מניעת הטרדה מינית
נציבה למניעת הטרדה מינית במכון
עו"ד אורנה קופלוביץ )בר-נס( ,טל' .03-5026819
E-mail:barnes@hit.ac.il
מהי עמדת המכון ?
 - H.I.T.מכון טכנולוגי חולון ,כמוסד להשכלה גבוהה ,רואה את עצמו מחויב ליצירת סביבה לימודית
שוויונית ,שאין בה התנהגויות מיניות פוגעות .המכון רואה בהטרדה המינית פגיעה בזכויות
הסטודנט/ית ללמוד ולהתפתח באווירה שוויונית ,המשוחררת מאפליה על רקע מיני .הטרדה מינית
מונעת מן המוטרדים/ות הזדמנות שווה למימוש יכולותיהם/ן האקדמית והמקצועית .לפיכך ,בנושא זה
המכון נוקט מדיניות ברורה ,שמטרותיה הן :מניעת מקרים של הטרדה מינית במכון ,ובירור וטיפול
בכל מקרה לגופו.
במטרה להבטיח ,כי  - H.I.T.מכון טכנולוגי חולון ישמש מקום עבודה ולימודים ,שאין בהם הטרדה
מינית ,או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית ,פועלת במכון נציבה למניעת הטרדה מינית ,מכוח
"החוק למניעת הטרדה מינית" ועל פי התקנון למניעת הטרדה מינית.
הנציבה מטפלת במי שרואה את עצמו/ה מוטרד/ת מינית ,מייעצת בדבר הזכויות ודרכי הטיפול
האפשריות ,ומעבירה במידת הצורך את התלונה לוועדת משמעת להמשך טיפול.
נציבות למניעת הטרדה מינית במכון
בשל חשיבות הנושא מונתה במכון נציבה למניעת הטרדה מינית ,כמתחייב בחוק
הנציבה פועלת מכוח חוק ועפ"י נהלים קבועים ,ומיידעת את מי שמוצא את עצמו/ה מוטרד/ת מינית
בפני אפשרויות הפעולה.
הנציבה תקבל את התלונה ,על פי הנהלים ובמידת הצורך תעביר את התלונה לטיפולה של ועדת
המשמעת במכון .כל המידע המגיע לנציבה נשאר פנימי וחסוי.
מהי הטרדה מינית?
הטרדה מינית היא התנהגות פסולה מבחינה מוסרית ,כיוון שהיא פוגעת ברווחתו ,בכבודו ,בנפשו ו/או
בגופו של אדם ,באמצעות ניצול כוח ,סמכות ,או מעמד להשגת טובת הנאה בעלת אופי מיני .הטרדה
מינית מוגדרת ככפייה של דרישות מיניות בלתי-הוגנות ,בהקשר של יחסים בלתי-שווים בכוח.
ההטרדה המינית מאופיינת כהתנהגות חד-צדדית ,הנעשית בניגוד לרצונו/ה של המוטרד/ת .אפשר
לסווג דוגמאות של התנהגויות ,העלולות להיחשב כהטרדה מינית ,לאורך רצף המתחיל במבטים,
בבדיחות גסות ,באמירות דו-משמעיות ,בהתייחסות בעלת תוכן מיני לאיברי גוף של המוטרד/ת,
בהתחככות ,או בכל מגע פיזי ,הנעשה "כאילו" במקרה בנגיעה בישבן ,בחזה ובמקומות אחרים,
בליטופים ,בצביטות ,או בחיבוקים ,ונמשך בהערות פוגעות ובעלות אופי מיני ,לחץ לבילוי משותף,
לחץ לקיום יחסי מין ,איומים ישירים ,ודרישות לטובות הנאה מיניות ,עד כדי תקיפה מינית ואונס .גם
יצירת אוירה מינית במשרד ,והעברת מסרים מיניים באמצעות דוא"ל יחשבו כהטרדה מינית.
כיצד משפיעה הטרדה מינית?
הטרדה מינית משפיעה בדרכים רבות ,שאף אחת מהן אינה חיובית .לעתים קרובות ,המוטרדים/ות
מאשימים/ות את עצמם/ן באחריות למה שקרה להם/ן ,במקום להאשים את האדם ,שביצע את
ההטרדה המינית .הביטחון וההערכה העצמיים של המוטרדים/ות נפגעים כתוצאה מכך ,וחלק מהם
סובל מכאבי ראש ,מכאבי בטן ומסימפטומים של לחץ.
