוכל להגיש תלונה רשמית שתטופל על ידי הנציבות

תלונה 18
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :נקבה

מהות התלונה ופירוט המקרה :סביבה/אוירה מטרידה; התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית ; התייחסויות חוזרות המופנות
לאדם ,המתמקדות במיניותו
מועד סיום טיפול07/03/2021 :

מועד הגשת התלונה04/02/2021 :

אופן הטיפול :בירור פרטים נוספים עם מגיש התלונה; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; 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 :נזיפה/אזהרה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות:

תלונה 19
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סגל מנהלי

גילאי המתלונן/ת18-24 :
גילאי נילון55-64 :

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :סביבה/אוירה מטרידה; התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ,המתמקדות במיניותו ; מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים  348ו 349-לחוק
העונשין)
מועד הגשת התלונה10/02/2021 :

מועד סיום טיפול21/04/2021 :

אופן הטיפול :בירור פרטים נוספים עם מגיש התלונה; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; 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; קנס כספי
החלטת המוסד :הפסקת עבודה (סגל)/הרחקת סטודנט מלימודים
החלטת הגוף המשמעתי :הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים

שירותי סיוע :הופנתה לסיוע
פרטים נוספים והערות :הוצע למתלוננת לפנות למשטרה הרחקת הנילון מהעבודה ומשטחי האוניברסיטה לצמיתות

תלונה 20
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; מגע ללא הסכמה מלאה
מועד סיום טיפול25/05/2021 :

מועד הגשת התלונה27/04/2021 :

אופן הטיפול :ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; 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 :נזיפה/אזהרה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה
שירותי סיוע :ליווי על ידי הנציבות
פרטים נוספים והערות :הוצע למתלוננת לפנות למשטרה

תלונה 21
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת18-24 :
גילאי נילון18-24 :

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית
מועד הגשת התלונה11/03/2021 :

מועד סיום טיפול13/03/2021 :

אופן הטיפול :ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; מתן ייעוץ למתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נזיפה/אזהרה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה

החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :התבטאות מיזוגנית  -נערכה שיחת הבהרה ואזהרה לנילון

תלונה 22
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סגל מנהלי
נילון :סגל מנהלי

גילאי המתלונן/ת18-24 :
גילאי נילון18-24 :

מין של המתלונן/ת :זכר
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית
מועד סיום טיפול07/06/2021 :

מועד הגשת התלונה17/03/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :מריבה בין עובדים  -הועבר לטיפול היחידה

תלונה 23
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :גורם חיצוני למוסד

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; בקשה לסיוע לאחר תקיפה מינית מחוץ למוסד
מועד הגשת התלונה18/04/2021 :
אופן הטיפול :תמיכה וליווי למתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :אחר; סיוע בלבד

מועד סיום טיפול18/04/2021 :

החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; סיוע בלבד
שירותי סיוע :ניתן סיוע אקדמי וליווי
פרטים נוספים והערות :מקרה עבר  -ניתן סיוע

תלונה 24
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :עובד/ת חוץ (קבלן ,מרצה
אורח)
נילון :גורם חיצוני למוסד

גילאי המתלונן/ת:

מין של המתלונן/ת :אחר

גילאי נילון:

מין הנילון :אחר

מהות התלונה ופירוט המקרה :הצעות חוזרות בעלות אופי מיני
מועד סיום טיפול20/04/2021 :

מועד הגשת התלונה20/04/2021 :

אופן הטיפול :ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; גביית עדות מהעד/ים
המלצת הנציב/ה :אחר; אין סמכות  -הדרכה יחידתית
החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; אין סמכות  -הדרכה יחידתית
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :דיווח על מקרה עבר ,בעת קבלת הדיווח לא היתה סמכות על הצדדים ,הוצע לפונה מטעם המתלוננת לפנות למשטרה

תלונה 25
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :עובד/ת חוץ (קבלן ,מרצה אורח)

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים  348ו 349-לחוק העונשין)
מועד הגשת התלונה21/04/2021 :

