
9תיקון תקנה 
לתקנות למניעת הטרדה מינית  

1988-ח "תשנ( חובות המעביד)

פליישמן–ד יעל טור כספא "עו
היועצת המשפטית  

המועצה להשכלה גבוהה



1998ח"התשנמיניתהטרדהלמניעתהחוק
(מעבידחובות)מיניתהטרדהלמניעתוהתקנות

לעשותממעבידנדרשמהמפרטים1998-ח"התשנ
,מיניתמהטרדהחופשיתעבודהסביבתליצורכדי

אתלמנוע,בתלונותלטיפוליעילהדרךלקבוע
הנוגעיםפרטיותכיבודתוך,במתלונןהפגיעה

.בדבר

יחסימתקיימיםגבוההלהשכלהבמוסדות
האקדמיהסגלחבריביןמורכביםותלותהיררכיה

.והסטודנטיםהמנהלי,הזוטר,הבכיר

מוסדות המקנים  "החוק והתקנות חלים גם על 
השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים ועל  
ובכלל  ..." התלמידים והסטודנטים הלומדים בהם

זה יראו לענין"כאשר זה מוסדות להשכלה גבוהה
–את המורה או המרצה , כמעביד–את המוסד 

מטעם המעביד ואת הסטודנט  " כעובד או כממונה
".כעובד–

החוק למניעת הטרדה מינית ותכליתו



.א

דוח מבקר  
טיפול  

המוסדות  
להשכלה  

גבוהה  
בהטרדות  

מיניות

5/2013

אין טיפול  
ראוי

הדין הקיים  
אינו מספק

.ב

צוות מנהלי  מינוי
לתיקון ליקויים

+ ל "מנכ
התאחדות

. ג

דיון וגיבוש  
המלצות  
.דהצוות י  

העברת המלצות  
הצוות להערות  

,  המוסדות
להתאחדות  

הסטודנטים ולנציגי  
משרד המשפטים  

.ה

דיון בהמלצות  
וההערות בפני הוועדה  

לפיקוח ואכיפה   

11/2013

.ו

דיון על הדוח 
והחלטהג"במל

12/2013

.ז

9תיקון 
לתקנות  

6/14

רקע



ג"המלהחלטת 

:נושאים עיקריים שדרשו טיפול

ההשכלה הגבוההלמערכת ייחודיות בתקנות הפרשנות והוראות . 1
הטרדהלמניעתתקנות)הקיימותלתקנותוהבהרותפרשנותרקשמהוותהוראות–

.(מעביד)מינית

הוכנסוג"מלהמלצותובעקבותהקיימותבתקנותהופיעושלאחדשותהוראות–
.2014יוניבחודשהתקנותלתיקון

הייחודיים של מוסדות אלו ובהם תחלופה גדולה של ציבור תקנות אלו נועדו לתת מענה למאפיינים "
"שהות זמנית במוסד ופערי כוח ניכרים בין הלומדים לסגל, הלומדים

9דברי הסבר לתיקון 

של  אתר האינטרנט , דווח שנתי–שקיפות –להבטחת מעקב ופיקוח הוראות . 2

פניות ציבור, ג"המל

,  דיווחים, פרסומים, הסברה, אינטרנט. עיוןיום -הוראות להגברת המודעות  . 3

הדגשת אחריות המוסדות



עקרונות ההחלטה

.

בנושאלטיפולרבהחשיבותרואהגבוההלהשכלההמועצה

מערכת.גבוההלהשכלהבמוסדותמיניותהטרדותמניעת

ציבוריותמטרותבעלת-ייחודיתהיאהגבוההההשכלה

.עצמאותעלושמירה

והמוביליםהדגלנושאילהיותגבוההלהשכלההמוסדותעל

המוסדותאחריותוהדגשתחיזוק–בתחום

שלהםהחובותלריענוןגבוההלהשכלהלמוסדותמכתב.

בנושאמידעיכלולג"המלשלהאינטרנטאתר.

וגופיםהמוסדותבהשתתפותתקופתיעיוןיוםיתקיים

.רלוונטיים

בנושאציבורבפניותלטפלתמשיךג"המל.

