
 תקציר –במכללת אמונה  מינית הטרדה למניעת התקנון

 

 הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים.

. החל מתאריך זה 1998 –נכנס לתוקפו החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח  1998בספטמבר  20ביום 

 הטרדה מינית והתנכלות מהווים מעשים פליליים ועילה לתביעת נזיקין.

פועלת למען סביבת לימודים ועבודה חופשיים מהטרדה מינית. מכללת אמונה רואה בחומרה  מכללת אמונה

קיומם רבה כל הטרדה מינית והתנכלות על רקע הטרדה מינית, ותעשה כל שביכולתה על מנת למנוע את 

 במסגרתה.

תקציר זה נועד להבהיר בתמצית את עיקרי החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית ולהבטיח כי מכללת אמונה 

במקרה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית. 

ובעים. ראה/י לעניין זה היכן ניתן להשיג של סתירה בין תקציר זה ובין החוק והתקנות, החוק והתקנות הם הק

 את נוסח החוק והתקנות המלאים.

 מנע צעדי

 התנכלות, מינית הטרדה של ממעשים להימנע וסטודנטית מרצה, ת/עובד מכל דורשת מכללת אמונה 

 .המכללהובמעונות  בקמפוס פעילותה במסגרת מינית הטרדה רקע על ופגיעה

 מינית הטרדה למנוע שביכולתם כל לעשות יתוסטודנט מרצה, עובד מכל דורשת מכללת אמונה     

 .על רקע מיני והתנכלות מינית מהטרדה חופשית ולימודים עבודה סביבת ליצור כדי, והתנכלות

 :הבאים מהמעשים אחד כל היא מינית הטרדה

 .מיני אופי בעל הוא לעשותו נדרש שהאדם המעשה כאשר, באיומים סחיטה. 1

 .וכדומה מוצנעים באברים נגיעה, מגונים מעשים. 2

 .האמורות בהצעות מעוניין שאינו למטריד הראה אשר לאדם המופנות, מיני אופי בעלות חוזרות הצעות. 3

 .בכך מעוניין אינו כי שהראה לאדם המופנות, מיני אופי בעלות והערות התייחסויות. 4

 .האדם של המינית נטייתו או מיניותו, למינו ביחס ומשפילה מבזה התייחסות. 5

, כפופים עובדים או תלמידים, מטופלים, קטינים: הבאים המוטרדים לאחד המופנות, ל"כנ הערות או הצעות. 6

 אמר לא אם גם מינית כהטרדה ההערה או ההצעה תיחשב זה במקרה. תלות או מרות, סמכות ניצול כדי תוך

 .מעוניין אינו כי המוטרד

 .מינית הטרדה על שהוגשה, בתלונה או מינית בהטרדה שמקורה, שהוא סוג מכל פגיעה היא התנכלות. 7

 .לו יתנכל ולא זולתו את מינית אדם יטריד לא. 8

 בחוק הקבועים עונשים

 .כקבוע בהוראות החוק מאסר דינו, לעיל כאמור אדם מינית המטריד

 .נזק הוכחת ללא, התנכלות או מינית הטרדה בשל כספי פיצוי לפסוק רשאי המשפט בית

ממונה על נושא ל היסוס ללא לפנות ת/מוזמן הנך, בחוק שתוארו מהסעיפים באחד ת/נפגע עצמך ראית אם

 הטרדות מיניות במכללה.

 ת אמונהבמכלל מינית הטרדה בנפגעי טיפול

 .מינית בהטרדה הקשורות בתלונות לטיפולהינה הממונה מטעם הנהלת המכללה  חנה שפירא ד"רה

 קשר יצורניתן ל – מינית הטרדה מהווה שקורה מה האם ספק של במקרה או, מינית הטרדה של מקרה בכל

  .050-8501094 :בטלפון ד"ר חנה שפירא עם

 .והאובייקטיביות הסודיות במלוא תלונה בכל ולטפל לבדוק מתחייבת המכללה

 ולחוק למידע נגישות

, כללהוהמ המדינה ידי-על המפורסמים בתקנוניםבהוראות החוק  לעיין ת/מוזמןזכאי/ת ו יתסטודנטת ו/עובד כל

 :הסטודנטיות ד"ר חנה שפירא דיקניתמשרדה של ב הנמצאים

 1998 – ח"התשנ, מינית הטרדה למניעת החוק. 1

 1998 – ח"תשנ, (מעביד חובות) מינית הטרדה למניעת תקנות. 2

 . התקנון למניעת הטרדה מינית של מכללת אמונה.3