מועד סיום טיפול21/04/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת

המלצת הנציב/ה :הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים
החלטת המוסד :הפסקת עבודה (סגל)/הרחקת סטודנט מלימודים
החלטת הגוף המשמעתי :הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים
שירותי סיוע :הוצעו שירותי סיוע
פרטים נוספים והערות :הנציבה המליצה להפסיק את עבודתו של עובד החוץ באוניברסיטה והמלצתה התקבלה על ידי הקבלן הוצע למתלוננת לפנות למשטרה

תלונה 26
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; מקרה עבר  -תקיפה
מועד סיום טיפול29/04/2021 :

מועד הגשת התלונה21/04/2021 :

אופן הטיפול :מתן ייעוץ למתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :אחר; מקרה עבר  -סיוע בלבד
החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; סיוע בלבד
שירותי סיוע :ניתן סיוע פסיכולוגי וליווי
פרטים נוספים והערות :פנייה לקבלת סיוע  -ניתן

תלונה 27
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סגל אקדמאי
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית
מועד הגשת התלונה25/04/2021 :

מועד סיום טיפול25/04/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; גביית עדות מהעד/ים
המלצת הנציב/ה :אחר; עלה במסגרת הליך משמעתי אחר
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; טופל במסגרת הליך משמעתי אחר
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :קשור למקרה אחר וטופל במסגרתו

תלונה 28
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :גורם חיצוני למוסד
נילון :עובד/ת חוץ (קבלן ,מרצה אורח)

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :סביבה/אוירה מטרידה
מועד סיום טיפול02/05/2021 :

מועד הגשת התלונה26/04/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה
המלצת הנציב/ה :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :פנייה ממוסד אקדמי בגין מקרה שאירע לסטודנטית של המוסד בשטח האוניברסיטה .התלונה טופלה מול הגורם החיצוני וכן בעקבות המקרה ,למרות שלא
עלה כדי הטרדה מינית ,שונו נהלי עבודה

תלונה 29
מגיש התלונה/פניה :תלונה אנונימית
מתלונן/ת :גורם חיצוני למוסד
נילון :סגל אקדמאי

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :אחר
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; התנכלות שמקורה בהטרדה מינית; חתירה למגע ללא הסכמה

מועד סיום טיפול24/05/2021 :

מועד הגשת התלונה03/05/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; שיחת בירור עם
הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נזיפה/אזהרה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :הוגשה תלונה אנונימית על מקרה עבר ,לא ניתן מספיק מידע לטיפול ,למרות האמור נערכה שיחה עם הנילון והמקרה הובא לידיעת הנהלת האוניברסיטה

תלונה 30
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :אחר
מין הנילון :אחר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; אמירות מיניות במסגרת מריבה אלימה
מועד סיום טיפול09/05/2021 :

מועד הגשת התלונה04/05/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נזיפה/אזהרה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :במסגרת מריבה אלימה בין סטודנטים  -טופל על ידי אגף חירום וביטחון

תלונה 31
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :הצעות חוזרות בעלות אופי מיני
מועד סיום טיפול03/06/2021 :

מועד הגשת התלונה20/05/2021 :

אופן הטיפול :תמיכה וליווי למתלונן/נת; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נזיפה/אזהרה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה; הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
שירותי סיוע :ליווי
פרטים נוספים והערות:

תלונה 32
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :יחידה במוסד הלימוד
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :אחר
מין הנילון :אחר

מהות התלונה ופירוט המקרה :פנייה/שאלה/בקשת מידע
מועד הגשת התלונה06/06/2021 :

מועד סיום טיפול06/06/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד
המלצת הנציב/ה :אחר; ניתן יעוץ ליחידה
החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; ניתן יעוץ ליחידה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות:

תלונה 33
מגיש התלונה/פניה :שמועה

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

גילאי המתלונן/ת:

מין של המתלונן/ת :אחר

גילאי נילון:

מין הנילון :אחר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; ניצול יחסי מרות; התנכלות שמקורה בהטרדה מינית; התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו
המינית ; התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ,המתמקדות במיניותו ; הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ; שמועות על התנהלות לא הולמת
מועד סיום טיפול01/07/2021 :