2014ביוניתוקנו-המשפטיםמשרדעםהתקנותתיקוןיקודם.





מגדר האחראי למניעת הטרדה מינית

תקנותג"החלטת מלהמבקרח"דו

המבקר טען  
שהמוסדות לא 

הקפידו למנות אישה 
כאחראית על מניעת  

.הטרדה מינית

על המוסדות 
,  ככל שניתן, למנות

אישה כאחראית 
על מניעת הטרדה  

.מינית

לא היה צורך לבצע תיקון 

( ג)4שכן הדבר עולה מסעיף 

ימנה  ככל שניתן"לתקנות 

".אישה כאחראית



ד  המשמעתי וסדרי הדין בבתי הדין  המשמעתיים"הרכב ביה

תקנותג "מלהחלטתח המבקר"דו

המבקר טען שאין  
בתקנות ובתקנון  

התייחסות מפורשת  
לטיפול משמעתי  בעקבות  

הטרדה מינית  

לבחוןהמוסדותעל
הסדריקביעת

,ראוייםמשמעת
הוראותגםשיכללו

ביתשלהרכבולענין
המשמעתיהדין

בכלהדיןביתוסדרי
לטיפולהנוגע

.בתלונות

זהעניין.למוסדותבהמלצהמדובר

למוסדותכייחודינמצאלא

לאמלגולכןגבוההלהשכלה

.בעניןהתקנותאתלתקןהמליצה



שפת התקנון למניעת הטרדה מינית

תקנותג"החלטת מלח המבקר"דו

המבקר טען  
שמוסדות לא 
התאימו את  

התקנונים שלהם  
לשפות עובדיהן  

.והסטודנטים

על המוסדות 
לתרגם את התקנון  

למניעת הטרדה  
מינית גם לשפות  

.אנגלית וערבית

שכןתיקוןלבצעצורךהיהלא
לתקנות8מסעיףעולההדבר

אתלהתאיםהמעבידעללפיו
של"שפתם"להתקנון

סטודנטים/העובדים



הטיפול  בתלונהדחיפות 

תקנותג"החלטת מלח המבקר"דו

המבקר טען  
שמוסדות לא טיפלו
בתלונות בדחיפות  

.הראויה

על המוסדות 
לטיפול  לפעול

בתלונות על  
הטרדה מינית  

.ללא דיחוי

עולהשהעניןסברהג"מל

:הקובעלתקנות(ד)6'סעמ

ייעשהתלונהבירור"

ולפיכך"דיחויובלאביעילות

לבצעמקוםכלאיןכיסברה

.שינוי



פיקוח

תקנותג"החלטת מלח המבקר"דו

עלשוטףומידעפיקוחאין

הטרדהעלהתלונותמספר

.בהןהטיפולואופןמינית

מידעלהעבירהמוסדותעל

הרשותאו/והכנסתלוועדת

או/והאישהמעמדלקידום

עם,אחרממשלתיגורם

שלבתכיפות,ג"למלהעתק

מספראודותלשנהאחת

מיניותהטרדותעלהתלונות

.בהןהטיפולואופן

בתקנותתוקנהההמלצה
יגישמוסד:(5()1א)9סעיף
לקידוםלרשותלשנהאחת

ולוועדההאישהמעמד
דיןהאישהמעמדלקידום
לגביפירוטובווחשבון

שנקטהשונותהפעולות
הטרדהלמניעתהמוסד
מספר,בתחומומינית

לאחראישהוגשוהתלונות
העתקעםבהןהטיפולואופן

ג"למל



מינוי מספר אחראים למניעת הטרדה מינית

תקנותג"החלטת מלח המבקר"דו

,  המבקר טען שמוסדות גדולים
מינו , עם קמפוסים מרוחקים

. לפעמים רק אחראי אחד

על המוסדות להם יותר  
למנות מספר  , מקמפוס אחד

אחראים למניעת הטרדה  
לפחות אחד בכל , מינית

.קמפוס

היהלאכיסברהג"מל-קמפוסים'מס

עולההדברשכןתיקוןלבצעצורך

יותר"לתקנות(ב)4-ו(א)4מסעיפים

."הגיאוגרפיפיזורם"-ו"אחדמאחראי

אףעל–גדוליםלקמפוסיםבהתייחס

אחדמאחראייותרבתקנותשנאמר

המחוקקהרגיש"בכךצורךישאם"