קורבנות של הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה מפסיקים/ות לפעמים את לימודיהם/ן,
מחליפים/ות קורסים ,או משנים/ות התמחות .חלקם/ן נתקפים/ות במצבי רוח דיכאוניים ללא הבנת
הסיבה לכך .לעתים קרובות ,הקורבן של הטרדה מינית חש כעס ,שאין לו ביטוי  -כעס המוביל
לתחושות של חוסר-אונים ,היעדר כוח ובידוד.
מי עלול/ה להיות מוטרד/ת מינית?
לחשיפה להטרדה מינית אין קשר לגיל ,ללבוש ,או למידת האטרקטיביות .בדרך כלל אוכלוסייה
שנמצאת בעמדת חולשה עלולה להיות פגיעה יותר 30% .מן הסטודנטיות בארה"ב דיווחו על
היחשפות להטרדה מינית באוניברסיטאות; בישראל ) 24% -נורית גוברין .(1988 ,על אף שהטרדה

מינית של נשים על-ידי גברים שכיחה יותר ,ומקרים של הטרדת גברים על-ידי נשים הם נדירים
יחסית ,מידע זה חשוב ,הן לאוכלוסיית הנשים והן לאוכלוסיית הגברים.
מה אומר החוק על הטרדה מינית?
בחודש ספטמבר  1998נכנס לתוקפו החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח .1998 -מטרת החוק
היא" :לאסור הטרדה מינית ,כדי להגן על כבודו של האדם ,על חירותו ועל פרטיותו ,וכדי לקדם שוויון
בין המינים".
החוק קובע ,כי הטרדה מינית תיחשב כאחד מן המעשים הבאים:
 .1סחיטה באיומים ,כאשר המעשה ,שהאדם הנדרש לעשותו ,הוא בעל אופי מיני.
 .2מעשים מגונים ,כמשמעותם בסעיפים  349-348לחוק העונשין.
 .3הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ,המופנות לאדם אשר הראה למטריד ,כי הוא אינו מעוניין
בהצעות האמורות.
.4התייחסויות חוזרות ,המופנות לאדם בהתמקדות במיניותו ,כאשר אותו אדם הראה למטריד,
כי הוא אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
 .5התייחסות מבזה או משפילה ,המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו
המינית.
 .6הצעות או התייחסויות ,כאמור לעיל בפסקאות ) (3או ) ,(4גם אם המוטרד לא הראה
למטריד ,כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות ,בנסיבות הבאות:
לקטין או לחסר ישע  -תוך ניצול יחסי מרות ,תלות ,או טיפול.
)א(
למטופל ,במסגרת טיפול נפשי ,או טיפול רפואי  -תוך ניצול תלות של המטופל במטפל.
לעובד במסגרת יחסי עבודה ,ולאדם בשירות במסגרת שירות  -תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או
בשירות.
החוק מטיל על המעבידים חובה לנקוט אמצעים סבירים ,כדי למנוע הטרדה מינית ,ולקבוע דרך יעילה
להגשת תלונה על הטרדה מינית.
בהתאם לדרישות החוק ,התקבל במכון נוהל מניעת הטרדה מינית ,המסדיר את הליכי הטיפול
בתלונות.
מה לעשות ,אם ידוע לך על מישהו/י שמוטרד/ת מינית?
תמכו בו/ה ,דברו איתו/ה ,עזרו לו/ה להתמודד .התמיכה שלכם/ן תפחית את תחושת הבידוד וחוסר-
האונים שלו/ה.
עודדו אותו/ה לנקוט פעולה ,לסרב למטריד ,להתלונן על ההטרדה ולפנות לנציבה לטיפול בהטרדה
מינית.
הזכירו לו/ה ,שזו לא אשמתו/ה.
אל תקבלו את ההטרדה המינית ,כ"זה טבעו של העולם"" ,ככה זה בחיים"" ,זה מה שיש" .בשתיקה
יש הסכמה וככל שמקרי ההטרדה המינית יטופלו ברצינות רבה יותר ,כך גם ירבו הסיכויים לעצור את
המטרידים מלשוב לסורם.
שוחחו ביניכם/ן על הבעיה ,וייזמו שיחה קבוצתית ישירה עם המטריד על התנהגותו הבלתי-רצויה.
אל תאשים/י את עצמך
הטרדה מינית ,כמו אונס ותקיפה מינית מכל סוג ,אינה דבר שהקורבן מביא/ה על עצמו/ה .זו פעולה
שמבצע המטריד.
האשמה עצמית גורמת להפניית הכעס פנימה ומובילה לדיכאון .עליך להוציא את הכעס החוצה
ולהפנותו כלפי המטריד.
אל תדחה/י תגובה
אם את/ה דוחה את התגובה ,ההתנהגות הפוגעת לא תיפסק .תחושת הקורבנות הנמשכת מהווה נזק
מצטבר להיפגעות.
אל תשמור/י את זה לעצמך
השתיקה מאפשרת את המשך התופעה .רוב הסיכויים הם ,שאת/ה אינך הנפגע/ת היחיד/ה.
בשבירת השתיקה את/ה מגן/נהה על אחרים/ות מפני הטרדה מינית בעתיד.
 .1ספר/י על כך לחבר/ה קרוב/ה ,או לכל אדם שבו/ה את/ה בוטח/ת.
 .2אמור/י למטריד/ה באופן ישיר וברור ,שהתנהגותם אינה נעימה לך ,ואת/ה מבקש/ת שהם יפסיקו
להטרידך.

כל מי שהוטרד/ה מינית ופנה/תה לייעוץ
.1שמו/ה יישארו חסוי לאורך התהליך ובסיומו )כל הפרה על כך תיחשב כעבירה משמעתית(.
 .2המתלונן/ת יקבלו ייעוץ אישי מאנשי מקצוע מתאימים ברמה הטיפולית וברמת הטיפול הפורמלי
בנושא הטרדה.
..3במהלך הטיפול בתלונה יישמרו הזכויות האקדמיות המנהליות של המתלונן/ת.
 .4למתלונן/ת תישמר זכות  -ההחלטה בכל שלב של תהליך הטיפול בתלונה.
אפשר לקבל ייעוץ ,מידע והדרכה משפטית גם בקו הפתוח של שדולת הנשים בישראל ,או במרכז
הסיוע לנפגעות אונס :טל'  ,03-6850041טל' חירום.1202 :

קידום נשים במכון

יועצת הנשיא לקידום נשים במכון :עו"ד אורנה קופלוביץ )בר-נס( ,טל' .03-5026819
E-mail:barnes@hit.ac.il
קידום השוויון המגדרי במוסדות להשכלה גבוהה הוגדר לאחרונה על ידי מל"ג כיעד ראשון במעלה .הן
מטעמים של צדק והוגנות והן מטעמים שעניינם קידום המצוינות האקדמית.
המכון הטכנולוגי רואה עצמו מחויב לפעול למען שוויון מגדרי ויצירת אוירה טובה ותומכת של
לימודים ,מחקר ויצירה לכל הבאים והבאות בשעריו.
יועצת הנשיא לקידום נשים במכון מרכזת את מכלול ההיבטים הקשורים בסטודנטיות וחברות סגל
במכון .ביחס לסטודנטים היא מטפלת בים השאר בהסדרה של זכויות הסטודנטיות במכון )הריון,
חופשת לידה ועוד( בהתאם להנחית מל"ג /ות"ת באשר לשוויון מגדרי והטמעתם בתקנוני המכון.
בחינת מצבן של הסטודנטיות בפקולטות השונות במכון וריכוז המלצות לקידום סטודנטיות במקצועות
הנדרשים בחברה.
קידום פעולות לשוויון מגדרי במכון ,בהתאם להנחיות מל"ג.
גיוס מלגות ייעודיות לסטודנטיות.
קידום פעולות יזומות עבור סטודנטיות ונשות הסגל האקדמי :ימי עיון ,פעילות ביום האישה הבינ"ל
ועוד.

קניין רוחני
מטרות
המכון הטכנולוגי ,כמוסד אקדמי ,רואה חשיבות רבה ביצירת ידע ובהפצתו לטובת החברה ,תוך שמירה
על כללי הקניין הרוחני המפורטים במסמך זה ,המסדיר משפטית את מערכת היחסים בין הסטודנט לבין
המכון בנושאי הקניין הרוחני להלן:
זכויות היוצרים
כל זכויות היוצרים ביצירה שיפתח סטודנט במסגרת ובמהלך לימודיו במכון תישאר הקניין של הסטודנט,
מלבד פיתוח אפליקציה ו/או יצירה שפותחה במהלך עבודת מחקר ,או פרויקט הממומן ע"י המכון או
בשיתוף פעולה עם צד ג' ,או במסגרת הנחיה ע"י חבר סגל .במקרים אלו ,הבעלות המלאה על הזכויות
היוצרים תהייה שייכת בחלקים שווים לסטודנט ולמכון .על הבעלות בזכויות היוצרים ביצירה ו/או

אפליקציה שפותחה ע"י סטודנט עובד המכון יחולו תקנון זכויות יוצרים  ,פטנטים ומדגמים של עובדי
המכון.
המכון יהיה רשאי להציג או להפיץ כל עבודה ואו יצירה ו/או אפליקציה של הסטודנט ,או חלק או חלקים
ממנה ,או דוקומנטציה עליה בכל דרך שהמכון ימצא לנכון להצגתה .למכון שמורה הזכות בעת הפצת
העבודה ו/או יצירה ו/או אפליקציה )או חלק או חלקים ממנה ,או בכל דרך אחרת( לציין ,כי העבודה ו/או
היצירה ו/או האפליקציה נעשתה בהנחיית/בהדרכת מי שהדריך /הנחה את הסטודנט בביצועה.
סימני מסחר ומדגמים
לעניין סעיף זה הגדרת יצירה הינה כהגדרתה בחוק זכות יוצרים תשס"ח.2007-
לעניין סעיף זה הגדרת אפליקציה הינה יצירה נגזרת כהגדרתה בחוק זכות יוצרים הנ"ל.
כל זכויות סימני מסחר ו/או מדגם שיפתח סטודנט במסגרת ובמהלך לימודיו במכון לרבות שיתוף פעולה
עם צד ג' הינה הקניין של המכון .היה והסטודנט יחליט לרשום את העבודה כסימן מסחר ומדגם ,יפנה
הסטודנט לממונה על הנושא במכון ויביא את בקשתו לאישור .ועדת פטנטים תקבע קריטריונים ביחס
לזכויות הקניין הרוחני.
פטנטים
המצאה כשירת פטנט שיפתח הסטודנט במסגרת ובמהלך לימודיו במכון לרבות בשיתוף פעולה עם צד ג',
יהיו בבעלות המכון .היה והסטודנט יחליט לרשום את ההמצאה כפטנט ,יפנה הסטודנט לממונה על
הנושא במכון ויביא את בקשתו לאישור .ועדת פטנטים תקבע קריטריונים ביחס לזכויות על הפטנט.
פרסום
מוסכם בזאת ,כי למכון תהיה מוקנית הזכות להציג בכל הזמנים ,כל יצירה ו/או המצאה שפיתח הסטודנט
בין שנרשמו עליה מדגם ,סימן מסחר או פטנט ,ובין שלאו ,ולפרסמה בכל דרך שהמכון מחליט זאת,
בתנאי שהדבר יעשה תוך ציון שמו של הסטודנט ,ציון העובדה שהעבודה פותחה ו/או נעשתה במהלך
הלימודים במכון ,וכן בציון כי העבודה/הפיתוח נעשו בהדרכת/הנחיית מי שהדריך/הנחה ביצוע העבודה.
כמו כן בכל פרסום שיעשה ע"י הסטודנט על עבודתו שפותחה במסגרת ובמהלך לימודיו במכון ,יינתן
קרדיט ראוי למכון ולמנחה.
שימוש ביצירות מקוריות
המכון רשאי בהסכמת הסטודנט ולזמן סביר לבחור מן היצירות המקוריות שאינן ברות שיכפול שעשה
הסטודנט בתקופת לימודיו ,ובמסגרתם ,יצירות מייצגות ,אשר יישארו רכוש המכון והוא זכאי לעשות בהן
כל שימוש בהסתייגויות הבאות :המכון יבחר כמה יצירות בלבד ,ובכל מקרה של שינוי יעד היצירה ,המכון
יודיע על כך לסטודנט .המכון ידאג לאחסון מתאים של יצירות אלו ולשימורן .המכון מתחייב שלא לבצע
שינוי כלשהו בגוף היצירה ,ללא הסכמת הסטודנט.
בכל נושא או הבהרה בעניין נוהל זה ,נא לפנות ליועץ המשפטי של המכון באמצעות מזכירות
הפקולטה