מועד הגשת התלונה08/06/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד
המלצת הנציב/ה :בבירור-טרם התקבלה החלטה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :בבירור-טרם התקבלה החלטה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :שמועות שלמרות נסיונות בירור לא התאמתו ,המקרה נותר בסטטוס ``בבירור`` בניסיון לאתר מידע רלוונטי נוסף ונמסר מידע לגוף חיצוני למוסד הקשור
עם הנילון למעקב מקביל על תלונות

תלונה 34
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; מגע ללא הסכמה
מועד הגשת התלונה13/06/2021 :

מועד סיום טיפול28/10/2021 :

אופן הטיפול :פתיחה בהליך משמעתי; 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 :נזיפה/אזהרה; הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים; קנס כספי
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה; הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :קיימות תלונות נוספות על הנילון הופסקו לימודיו של הנילון

תלונה 35
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :זכר
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ,המתמקדות במיניותו
מועד סיום טיפול23/06/2021 :

מועד הגשת התלונה14/06/2021 :

אופן הטיפול :ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות מהמתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם
המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נזיפה/אזהרה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה; הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות:

תלונה 36
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; מגע ללא הסכמה
מועד הגשת התלונה11/06/2021 :

מועד סיום טיפול28/10/2021 :

אופן הטיפול :ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; פתיחה בהליך משמעתי; 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 :נזיפה/אזהרה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה; הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
שירותי סיוע :ניתן סיוע אקדמי ופסיכולוגי וליווי נציבות למתלוננת

פרטים נוספים והערות :קיימות תלונות נוספות על הנילון הנילון הורחק מהלימודים

תלונה 37
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סגל מנהלי
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ; מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים  348ו 349-לחוק העונשין)
מועד סיום טיפול23/06/2021 :

מועד הגשת התלונה13/06/2021 :

אופן הטיפול :בטיפול המשטרה /פתיחה בהליך משפטי; מתן ייעוץ למתלונן/נת; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :בטיפול משטרה
החלטת המוסד :בטיפול משטרה
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; בטיפול המשטרה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :הוצע למתלוננת ליווי למשטרה וסיוע

תלונה 38
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :גורם חיצוני למוסד

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :זכר
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ,המתמקדות במיניותו ; הטרדה מאיימת על רקע מיני  -מחוץ לאוניברסיטה
מועד הגשת התלונה15/06/2021 :

מועד סיום טיפול21/06/2021 :

אופן הטיפול :בירור פרטים נוספים עם מגיש התלונה; 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 :אחר; אין סמכות  -מקרה מחוץ לאוניברסיטה
החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; אין סמכות  -מקרה מחוץ לאוניברסיטה

שירותי סיוע :ניתן סיוע אקדמי ופסיכולוגי ,וכן ליווי על ידי מסייעת וחונכות אקדמית
פרטים נוספים והערות :מקרה שאירוע מחוץ לאוניברסיטה על ידי גורם חיצוני ,למתלונן ניתן סיוע והוצע לו לפנות למשטרה

תלונה 39
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; הטרדה מאיימת על רקע מיני
מועד סיום טיפול27/06/2021 :

מועד הגשת התלונה26/06/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; מתן ייעוץ למתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
שירותי סיוע :ניתן ליווי של מסייעת
פרטים נוספים והערות :הועבר לטיפול אגף חירום ובטחון

תלונה 40
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :עובד/ת חוץ (קבלן ,מרצה
אורח)
נילון :עובד/ת חוץ (קבלן ,מרצה אורח)

גילאי המתלונן/ת:

מין של המתלונן/ת :נקבה

גילאי נילון:

מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :ניצול יחסי מרות; הצעות חוזרות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני תוך ניצול יחסי מרות; מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים  348ו349-
לחוק העונשין)
מועד הגשת התלונה30/06/2021 :

מועד סיום טיפול13/07/2021 :