בצורההמוסדותאתלהנחותשצריך

ולכןהייחודיגודלםלאורברורהיותר

:כיהוסיפו,(3()1א)9התקנות

לומדיםאלפייםמעלשבובמוסד"

שנילמנותיש,לימודיםבשנת

."לפחותאחראים



הכשרת האחראי למניעת הטרדה מינית

תקנותג"החלטת מלהמבקרח"דו

המבקר טען שהאחראים  
לא עברו הכשרה והדרכה  
מספקת ולכן לא יכולים  

.למלא את תפקידם כראוי

על המוסדות לדאוג כי  
האחראי למניעת הטרדה  

יעבור הכשרה הולמת  
.ויתאים לתפקיד

לטיפולהמפתחנקודת
מינויהיאבנושאראוי

כישוריםבעלאחראי
-מתאימים

,4(1א)9בתקנהתיקון
במוסדאחראיכינקבע
במהותהשתלמותיעבור

,החוקהכרת,התפקיד
הטרדהומניעתטיפול
פחותלאשלבהיקףמינית

שעות18-מ



הסגל עליו נמנה האחראי למניעת הטרדה מינית

תקנותג"החלטת מלח המבקר"דו

במוסדותההיררכיהנוכח
בכירסגלביןוההבדלים

להגיעוכדי',וכולזוטר
,מלאהלאובייקטיביות

אחראיםלמנותהראוימן
.קבוצהמכל

למנותהמוסדותעל

הטרדהלמניעתאחראים

הסגלעםשנמניםמינית

כלעלוהמנהליהאקדמי

שללגודלובהתאםגווניו

.המוסד

בתקנותתוקנהההמלצה
,3(1א)9,הוראהונכנסה

האחראיםעללפיה
סוגעל"להימנותשימונו

לעניין;עובדיםשלשונה
כל-"עובדיםסוג"-זה

,אקדמיסגל:מאלהאחד
וכן,מינהליסגל

וסטודנטיםתלמידים
-"סגל";מהמוסד

שפרשסגללרבות
."לגמלאות



פעולות הסברה והדרכה

תקנותג"החלטת מלהמבקרח"דו

המבקר טען שמוסדות לא הקפידו  
על הדרכה כל שנה כפי שמתחייב  

מהחוק ולא דאגו שהתלמידים  
.יחשפו למידע רלוונטי

קיים פער בין היקף התופעה של  
הטרדה מינית כפי שעולה  

ממחקרים לבין שיעור הדיווח  
,  לכךבמוסדות ובין יתר הסיבות 

מצוי החוסר בפרסום והסברה של  
.הנושא

פעילותלקייםהמוסדותעל

בתכיפותוזאתוהסברההדרכה

אחרולעקובבשנהפעםעלהעולה

לאור,זהמסוגבפעילותנוכחות

הזוטרבסגלהקיימתהתחלופה

.ובסטודנטים

התקנוןלפרסוםלפעולישכןכמו

לכלמיניתהטרדהלמניעת

נוכחבפרט–חדשעובד/סטודנט

.הייחדיתהתחלופה

כי ההמלצה תוקנה בתקנות ונקבע
המוסד יבטיח את קיומן של  "

פעולות הדרכה והסברה שעניינן 
מניעת הטרדה מינית והתנכלות  

(.1()1א)9" )אחת לשנה לפחות

לפיה על  כמו כן נוספה הוראה
סטודנט  /להביא בפני עובדהמוסד 

בדבר החוק  חדש גם מידע 
וכן בדבר אופן הגשת  , והתקנות

תלונה בגין הטרדה מינית או  
זה  לעניןהתנכלות ושירותי סיוע 

(.(1()1א)9)לומדות גם באמצעות 



תודה רבה
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