אופן הטיפול :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 :נזיפה/אזהרה; הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה; הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה; הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים
שירותי סיוע :ליווי על ידי הנציבות ועל ידי חוקרים במחלקה
פרטים נוספים והערות :הנילון הורחק על ידי הגוף המעסיק נאסרה על הנילון כניסה לקמפוס הוצע למתלוננת לפנות למשטרה

תלונה 41
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :גורם חיצוני למוסד

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; תקיפה מינית מחוץ לאוניברסיטה
מועד סיום טיפול01/07/2021 :

מועד הגשת התלונה01/07/2021 :

אופן הטיפול :מתן ייעוץ למתלונן/נת; תמיכה וליווי למתלונן/נת; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :אחר; סיוע בלבד
החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; סיוע בלבד
שירותי סיוע :שירות פסיכולוגי ,סיוע אקדמי ,ליווי על ידי מסייעת
פרטים נוספים והערות:

תלונה 42
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :זכר
מין הנילון :נקבה

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; הטרדות לאחר קשר בין הצדדים
מועד הגשת התלונה30/06/2021 :

מועד סיום טיפול30/06/2021 :

אופן הטיפול :בטיפול המשטרה /פתיחה בהליך משפטי; גביית עדות מהמתלונן/נת; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :בטיפול משטרה
החלטת המוסד :בטיפול משטרה
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; בטיפול משטרה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :המתלונן מסר שהגיש תלונה במשטרה

תלונה 43
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :עובד/ת חוץ (קבלן ,מרצה אורח)

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון18-24 :

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ,המתמקדות במיניותו ; הצעות חוזרות בעלות אופי מיני
מועד סיום טיפול13/07/2021 :

מועד הגשת התלונה02/07/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; גביית עדות
מהמתלונן/נת; מתן ייעוץ למתלונן/נת; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים; קנס כספי
החלטת המוסד :הפסקת עבודה (סגל)/הרחקת סטודנט מלימודים
החלטת הגוף המשמעתי :הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה; הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :התקבלו תלונות ממתלוננות נוספות .נדרש מהקבלן להפסיק את עבודת הנילון באוניברסיטה ייערכו הדרכות ייעודיות לעובדי קבלן

תלונה 44
מגיש התלונה/פניה :תלונה אנונימית
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :גורם חיצוני למוסד

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מהות התלונה ופירוט המקרה :סביבה/אוירה מטרידה

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מועד סיום טיפול04/08/2021 :

מועד הגשת התלונה18/07/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד
המלצת הנציב/ה :אחר; הועבר לטיפול הבטחון
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; הועבר לטיפול הבטחון
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :פרסום אנונימי בפייסבוק על מקרה של הטרדה סביבתית ,הועבר למעקב וטיפול על ידי אגף החירום והביטחון

תלונה 45
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :גורם חיצוני למוסד

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; הצעות חוזרות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני תוך ניצול יחסי מרות; מגע ללא הסכמה
מועד סיום טיפול12/08/2021 :

מועד הגשת התלונה26/07/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; גביית עדות מהמתלונן/נת; מתן ייעוץ למתלונן/נת; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :אחר; טופל על ידי הגוף החיצוני
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; טופל על ידי הגוף החיצוני
שירותי סיוע :ליווי על ידי הנציבות
פרטים נוספים והערות :התנהלות לא הולמת כלפי סטודנטית במסגרת הכשרה ,ניתן לסטודנטית ליווי במהלך טיפול במקרה על ידי מוסד ההכשרה הוצע למתלוננת לפנות
למשטרה

תלונה 46
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :עובד/ת חוץ (קבלן ,מרצה אורח)

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :מעשים מגונים (כמשמעותם בסעיפים  348ו 349-לחוק העונשין)
מועד סיום טיפול31/08/2021 :

מועד הגשת התלונה27/07/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; פתיחה בהליך משמעתי; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהנילון/נה; תמיכה וליווי למתלונן/נת; שיחת
בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נזיפה/אזהרה; הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים; קנס כספי
החלטת המוסד :הפסקת עבודה (סגל)/הרחקת סטודנט מלימודים
החלטת הגוף המשמעתי :הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה; הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :הומלץ לגורם החיצוני להפסיק את העסקת העובד ,והגורם קיבל את המלצת הנציבות הוצע למתלוננת לפנות למשטרה

תלונה 47
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :עובד/ת חוץ (קבלן ,מרצה אורח)

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית
מועד הגשת התלונה28/07/2021 :

מועד סיום טיפול09/08/2021 :

אופן הטיפול :גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהמתלונן/נת; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :אחר
החלטת המוסד :הפסקת עבודה (סגל)/הרחקת סטודנט מלימודים
החלטת הגוף המשמעתי :הפסקת עבודה/הרחקה מלימודים
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :עובד חיצוני זמני ,שהוגשו עליו תלונות בעבר ,הורחק בהחלטת היחידה המעסיקה

תלונה 48
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת

מתלונן/ת :גורם חיצוני למוסד
נילון :עובד/ת חוץ (קבלן ,מרצה אורח)

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :אחר
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית ; התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ,המתמקדות
במיניותו
מועד סיום טיפול09/09/2021 :

מועד הגשת התלונה29/07/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד
המלצת הנציב/ה :אחר; טופל על ידי הבטחון
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :אחר; טופל על ידי הבטחון
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות:

תלונה 49
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סגל אקדמאי
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :פנייה/שאלה/בקשת מידע
מועד הגשת התלונה23/08/2021 :

מועד סיום טיפול24/08/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית; אחר; הועבר לטיפול היחידה
החלטת המוסד :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
החלטת הגוף המשמעתי :נמצא שלא התקיימה הטרדה מינית
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :נערכו הדרכות לסטודנטים ביחידה

תלונה 50

מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :גורם חיצוני למוסד

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית
מועד סיום טיפול02/09/2021 :

מועד הגשת התלונה01/09/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; גביית עדות מהעד/ים; גביית עדות מהמתלונן/נת; שיחת בירור עם הנילון/נה; שיחת בירור עם
המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :אחר; הועבר לטיפול הגורם החיצוני
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה; אחר; הועבר לטיפול הגורם החיצוני
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות:

תלונה 51

מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :זכר
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית ; התייחסות מינית במקרה אלימות
מועד הגשת התלונה02/09/2021 :

מועד סיום טיפול28/10/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; 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 :נזיפה/אזהרה; אחר; הועבר לטיפול ועדת משמעת
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה; אחר; הועבר לטיפול ועדת משמעת
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות :הוצע למתלונן לפנות למשטרה המקרה נמסר על המלצת הנציבות לטיפול ועדת משמעת האוניברסיטאית

תלונה 52
מגיש התלונה/פניה :מתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :סטודנט/ית

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :זכר
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :אחר; מגע ללא הסכמה באירוע חיצוני לאוניברסיטה
מועד סיום טיפול05/09/2021 :

מועד הגשת התלונה03/09/2021 :

אופן הטיפול :העברת לטיפול של גורם אחר במוסדאו לגורם חיצוני למוסד; שיחת בירור עם המתלונן/נת
המלצת הנציב/ה :אחר; טופל על ידי גוף חיצוני
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
שירותי סיוע :הוצע סיוע למתלונן
פרטים נוספים והערות :נמסר לטיפול הגוף החיצוני האחראי על האירוע והוצע למתלונן לפנות למשטרה

תלונה 53
מגיש התלונה/פניה :פנייה מטעמו/ה של המתלונן/ת
מתלונן/ת :סטודנט/ית
נילון :גורם חיצוני למוסד

גילאי המתלונן/ת:
גילאי נילון:

מין של המתלונן/ת :נקבה
מין הנילון :זכר

מהות התלונה ופירוט המקרה :התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית
מועד הגשת התלונה08/10/2021 :

מועד סיום טיפול11/10/2021 :

אופן הטיפול :ביצוע שיחת הבהרה וחידוד נהלים; 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 :נזיפה/אזהרה
החלטת המוסד :נזיפה/הזהרה/הפרדה בין מתלונן/ת לנילון/ה
החלטת הגוף המשמעתי :נזיפה/אזהרה
שירותי סיוע:
פרטים נוספים והערות:

