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 1  הטרדה מינית בטכניון מניעת  תקנון ל 
            

   

 24.11.2020עודכן ביום  

 

 . השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות.  כל המינים תקנון זה מתייחס ל 

 חלק א: מבוא 

 כללי  .1

בפרטיותו   .1.1 בחירותו,  האדם,  בכבוד  פוגעות  בה  הקשורה  והתנכלות  מינית  הטרדה 

 ובשוויון בין המינים. 

 הטרדה מינית והתנכלות הקשורה בה הינן מעשים פסולים ואסורים על פי חוק.  .1.2

ובהתאם    , עבירה פלילית ו עוולה אזרחית    הטרדה מינית והתנכלות הקשורה בה מהוות  .1.3

   . מהוות עבירת משמעת לתקנות הן  

בה   .1.4 הקשורה  והתנכלות  מינית  ועומדות  הטרדה  העבודה  ביחסי  בניגוד  פוגעות 

 למדיניות הטכניון. 

ובנוסף  .1.5 לצד  חל  זה  קשרי  לנוהל    תקנון  בעלי  בין  אינטימיים  יחסים  קיום  "איסור 

 . 10.1.2010ביום    הטכניון   סמכות וכפיפות בטכניון" כפי שאושר בסנאט 

 ות מטר  .2

 ת חשיבות רבה: ו בעל   ות הטכניון הציב לו כמטר  .2.1

 הקשורה בה; התנכלות  ו עבודה ולימודים שאין בה הטרדה מינית  סביבת להבטיח  ( א ) 

ולימודים סביבת  להבטיח    )ב(  והתנהגות אשר מכבד   עבודה  דיבור  בה תרבות  ת  שיש 

 וצרות "סביבה מטרידה". ו הי   ומונעת כל אדם,  

תקנון זה יפרט ויבהיר את אופן פעולת הטכניון לשם מניעת הטרדה מינית והתנכלות   .2.2

יצי  ההסברתי ומניעת  במישור  פעולות  לרבות  מטרידה",  "סביבה  של  בנוסף,    . רתה 

  , או התנכלות   , הטרדה מינית   בפנייה שעניינה את סדרי הטיפול  יקבע ויפרט    התקנון 

הזולת   ות מכבד   ן שאינ   אופי מיני בעלות  או התבטאויות    או התנהגות  זה    . את  תקנון 

 נועד להוסיף על האמור בחוק ובתקנות ולא לגרוע מהם. 
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 תחולה ותוקף  .3

מינית  .3.1 להטרדה  הנוגע  בכל  יחול  זה  התנהגות  התנכלות    , תקנון  מיני  או  אופי  בעלת 

 כהגדרתם להלן.   , לאיש הטכניון כלפי מתלונן   המיוחסות שאינה מכבדת,  

מחליף כל תקנון או נוהל שקדמו לו  ו והוא  ביום אישור תקנון זה  של  תוקפו    תחילת  .3.2

 ושעניינם מניעת הטרדה מינית. 

 הגדרות  .4

הטכניון    –   "הטכניון"  .4.1 הבאים:  הגופים  מבין  מוסד    – מי  לישראל;  טכנולוגי  מכון 

)להלן:   בע"מ  ופתוח  למחקר  למו"פ"( הטכניון  הטכניון  הנמצא  ;  "מוסד  תאגיד 

אימץ   ואשר  הטכניון  מוסד  ו/או  הטכניון  הנהלת  בשליטת  של  באישורה  זה,  תקנון 

   הטכניון ו/או מוסד הטכניון בהתאמה. 

טכניון"   .4.2 הינו    - "איש  זה  פירוט  כי  יובהר  ספר  הסר  למען  להלן.  המפורטים  מן  מי 

 לצרכי תקנון זה בלבד:  

מי   וכל  אקדמי  סגל  חבר  לסטודנטים;  המשמעת  בתקנון  כהגדרתו  בטכניון  סטודנט 

לרבו  האקדמיות  התקנות  עליו  ובתר שחלות  אקדמי  אורח  צוות  - ת  חבר  דוקטורנט; 

עובד בחוזה יעוץ; גימלאי; עובד שהוא נותן שירות לרבות   2; עובד סגל מינהלי מחקר;  

 עובד קבלן, או עובד של נותן שירות; מתנדב. 

מכבדת "  .4.3 שאינה  בדיחות   - "  התנהגות  או  דיבורים  או  או    התנהגות  מיני  אופי  בעלי 

הזולת. לדוגמא: התבדחות כמו "כל הנשים אוהבות את  מגדרי, שאינם מכבדים את  

 זה", כשהיא נאמרת בהקשר של פעולה מינית. 

מינית "  .4.4 בסעיף    - "  הטרדה  התשנ"ח  3כהגדרתה  מינית  הטרדה  למניעת  לחוק    – )א( 

ובסעיף    1998 התשמ"ח    7,  בעבודה  ההזדמנויות  שוויון  שישתנו  1998  – לחוק  כפי   ,

לעת.  ל   מעת  האמור  מן  לגרוע  אח מבלי  כל  גם  הנה  מינית  הטרדה    שש מ   ת עיל, 

ה ה  כשה ות בא התנהגויות  נעש י ,  הטכניון   ית א  איש  ידי  לעיל, על  כהגדרתו  כלפי    , 

 כהגדרתו להלן:    , מתלונן 

מיני  .4.4.1 אופי  בעל  מעשה  לבצע  אדם  לדוגמא:  סחיטת  לפטר  ממונה  .  המאיים 

 עובדת אם היא תסרב לקיים אתו יחסי מין; 

. לדוגמא: עובד או  לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים   שה מע   - מעשה מגונה   .4.4.2

 לשם גירוי מיני או החושף עצמו בפניה, בלא הסכמתה; ממונה הנוגע בעובדת  

הצעה חוזרת בעלת אופי מיני, המופנית לאדם אשר הראה למטריד כי אינו   .4.4.3

האמורות.  בהצעות  לראות    מעונין  אחר  לסטודנט  מציע  סטודנט  לדוגמא: 

נו וחוזר שוב על הצעתו, למרות שבפעם הראשונה קיבל תשובה  איתו סרטי פור 

   שלילית; 

 
 , הנדסאי, טכנאי, עובד בדירוג המנהלי, מיקרוביולוג, עובד המדורג בדירוג המח"ר וכיוצ"ב.כולל: מהנדס 2
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או סמכות  יחסי מרות  לא    , כל הצעה בעלת אופי מיני   -   במקרה של  אף אם 

לדוגמא:   ; ואף אם מדובר בהצעה שאינה חוזרת   הובעו חוסר ענין או התנגדות 

   ללון עימו באותו החדר בעת יציאה משותפת לכנס.   למונחה מנחה שמציע  

כי   .4.4.4 למטריד  הראה  אדם  אותו  כאשר  אדם,  של  למיניותו  חוזרת  התייחסות 

סמכות,   או  מרות  יחסי  של  במקרה  האמורות.  בהתייחסויות  מעונין  אינו 

. לדוגמא:  התייחסות חוזרת כאמור, אף אם לא הובעו חוסר ענין או התנגדות 

ונשנות  חוזרות  לאחר    מחמאות  גם  החיצוני,  מראה  על  לעובדת  עובד  של 

 שהעובדת הראתה כי היא חשה חוסר נוחות מאותן המחמאות; 

.  התייחסות מבזה או משפילה למינו, למיניותו או לנטייתו המינית של אדם  .4.4.5

לגודל   או  עובד אחר  של  מינו  לאיבר  בפומבי  "ציונים"  הנותן  עובד  לדוגמא: 

 החזה של עובדת אחרת; 

ב  .4.4.6 שלא  המתמקד  פרסום  אדם,  של  הקלטה  או  סרט  תצלום,  של  לב  תום 

וכאשר לא ניתנה הסכמתו    , במיניותו, בנסיבות בהן הפרסום עלול להשפילו 

חבר    . לפרסום  של  אינטימית  תמונה  או  עירום  תמונת  של  הפצה  לדוגמא: 

   . , אף אם לא צילמת את התצלום בעצמך לעבודה 

 הבהרות: 

ו  . א  טובה חיזורים  ברוח  חופשי   , אינטראקציה  ורצון  הדדית  הסכמה  אינם    מתוך 

 . כהטרדה מינית   נחשבים 

ידי גבר כלפי אישה, הטרדה מינית  - אם כי הטרדה מינית נעשית ברוב המקרים על  . ב 

ולפגוע בכל  ,  ידי אישה כלפי גבר או אישה - ידי גבר והן על - יכולה להיעשות הן על 

נון זה הינה  ותק  החוק התקנות תחולת  מי שמזדהה כך או אחרת מבחינה מגדרית. 

   זהה בכל המקרים האמורים. 

 ניתן ללמוד על אי הסכמה גם מתוך התנהגות בלבד, ללא התנגדות מילולית.  . ג 

פה, באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי,  - "התייחסות" אפשר שתהיה בכתב או בעל  . ד 

 לרבות באמצעות מחשב או חומר מחשב, או בהתנהגות. 

שתנה מעת  ת למניעת הטרדה מינית כפי ש )ב( לחוק  3כהגדרתה בסעיף    - "  התנכלות "  .4.5

מכל סוג שהוא במתלונן,    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, התנכלות הנה גם פגיעה   לעת. 

, כאשר אותה הפגיעה נעשתה בקשר עם הטרדה מינית, תלונה  אחר בעד או בצד שלישי  

 . בגין הטרדה מינית 

 דוגמאות: 

עובדת או פוגע בתנ  . א  עקב סירובה להצעתו  אי העסקתה,  ממונה מונע קידומה של 

 . פעמית( למגע מיני - )אפילו חד 

בקשה   . ב  לעובד  לאשר  מסרב  הטרדה  מפני  ממונה  על  תלונה  להגיש  לאחר  שסייע 

 . מינית או דיווח על הטרדה מינית אליה נחשף 
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 . 1998  – חוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח    -   "החוק"  .4.6

קיום יחסים אינטימיים  התקנות בנושא "איסור    - "  נוהל איסור יחסים אינטימיים "  .4.7

בטכניון  וכפיפות  סמכות  קשרי  בעלי  ביום  בין  בסנאט  שאושרו  כפי   "10.1.2010  

 באתר הטכניון למניעת הטרדה מינית.   ומפורסמות 

פועל    שאינו עובד טכניון אך הוא ,  קבלן כוח אדם או עובד של תאגיד   –   "נותן שירות"  .4.8

שמירה,   ניקיון,  שירותי  במתן  רק,  לא  אך  לרבות,  בשירותו,  ו/או  הטכניון  מטעם 

 מחשוב, ייעוץ, והשגחה.  

מעשה    - "  נילון "  .4.9 שביצע  כלפיו  שנטען  התנכלות מי  או  מינית  מתלונן    הטרדה  כלפי 

   . היה איש טכניון רוע  י ביום הא ובלבד ש   כהגדרתו להלן, 

 אחד מאלה:    – "  מתלונן "  .4.10

כי  ש   טכניון איש   .4.10.1 כ נטען  התנכלות  או  מינית  הטרדה  כלפיו  הגדרתן  בוצעה 

לרבות  ,  כלפיו ן  , או שהתעורר חשד בגין ביצוע לעיל לעיל.    4.5- ו   4.4עיפים  בס 

, וזאת על ידי נילון כהגדרתו  מחוץ לשטחי הטכניון או שלא במסגרת פעילותו 

   . לעיל 

הטרדה מינית ו/או התנכלות  שנטען כי בוצעה כלפיו  שאינו איש טכניון  אדם   .4.10.2

כלפיו    4.5- ו   4.4עיפים  בס הגדרתן  כ  ביצוען  בגין  חשד  שהתעורר  או  לעיל, 

 בשטחי הטכניון או במסגרת פעילותו, וזאת על ידי נילון כהגדרתו לעיל.  

אחראיות אשר מונו על ידי נשיא הטכניון    – "נציבה/נציבות למניעת הטרדה מינית"   .4.11

בסעיף   ה"אחראי"  המונח  כמשמעות  מינית",  הטרדה  למניעת  "נציבה    4לתפקיד 

לה 3() 1)א 9וסעיף   כהגדרתן  לתקנות,  ואחת  (  האקדמי,  הסגל  מקרב  לפחות  אחת  לן, 

 לפחות מקרב הסגל המנהלי.  

ת אשר מונתה  אחראי   – "  נציבה למניעת הטרדה מינית בפקולטה לרפואה בטכניון "  .4.12

  על ידי נשיא הטכניון לתפקיד נציבה למניעת הטרדה מינית כהגדרתה לעיל, לטיפול 

 בתלונות הנוגעות לפקולטה לרפואה בלבד.  בהסברה ו 

את    – "  נציבה מרכזת "  .4.13 לרכז  הטכניון  נשיא  ידי  על  מונתה  אשר  הנציבות  מבין  אחת 

תיה עולים על תפקידי  פעילות הטכניון למניעת הטרדה מינית, אשר תפקידיה וסמכויו 

   לתקנון זה.   11  האחראי המתחייבים מכוח התקנות, כמפורט בסעיף 

"תלונה" פניה "  .4.14 "דיווח",  שעניינן    -   ",  הנציבה  עם  התייעצות  או  דיווח  תלונה,  כל 

 .  הטרדה מינית ומניעתה, התנכלות, סביבה מטרידה או תרבות מכבדת בטכניון 

אם    – "פונה"   .4.15 בין  טכניון  איש  של  התנכלות  או  מינית  הטרדה  על  תלונה  שהגיש  מי 

 תלונתו נוגעת לפגיעה בו עצמו או במתלונן אחר.  

"פעילות"   .4.16  / הטכניון"  מחקרית,    – "פעילות  אקדמית,  פעילות  לרבות  פעילות 

לימודית, התנסותית, מנהלית, תפעולית, תרבותית, חברתית, פעילות למען הקהילה,  

על  או    הנערכת  עבור אנשי הטכניון  או  ידי  על  וכן  מיחידותיו  יחידה  או  ידי הטכניון 
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או באופן וירטואלי   או מחוץ לשטחי הטכניון  חלק מהם, אף אם נערכת על ידי אחרים 

 .  או מקוון 

 להלן.   13ף  מי שמונו על ידי הנציבה המרכזת, כאמור בסעי   –   "רכזות"  .4.17

הטכניון כהגדרתו לעיל הפועל באמצעות הרשויות המוסמכות כמפורט    – "  המעסיק "  .4.18

 להלן. 

   –   " "הרשויות המוסמכות בטכניון  .4.19

   כמפורט להלן: זהות הרשות המוסמכת נקבעת לפי סיווגו של הנילון,  

או מנהל משאבי אנוש    סמנכ"ל משאבי אנוש   -   בטכניון בסגל המינהלי  ביחס לעובדים  

   ; במוסד הטכניון, לפי העניין 

 המנל"א;   –   ביחס לסגל האקדמי בטכניון 

 ; המשנה הבכיר לנשיא הטכניון   –   ביחס לסטודנטים על כל סוגיהם 

 סמנכ"ל תפעול.   –   ביחס לעובדים של נותני שירותים 

   סמנכ"ל משאבי אנוש.   –   ביחס לכל נילון אחר 

   . המשמעת החל על הנילון לפי השתייכותו תקנון    - "  תקנון המשמעת "  .4.20

 . 1988  – תקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעביד(, תשנ"ח    –   "התקנות"  .4.21

 וחיסיון   שמירה על סודיות  .5

לצורך טיפול נאות ויעיל במניעת הטרדה מינית והתנכלות או חשד להן לרבות טיפול   .5.1

בדיווח או תלונה שעניינם הטרדה מינית או התנכלות, קיימת חשיבות רבה להגנה על  

וכן כל איש טכניון אחר,    – פרטיותם וצנעת עניינם של כל המעורבים   נילון  מתלונן, 

 או לכל גורם אחר. לרבות מי שפנה או מסר מידע לנציבה  

וכיוצא   .5.2 עובדה, מסמך, תיעוד  נתון,  כל מידע,  לא ימסור לכל אדם אחר  טכניון  איש 

ל  הנוגעים  ב בזה  לגביהם  טיפול  חשד  או  התנכלות,  ו/או  מינית  הטרדה  של  מקרה 

 (, זולת במקרים הבאים: "מידע"   – )בסעיף זה  

 מקום שהוא מחויב על פי דין לעשות כן.  .5.2.1

 לנציבה. מסירת מידע   .5.2.2

, תוך הקפדה  מקום בו מסירת המידע נעשים לצורך טיפול בתלונה או בדיווח  .5.2.3

 על אי העברת מידע למי שלא חיוני שיהא מעורב בבירור העניין. 

מידע,   .5.3 כל  בסוד  ישמרו  אחר  תפקיד  בעל  וכל  הנציבות  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי 

ל   5.2  בסעיף כהגדרתו   הנוגע  נציבה,    פניה לעיל,  אל  הם  שנעשתה  בו  מקום  זולת 

   מחויבים לעשות כן על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה. 

אודות מקרה שהטיפול בו הסתיים    פרטים מזהים   מידע לרבות   ההחלטה בדבר פרסום  .5.4

  . לאחר התייעצות עם הנציבה המטפלת במקרה   , הרשות המוסמכת הינה בשיקול דעת  

מן האמור בסעיף   לגרוע  כדי  זה  זה   24.9אין בסעיף  לתקנון    25.4או מסעיף    לתקנון 

 . מזהים   פרסום מידע כללי ללא פרטים   ם זה שעניינ 
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 ותפקידים   אחריות   , סמכות חלק ב:   

 נשיא הטכניון  אחריות   .6

שלוש   למנות  .6.1 מינית   ות נציב   לפחות  הטרדה  ובתנאים    , למניעת  בדרישות  העומדות 

 לתקנון זה.    11  המפורטים בסעיף 

פעולות למניעת הטרדה    תבוצענה   בטכניון   להבטיח כי בתיאום עם הנציבה המרכזת,   .6.2

   . מינית ומניעת התנכלות הקשורה בה 

 לקבל מן הנציבה המרכזת דיווחים תקופתיים.  .6.3

הרשויות   .6.4 ידי  על  המלצותיה  קבלת  אי  בדבר  נציבה  בהשגות  המכריע  כגורם  לשמש 

כהגדרתן   בטכניון,  לרשויות    4.19  בסעיף המוסמכות  הנוגע  בכל  כי  יובהר,  לעיל. 

 המוסמכות במוסד הטכניון, יפעל הנשיא כיו"ר הדירקטוריון של מוסד הטכניון.  

 על החלטות הרשויות המוסמכות בהתאם להוראות תקנון זה.  להכריע בערר   .6.5

 אחריות הרשויות המוסמכות  .7

המרכזת,   .7.1 הנציבה  עם  תדאג  בתיאום  מוסמכת  שהעובדים  רשות  והסטודנטים  לכך 

באחריות  הלומדה    ה אשר  לרבות  מינית,  הטרדה  בנושאי  מתאימה  הדרכה  יעברו 

 הממוחשבת למניעת הטרדה מינית. 

הנציבה המטפלת במקרה,   .7.2 תקבל לאור המלצות  נקיטת    רשות מוסמכת  על  החלטות 

   זמן סביר ובהתאם למועדים הקבועים בתקנות.   צעדים זמניים או קבועים, בתוך 

ת  .7.3 מוסמכת  על  רשות  בכתב  ולנציבה החלטותיה  ודיע  לנילון  ותאפשר    , למתלונן, 

והמלצותיה.  הנציבה  בסיכום  לעיין  ולנילון  היא   למתלונן  את    כן  על    הצדדים תיידע 

   על ההחלטה בפני הנשיא.  לערער    ם זכות 

 אחריות דיקנים וראשי יחידות  .8

, באופן מידי, על כל מקרה  אחת מן הנציבות דיקנים וראשי יחידות אחראים לדווח ל  .8.1

ל  ולהושיט  עליו,  להם  נודע  אשר  התנכלות  או  מינית  הטרדה  לביצוע  חשד  כל    ה של 

במידע  לטיפול  לה,  שיידרש  בסעיף סיוע  הקבועה  הסודיות  לחובת  בכפוף  והכל   ,  5  

 . לתקנון זה 

תפ  .8.2 בעלי  לרבות  יחידות,  וראשי  בעצמם  דיקנים  יטפלו  לא  משרה,  נושאי  או  קידים 

ידי   על  זולת אם התבקשו  אחת מן  במקרים של חשד להטרדה מינית או להתנכלות, 

 . בסיום הטיפול בפניה   , או לפי החלטת רשות מוסמכת   לנקוט בפעולה הנציבות  

הדרכה   .8.3 בפעילות  להשתתף  עליו  ממונים  שהם  למי  יאפשרו  יחידות  וראשי  דיקנים 

 ודה.  והסברה בשעות העב 

תפקיד   .8.4 לנושאות  יאפשרו  יחידות  וראשי  ורכזות    – דיקנים  להשתתף    – נציבות 

 בהשתלמויות ובישיבות בתוקף תפקידן. 
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 בטכניון ובמוסד הטכניון   אגף משאבי אנוש אחריות   .9

אנוש סמנכ"ל   .9.1 מחלקת  ו   משאבי  ב ראש  אנוש  למו"פ משאבי  הטכניון  אחד    , מוסד  כל 

אחראים   , בתחומו  הנציבה   -   יהיו  עם  הסטודנטים   המרכזת   בתיאום  להכין    -   ודיקן 

ל  שנתית  הסברה תוכנית  המודעות   פעולות  והפצת והגברת  עיון  ימי  לרבות    , מידע   , 

 . וקידום תרבות מכבדת בטכניון   הטרדה מינית מניעת  בנושא  

אנוש   .9.2 משאבי  ל בטכניון  אגף  למיניהן,  אחראי  וההדרכה  ההסברה  פעולות  תיאום 

והרכזות של  תקצוב  ל  הנציבות  מן  הנדרשת  השנתיות ושל    , ההדרכה  וכן    , התוכניות 

ובכלל זה, לומדה ממוחשבת,  ,  ולהפצתם ברחבי הטכניון   להפקת חומרים פרסומיים 

 . והרכזות   בתיאום עם הנציבה 

עם   .9.3 להיוועצות  אפשרויות  הנציבות  של  לרשותן  יעמיד  בטכניון  אנוש  משאבי  אגף 

כאמור   זה   19.4- ו   19.1  בסעיפים מומחים,  מומחים    לתקנון  של  מימון שכרם  לרבות 

   . אלו 

 אחריות יחידת הביטחון של הטכניון  .10

אחראים לדווח לאחת מן הנציבות, באופן מידי, על כל מקרה    עובדי יחידת הביטחון  .10.1

כל   לה  ולהושיט  עליו,  להם  נודע  אשר  התנכלות  או  מינית  הטרדה  לביצוע  חשד  של 

והכ  במידע,  לטיפול  לה,  שיידרש  בסעיף סיוע  הקבועה  הסודיות  לחובת  בכפוף    5  ל 

 לתקנון זה. 

הביטחון  .10.2 יחידת  או    עובדי  מינית  להטרדה  חשד  של  במקרים  בעצמם  יטפלו  לא 

או לפי החלטת    , להתנכלות, זולת אם התבקשו על ידי אחת מן הנציבות לנקוט בפעולה 

 רשות מוסמכת, בסיום הטיפול בפניה. 

וחובות   .10.3 והסברה באשר לחובותיהם, אחריותם  פעילות הדרכה  יעברו  היחידה  עובדי 

 הסודיות המוטלות עליהם בהתאם לנוהל שיקבע בעניין זה. 

 ן ותפקיד   ן ת ו אחרי   , מעמדן   - למניעת הטרדה מינית    ות הנציב  .11

 נציבות בהתאם לפירוט שלהלן:  שלוש  לפחות  בטכניון יפעלו   .11.1

פרופסור  שת   נציבה  .11.1.1 המניין  היה  פרופסור  במש מן  או  בטכניון  מלאה  רה 

למנות  ה;  אמריט  הנשיא  רשאי  מיוחדים  סגל  במקרים  חברת  זה  לתפקיד 

 . עצמאית בפעולתה   יתאפשר לה להיות ובלבד ששוכנע כי    בדרגת פרופסור חבר 

 נציבה מקרב הסגל המנהלי.   .11.1.2

אשר תחזיק בכלל הסמכויות    נציבה מקרב הסגל האקדמי בפקולטה לרפואה  .11.1.3

הנוגעים   בעניינים  זאת  אולם  מינית,  הטרדה  למניעת  לנציבות  המוקנות 

בלבד.  לרפואה  אמונה    לפקולטה  תהיה  לרפואה  בפקולטה  על  גם  הנציבה 

 . בנטיים החולים הרל תיאום עם בתי    בפקולטה לרפואה, כולל   הסברה והדרכה 

לתפקיד  .11.2 התאמתן  על  הקפדה  תהא  הנציבות  המקצועי    מבחינת   , במינוי  מעמדן 

   . ניסיונן ו כישוריהן,    , המאפשר עצמאות בהפעלת שיקול דעתן, יחסי האנוש שלהן 
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כל נציבה תמונה לתקופה קצובה שלא תפחת משלוש שנים, עם אפשרות להאריך את   .11.3

 ללא הגבלה. מינויה לתקופות קצובות נוספות  

 הנציבות עצמאיות בפעולתן.  .11.4

הנוגעים   .11.5 הצדדים  מן  מי  של  מטעמו  תפעלנה  ולא  מזוהות  תהינה  לא  הנציבות 

   תלונה )מתלונן/ נילון(. / פניה ל 

זה החוק והתקנות למניעת הטרדה  ובכלל    , תפעלנה בהתאם להוראות הדין   ות הנציב  .11.6

 , להוראות תקנון זה ועל פי שיקול דעתן. מינית 

פרטיותם של כל  תפעלנה הנציבות להבטיח את שמירת  ,  ובכפוף לדין   שניתן עד כמה   .11.7

 . ניין המעורבים בע 

בו   .11.8 מקום  זולת  תפקידן,  או  לפעולתן  הנוגעים  פרטים  לאיש  תמסורנה  לא  הנציבות 

הדבר נחוץ לדעתה של נציבה לצורך קיום תפקידה, או מקום בו היא מחויבת לעשות  

 כן על פי דין. 

 הנציבות וחובותיהן סמכויות   .11.9

התקנות.   .11.9.1 פי  על  הנדרשים  ובתכנים  בהיקף  השתלמות  למינוין  בסמוך  לעבור 

וריענון ל  לימוד  הדרכה,  בהליכי  רציף  באופן  לתחום    , השתתף  הנוגעים 

   . ן פעילות 

הדרכה   לספק  .11.9.2 אליה הכוונה    , מידע,  לפונים  כי    , וייעוץ  למי שהיא סבורה  וכן 

 . בעניינים שבתחומה להדרכה או ייעוץ  זקוק  

מינית   ן שעניינ פניות  לקבל   .11.9.3 יצירת    , התנכלות   , ומניעתה   הטרדה  סביבה  " או 

ולשיקול    ן ת ו א   לברר ,  " מטרידה  זה  תקנון  להוראות  בהתאם  בהן,  ולטפל 

 דעתה. 

 לנקוט באמצעי עזר לטיפול בתלונה כמפורט בתקנון זה.  .11.9.4

זמניים   .11.9.5 צעדים,  או  פעולות  נקיטת  על  בטכניון  המוסמכות  לרשויות  להמליץ 

ולטיפול  ו/או   מינית  למניעת הטרדה  דעתה,  שיקול  פי  על  הנחוצים,  קבועים 

 במקרים של הטרדה מינית. 

בהם להבנתה הנזק מהעברת    , במקרים קלים להלן,   23.1על אף האמור בסעיף  .11.9.6

התו  על  עולה  המוסמכת  לרשות  הנילון  הנציבה  פרטי  בסמכות  שבדבר,  עלת 

אל   המלצה  כל  להעביר  מבלי  בפניה  הטיפול  את  ולסיים  הנילון  את  להזהיר 

הרשות המוסמכת, וזאת אלא אם ביקש הנילון כי עניינו ייבחן על ידי הרשות  

 לתקנון זה.    25.2פרטי המקרה ישמרו אצל הנציבה כאמור בסעיף    המוסמכת. 

תלונות ומתן מענה לפניות שעניינן הטרדה מינית  לסייע ככל יכולתה בבירור   .11.9.7

בירור   הליך  לקיים  ניתן  לא  ולפיכך  טכניון  איש  אינו  הנילון  בהן  בנסיבות 

 פורמלי בהתאם להוראות תקנון זה. 

המרכזת    להגיש  .11.9.8 ותקופתיים לנציבה  נקודתיים  הנושאים    , דו"חות  עם  בקשר 

   המצויים בתחום טיפולה. 
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  , הנחוצה, על פי שיקול דעתה, לצורך מילוי תפקידה לנקוט כל פעולה נוספת   .11.9.9

 דין. והכל בכפוף ל 

לאחר   .11.10 רק  הנשיא  ידי  על  תעשה  קצובה,  תקופה  תום  לפני  נציבה  כהונת  הפסקת 

 התייעצות עם יו"ר הוועד המנהל. 

 , אחריותה ותפקידה סמכות הנציבה המרכזת  .12

 לעיל, ובנוסף:   11.9בסעיף  הנציבה כמפורט  כלל סמכויות   .12.1

הטרדה  בטכניון  לשמש   .12.2 מניעת  מינית,  להטרדה  קשור  או  הנוגע  עניין  לכל  ככתובת 

 . מענה לפניות גורמים מחוץ לטכניון בעניינים אלו   וכן לתת   , מינית או התנכלות 

דרכים הולמות לקיים    בדבר לייעץ לרשויות הטכניון, לבעלי תפקידים ולראשי יחידות   .12.3

 . חה מפני הטרדה מינית והתנכלות מכבדת ובטו בטכניון סביבת לימודים ועבודה  

והדרכה   .12.4 ההסברה  פעילות  כלל  את  מינית לרכז  להטרדה  בנוגע  זה    , בטכניון  ובכלל 

על פעולות הסברה והדרכה שיש לנקוט    לפי העניין להמליץ לגורמי הטכניון השונים  

לקחת חלק בהכנת תכניות העבודה השנתיות להסברה, העלאת מודעות והדרכה    ן, ה ב 

 .  בנושאי הטרדה מינית, ולסייע בתיאומן 

 תקנון זה.  , להשתתף בעדכונו של  בעת הצורך  .12.5

 . עם הרשויות המוסמכות הרלבנטיות   בהתייעצות   , רכזות   למנות  .12.6

ולוודא    להנחותן הכפופות מקצועית לנציבה,  הרכזות,  של  פעילות  ה להגדיר את תחומי   .12.7

 קיומן של הדרכות לרכזות.  

דיווחים   .12.8 הטכניון שנתיים  להגיש  הטכניון  ו   לנשיא  לחובות  התקנות בהתאם  פי    . על 

האישה  בכלל   מעמד  לקידום  לרשות  גבוהה,  להשכלה  למועצה  דיווחים  יוגשו  זה 

 ולוועדה לקיום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת. 

 הרכזות למניעת הטרדה מינית, אחריותן וסמכותן       .13

רכזות   .13.1 תמנה  הרלוונטיות,  המוסמכות  הרשויות  עם  בהתייעצות  המרכזת,  הנציבה 

למניעת הטרדה מינית לשם סיוע בטיפול בקרב אוכלוסיות ייחודיות או ביחידות בהן  

 נחוץ הדבר, וזאת בשל אופיין השונה או מיקומן של היחידות או מכל טעם אחר.  

למו"פ,   .13.2 הטכניון  למוסד  בטכניון,  המינהליים  לעובדים  רכזות  תמונינה  היתר,  בין 

לרפו   סטודנטים, ל  גלים א לפקולטה  וכן כל קמפוס    ה בבת  לסניף הטכניון בתל אביב 

אחר או נוסף של הטכניון. במידה ותמונה נציבה מקרב אחת מקבוצות אלו, אין הכרח  

 כי תמונה רכזת לאותה הקבוצה. 

 ורנה הכשרה מקצועית עם כניסתן לתפקיד וכן מעת לעת.  הרכזות תעב  .13.3

הרכזות תהיינה כפופות לנציבה המרכזת ותהיינה חייבות בחובת דיווח כלפי הנציבה   .13.4

 המטפלת בתלונה.  
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ן סודיות, פרטיות ובית הדין המשמעתי החלות על הנציבות,  י הוראות תקנון זה לעני  .13.5

 . יחולו גם על הרכזות 

 וחובותיהן סמכויות הרכזות   .13.6

ת  .13.6.1 חומרי הרכזות  להפצת  ו ל   ם סייענה  והדרכה  מודעות  לביצוע    כן העלאת 

לוודא   והדרכה, כל אחת בתחום אחריותה. עליהן  בתיאום    - פעולות הסברה 

ודרכי    - נהל בכל פקולטה  י עם ראשי המ  זה  בדבר תקנון  הודעות הטכניון  כי 

תוצבנה    פניה ה  תלונה  והגשת  בשטחים  להתייעצות  מוצבות  ותישארנה 

 שבאחריותן. 

דיווחים או תלונות בהתאם    , הרכזות תשמשנה ככתובת זמינה לקבלת פניות  .13.6.2

בסעיף  הנוגעים    15  למפורט  בעניינים  בטיפול  לנציבה  ותסייענה  להלן, 

 או התנכלות.  להטרדה מינית  

כל   .13.6.3 על  מידי  באופן  לדווח  אחראיות  הטרדה  הרכזות  לביצוע  חשד  של  מקרה 

. הדיווח יהיה לאחת מן הנציבות לפי  מינית או התנכלות אשר נודע להן עליו 

הפונה  תושיט   המתלונן / בחירת  לה,  זו  לנציבה    והרכזת  שיידרש  סיוע  כל 

 . בפניה לטיפול  

לא   .13.6.4 ולא  הרכזות  בעצמן  תבררנה  או  שעניינן    בפניות תטפלנה  מינית  הטרדה 

 בפעולה.   לנקוט אחת מן הנציבות  על ידי    התנכלות, זולת אם התבקשו 

על    , פניה טרם שמיעת פרטי ה   , בכל פניה אל הרכזת, תיידע הרכזת את הפונה  .13.6.5

   . פניה בדבר קבלת ה   הפונה,   לפי בחירת   , אחת מן הנציבות חובתה ליידע את  
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 שיטה חלק ג:  

 הדרכה פעולות הסברה ו  .14

יקיים   .14.1 הסברה פעו הטכניון  המודעות   הדרכה   , לות  מינית  נושא  ל   והגברת  הטרדה 

למניעתה  ממוחשבת,  ,  והדרכים  לומדה  באמצעות  הדרכה  היעד  לרבות  קהלי  בקרב 

, תוך מתן  עובדי קבלן ונותני שירות אחרים עובדים, חברי סגל, סטודנטים    – השונים  

הפעולות תהיינה חלק מתכנית שנתית  על הסברה לסטודנטים ועובדים חדשים.    דגש 

 לעיל.   9  אמור בסעיף מתוקצבת, כ 

הטכניון ימנה רכזת הסברה והדרכה בשכר בהתייעצות עם הנציבה המרכזת. הרכזת   .14.2

 תהיה כפופה לנציבה המרכזת. 

ותרגומי התקציר בערבית   , באתרי האינטרנט של הטכניון יפורסמו תקנון זה, תקצירו  .14.3

והרכזות   הנציבות  אינטימיים, שמות  יחסים  איסור  נוהל  ואנגלית, החוק, התקנות, 

 .  אליהן   פניה ודרכי ה 

ב בכל   .14.4 ובבנייניו  הפקולטות  לידיעת  טכניון  התקנון  הציבור  יפורסם  של  קיומו  דבר 

 . ודרכי ההתקשרות עימן   הנציבות   שמות   וכן   למניעת הטרדה מינית 

 ווח או תלונה( י פניה )ד הגשת   .15

על  ,  אשר התעורר אצלו חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות   בעל תפקיד בטכניון  .15.1

אחת  ל , באופן מידי,  ידווח על כך   לעיל   4  סעיף ם ב כהגדרת   מתלונן ידי איש טכניון כלפי  

  : להלן )לעיל ו בין באופן ישיר ובין באמצעות מי מן הרכזות    , לפי בחירתו   מן הנציבות 

   . ( דיווח 

חווה    ש שח   מי  .15.2 התנכלות,  כי  או  מינית  לפנות הטרדה  הנציבות ל   מוזמן  לפי    אחת 

בין  ניתן לפנות  .  "( תלונה " תלונה בעניין )לעיל ולהלן:  להתייעצות או הגשת  ,  בחירתו 

עצמו או על ידי אחר    מתלונן על ידי ה   בין באופן ישיר ובין באמצעות מי מן הרכזות,  

   מטעמו. 

15.3.  ( תלונה  או  ו דיווח  ש   ( פניה יחדיו:  מכונים  להלן  לעיל  או    יעשו יכול    , בטלפון בכתב 

 או פנים אל פנים.  באמצעי אלקטרוני  

יחסי הסמכות  תכלול, בין היתר ובמידת האפשר, את שמות המעורבים בעניין,    פניה ה  .15.4

ההטרדה  ביניהם,   מעשי  התנכלות  תיאור  ושמות  או  ומקומות(  תאריכים  )כולל 

 העדים. 

 .  הנציבות תערכנה תיעוד בכתב של הפניות אליהן בהתאם לחובות המפורטות בתקנות  .15.5

רכזת    נציבה התבקשה   .15.6 בכ או  תאשר  כי  פונה  ידי  ה על  קבלת  דבר  ת פניה תב  סור  מ , 

 אישור כאמור. 
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   ( תלונה או דיווח פניה ) ירור  ב  .16

הנציבות   .16.1 מן  לאחת  או    פניה נמסרה  מינית  הטרדה  לביצוע  לחשד  אפשרות  בדבר 

מיי  באופן  הנציבה,  תפתח  תלונה,  של  בדרך  ובין  דיווח  של  בדרך  בין  י,  ד התנכלות, 

הטיפול בפניה וההמלצה בדבר דרכי הטיפול בסיום הבירור   . פניה של ה עצמאי   בבירור 

 . ירוכזו על ידי הנציבה אליה הופנתה התלונה 

זו   .16.2 להתייעץ  רשאיות  ב הנציבות  זו  בפניה עם  הטיפול  לגרוע    , מהלך  עצמאות  מ מבלי 

 שיקול הדעת של כל אחת מהנציבות. 

את דרכי    ו לידיעת   א ותבי   ו על זכויותי ן  תעמיד את המתלונ המטפלת במקרה  הנציבה   .16.3

 : וכי זכותו לנקוט בכולן או בחלקן לפי בחירתו   , העומדות בפניו   הפעולה האפשריות 

 ; הגשת פניה לנציבה וטיפול בתלונתו במסגרת הטכניון  ( א ) 

 ; הגשת תלונה במשטרה  ( ב ) 

   . הגשת תביעה אזרחית  ( ג ) 

הפניה  .16.4 בירור  את  לעכב  רשאית  הנציבה  האמור,  אף  או    , על  משפטיים  הליכים  בשל 

במקרה בו הגיש המתלונן תלונה במשטרה בעניינים הנוגעים לנושא התלונה. עשתה  

 כן הנציבה: 

   ; תמסור הודעה על השהיית הטיפול לרשות המוסמכת  .16.4.1

ככל   .16.4.2 בתלונה,  הטיפול  להמשך  באשר  המשטרה  להנחיות  בהתאם  תפעל 

 ; שניתנו 

נפשי,   .16.4.3 סיוע  מתן  על  להמליץ  במקביל  רשאית  למתלונן,  חברתי  או  אקדמי, 

 ; לטיפול המשטרתי 

ל  .16.4.4 לנקוט  רשאית  המוסמכת  לרשות  להמליץ  או  דחופים  בינים  בצעדי  נקוט 

 במקביל לטיפול המשטרתי. וזאת  ,  להלן   20  בהתאם לסעיף בינים,    בצעדי 

של   .16.5 מתפקידה  זה,  במקרה  חסויים.  האישיים  פרטיו  שמירת  לדרוש  רשאי  המתלונן 

לרבות   הבקשה,  השלכות  את  לידיעתו  להביא  מופחתת אפשרות  הנציבה  של    ענישה 

 הנילון. 

בסעי  .16.6 לאמור  הפניה להלן,    21.1- ו   18.2,  18.1  פים בכפוף    הנציבה זמן  ת   , לאחר קבלת 

  הנציבה   . בקש את תגובתו ת ו   פניה פרטי ה ביא בפניו את  ת את הנילון,  המטפלת במקרה  

   . ל תגובת הנילון רשום את תוכנה ש ת 

הנציבה רשאית לשוב ולזמן את המתלונן והנילון על מנת לשמוע מהם פרטים נוספים   .16.7

הנציבה   לדעת  אשר  אחר  אדם  כל  לזמן  וכן  העניין,  בירור  לצורך  לטעמה  הנדרשים 

הנציבה   בירור התלונה.  על  לשפוך אור  כל מי שנשמע  יכול  תערוך תמצית בכתב של 

 . בפניה 

תצלם  .16.8 ולא  תקליט  לא  לרבות    נציבה  הטכניון,  איש  עם  שיחותיה  או  מפגשיה  את 

אש את  ר מ לכך  בלה  י , לא בעצמה ולא באמצעות אחרים, זולת אם ק עד ו , נילון  מתלונן 

 הסכמת כל משתתפי השיחה. 
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איש טכניון  לדרוש מכל    ת הא רשאי ת הנציבה המטפלת במקרה    , פניה ה בדיקת  לצורך   .16.9

 . פניה עשוי לגעת ל   אשר   , מידע המצאת כל מסמך ו 

ככל הניתן    ן ויסייע לה   ות נציב עם ה ידי  י באופן מלא ומ איש הטכניון ישתף פעולה  כל   .16.10

  במכוון   כמו גם אי מסירת מידע   נציבה הימנעות משיתוף פעולה עם  .  ן במילוי תפקיד 

 בהתאם לדין.  הדבר  עבירת משמעת, אלא אם נעשה  הווה  ת או מסירת מידע כוזב,  

ה ת   נציבה ה  .16.11 את  להשלמתה בדיקה  קיים  עד  וברציפות  מטרה  ותפעל    ביעילות  מתוך 

 .  בהקדם מה  סיי ל 

  או למעורבים בה.   פניה אם היא בעלת נגיעה אישית לנושא ה   פניה לא תטפל ב   נציבה  .16.12

ב   נציבה נבצר מן ה  ידי    פניה תטופל ה ,  פניה לטפל  דבר העברת    . ה המקבילה הנציב על 

   הטיפול בנסיבות העניין יצוין בדו"ח הנציבה המטפלת בעניין. 

במקרה  נציבה  ה  .16.13 הפניה    ת רשאי המטפלת  בירור  כי  אנשים  יעשה  לקבוע  בנוכחות 

ורשאית להיענות לבקשה כאמור  ,  ן י הדבר נחוץ, בנסיבות העני   , אם סברה כי נוספים 

אחד   להליך מצד  הנציבה    . הצדדים  בפני  יופיעו  לא  הצדדים  ככלל  האמור,  אף  על 

 בליווי עורך דין, למעט במקרים חריגים אשר יאושרו על ידי הנציבה. 

נוסף על הפעולות המפורטות לעיל, במהלך בירור התלונה רשאית הממונה לנקוט כל   .16.14

תפקידה, הכל בכפוף לכל  פעולה נוספת על פי שיקול דעתה, אשר נחוצה לצורך קיום  

 דין. 

 תלונת שווא/סרק  .17

לתלונת   .17.1 אחר  סיוע  או  סרק  לתלונת  בתמיכה  כוזב  מידע  מסירת  סרק,  תלונת  הגשת 

 סרק מהווים עבירת משמעת.  

תלונת סרק היא תלונה כוזבת מבחינה עובדתית, שנמצא כי הוגשה בידיעה   , לעניין זה  .17.2

 או תוך יכולת לדעת כי מדובר בתלונה כוזבת. 

תלונת שווא  התרש  .17.3 לה היא  כי התלונה שהוגשה  הנציבה  תתייחס בהמלצותיה    – מה 

 . גם לסנקציה לעניין הגשת תלונה כאמור בנסיבות העניין 

 מקרים חריגים  .18

חריגים  .18.1 המתלונן   , במקרים  לנילון    לבקשת  לפנות  שלא  הדעת  שיקול  מסור  לנציבה 

   . פניה לצורך קבלת תגובתו טרם המשך הטיפול ב 

הוגשה פניה באשר להטרדה לכאורה שחווה אדם אחר, תברר הנציבה את העובדות   .18.2

הנפגע   עם  בפניה  הנילון  הכלולות  אל  תפנה  לא  הנציבה  לנילון.  פניה  בטרם  לכאורה 

 אלא אם הסכים לכך הנפגע לכאורה, למעט בנסיבות חריגות ועל פי שיקול דעתה. 

  , התקיים בירור עמו קרה בו לא  מובהר כי לא תינקט כל סנקציה כלפי הנילון בכל מ  .18.3

 ולהלן.   לעיל   21.1- ו   18.2,  18.1  בנסיבות המפורטות בסעיפים   לרבות 

הממונה   .18.4 הבירור.  להפסקת  עילה  כשלעצמו  יהווה  לא  מתלונן  ידי  על  תלונה  ביטול 

תברר את סיבת החזרה מהתלונה והאם ביטול הדיווח או התלונה נעשו מרצון חופשי  
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רשאית   הנציבה  התלונה,  ביטול  אף  על  מקרה,  בכל  פסולה.  השפעה  או  כפייה  בלא 

 ת כן.  להמשיך בבירור אם לפי שיקול דעתה מן הראוי לעשו 

  פניה תבררנה  נציבות  ה   . אנונימית האמור לעיל יחול בשינויים המחויבים גם על פניה   .18.5

תלונות   להגשת  האפשריות  לסיבות  דעתן  נותנות  שהן  תוך  בזהירות,  אנונימית 

 אנונימיות ולבעייתיות ולסכנה הגלומה בתלונות אנונימיות. 

   שימוש באמצעי עזר במהלך בירור תלונה  .19

כי נסיבות המקרה מחייבות הזדקקות למומחה  ה  בפני במהלך הטיפול  סברה הנציבה   .19.1

יועץ משפטי,  רשאית היא להסתייע במומחה כאמור כגון    – בתחום הדורש מומחיות  

סוציאלי,   פסיכיאטר פסיכולוג מגשר,  עובד  בזה   ,  פרטיותם  וכיוצא  על  הקפדה  תוך   ,

   . וכבודם של הנוגעים בדבר 

 . גישור הליך של  פניה ל להציע למתלונן ולנילון  רשאית הנציבה    פניה ה במהלך בירור   .19.2

הליך   .19.3 בעצמה  לקיים  רשאית  הסכימו  הנציבה  והמתלונן  הנילון  בו  במקרה  גישור, 

זו   בנסיבות המקרה, תהיה  כי  ובתנאי שהגיעה למסקנה  בפניה,  לקיים הליך כאמור 

הדרך הנכונה. ככלל, הליך בפני הנציבה יתקיים ללא נוכחות עו"ד. תוכן הליך גישור,  

ם ולא  שיחה, תכתובת או פגישה יהיו חסויי   כגון   כמו גם כל הליך לקראת הליך גישור 

 יוצגו בפני כל ערכאה, לרבות לא בפני בתי הדין למשמעת. 

נפשי  .19.4 ייעוץ  למתלונן  להציע  רשאית  במקרה  המטפלת  על   , הנציבה  בעל  - שיינתן  ידי 

   , בכפוף למגבלות תקציביות. הטכניון על חשבון    מקצוע 

להציע  .19.5 רשאית  במקרה  המטפלת  היועצים    הנציבה  בעזרת  אקדמי,  ליווי  למתלונן 

 המתאימים בדיקנאט הסטודנטים. 

הנציבה המטפלת רשאית, אם תראה צורך בכך, לבקש הקלה אקדמית עבור המתלונן;   .19.6

 לדחייה של מועד הגשת עבודה או בחינה.   – להוציא מקרים חריגים    – זכות זו תוגבל  

   ביניים י  עד צ  .20

אמצעי  ב   לנקוט מוסמכת בטכניון,  ה רשות  ה מוסמכת    , בכל שלב משלבי הטיפול בפניה  .20.1

לנילון, השעייה    מתלונן הפרדה בין ה לרבות  ,  בעקבות קבלת המלצת הנציבה   ביניים 

ו/או    זמנית מלימודים ו/או מעבודה ו/או העברה זמנית מתפקיד ו/או ליחידה אחרת 

נקיטה באמצעי    . איסור על הנילון להיכנס לחצרי הטכניון לרבות מעונות הסטודנטים 

ורק במידת הצורך   אך  נזק  כדי  ובין השאר  ביניים תיעשה  פגיעה,  או לצמצם  למנוע 

למי   התנכלות  או  כדי  הטרדה  ו/או  להתקדמותו  מהצדדים,  נזק  יגרם  להבטיח שלא 

ה  של  המקצועית  או  התנכלות    מתלונן האקדמית  ו/או  הטרדה  מקרי  למנוע  ו/או 

   נוספים מצד הנילון. 

על  .20.2 להורות  הנציבה  בסעיף   במקרים דחופים, רשאית  ביניים כאמור    נקיטה באמצעי 

. הרשות המוסמכת  ( השעיה דחופה )להלן:   ימים  14לעיל לתקופה שלא תעלה על  20.1

 רשאית להאריך או לקצר את התקופה האמורה לפי שיקול דעתה. 
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קבלת החלטה בכל הנוגע לתשלום שכר לנילון בתקופה של השעיה דחופה לפי החלטת   .20.3

     הנציבה הינה בסמכות הרשות המוסמכת. 

על נקיטת אמצעי בינים, תינתן לנילון  הרשות המוסמכת או הנציבה    נה תחלט בטרם   .20.4

הזדמנות להשמיע את    , אשר עלול להיפגע מנקיטת אמצעי הביניים   לכל אדם אחר כן  ו 

על    טענותיו.  נחוץ כדי להגן  ומיוחדים כאשר הדבר  על אף האמור, במקרים דחופים 

ת הרשות המוסמכת או הנציבה להורות על נקיטה  ו הנפגע או על אנשים אחרים, רשאי 

הזדמנות  באמצע  אחר  רלוונטי  גורם  לכל  או  לנילון  שניתנה  לפני  עוד  הביניים  י 

בנסיבות   האפשרי  ביותר  המוקדם  במועד  תינתן  שזו  ובלבד  עמדתו,  את  להשמיע 

 הענין.  

של   .20.5 במקרה  העניין,  לפי  המוסמכות  הרשויות  מסמכויות  לגרוע  הליך  מבלי  פתיחת 

   . סעדי ביניים להרכב היושב בדין ת להורות על נקיטת  יו ת הסמכו ו משמעתי מוענק 

 תלונה שאינה עולה כדי הטרדה מינית  .21

,  התלונה יוכחו כל פרטי  בין אם יוכחו ובין אם לא כי תלונה  מצאה הנציבה המטפלת ב  .21.1

בסמכותה   מינית,  הטרדה  לכדי  עולות  אינן  העניין  לנילון  נסיבות  לפנות  ו/או  לא 

אחר   מוסמך  לגורם  התלונה  את  ונסיבות  להעביר  דעתה  שיקול  לפי  והכול  בטכניון, 

   העניין. 

למתלונן. ההחלטה תימסר אף לנילון אלא  ו/או  פונה  ל כאמור תימסר בכתב  טה  החל  .21.2

   לעיל.   21.1- ו   18.2,18.1  בסעיפים   לא נעשתה פניה אל הנילון כאמור אם  

 . לטפל בתלונה במישורים אחרים   הטכניון כדי לגרוע מסמכות    אמור אין ב  .21.3

 הנציבה תדווח על החלטתה לפי סעיף זה לרשות המוסמכת.   .21.4

 במהלך הליך הבירור   הצדדים זכויות   .22

הנציב  .22.1 ידי  על  שיתבצע  והנילון    ות ההליך  זכויותיהם של המתלונן  על  ישמור ככל הניתן 

   . והנילון , לרבות שמירה על סודיות ואי חשיפת שמות המתלונן  ( הצדדים )להלן:  

לסעיף  .22.2 הנציב   11.5  בהתאם  על  כי  יובהר  זה,  כל    ות לתקנון  וללא  נייטרלי  באופן  לפעול 

 זיהוי עם צד זה או אחר מבין הנוגעים לתלונה.  

תלונה  .22.3 בירור  המשך  לצורך  בדבר  נוגעים  נציבה  לפי  זימנה  רשאית  היא  דעתה  ,  שיקול 

לצדדים  מי  ל   לאפשר  של  דבריהם  שמיעת  בעת  נוכחים  הנציבה  היות  ידי  על  שזומנו 

 .  ולהפנות אליהם שאלות 

משמעותיים   .22.4 אירועים  על  למתלונן  ידווחו  העניין  לפי  המוסמכת  הרשות  ו/או  הנציבה 

בצעדי   נקיטה  אחרת,  לנציבה  בתלונה  הטיפול  העברת  כגון  תלונתו  עם  בקשר  שאירעו 

 וכיוצ"ב.   , סיום הטיפול ביניים 
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 ודיווח   החלטות   , הבירור סיום   .23

תמסור  .23.1 המוסמכת   הנציבה  שנערך  ה אודות  דיווח    לרשות  באשר    והמלצות בירור 

, אחד או  לצעדים שיש לנקוט, לדעתה, כתוצאה מהליך הבירור שערכה או בעקבותיו 

 :  יותר מן המפורטים להלן 

   ; סגירת התלונה ללא צעדים נוספים  .23.1.1

   ; הדרכה בנושאי תרבות ארגונית מכבדת ומניעת הטרדה מינית מתן   .23.1.2

 אזהרה או נזיפה משמעתית;  .23.1.3

 על ידי הרשות המוסמכת;   על הנילון אחרת  הטלת סנקציה   .23.1.4

 ; העמדה לדין משמעתי  .23.1.5

 ;  כל המלצה אחרת לפי שיקול דעתה  .23.1.6

הבירור   בסיכום  תציין  נוסף הנציבה  רלוונטי  מידע  בעניין    , כל  דעתה  חוות  לרבות 

   . פרסום שם הנילון ותיוק הסיכום בתיק האישי 

לגורם המוסמך סיכום   .23.2 להעביר  דעת הנציבה  כולל את שם    בירור בשיקול  אינו  אשר 

 או פרטים שיכולים להוביל לזיהויו אם התקיימו כל התנאים הבאים:   הנילון 

ר הטרדה ברף  הנציבה סבורה כי ההתנהגות המיוחסת לנילון הינה לכל היות  .23.2.1

 .  הנמוך   ברף   מכבדת   שאינה   התנהגות   או הנמוך  

  לנילון למיטב ידיעת הנציבה לא הוגשו בעבר תלונות קודמות בהן מיוחסת   .23.2.2

 התנהגות העולה לכדי הטרדה מינית.  

  בהתאם   מזהים   פרטים   ללא   המלצותיה   סיכום   את   לרשות המוסמכת   הנציבה   סרה מ  .23.3

כי בנסיבות העניין יש לחשוף את פרטי    ה סבור   רשות המוסמכת לעיל וה   23.2  לסעיף 

 יובא העניין להכרעתו של נשיא הטכניון.   , הנילון 

מסרה הנציבה לרשות המוסמכת את סיכומיה והמלצותיה, תחליט הרשות המוסמכת   .23.4

   : על הפעלת הסמכויות שבידיה, לרבות 

 ; מתן הוראות למעורבים בדבר כללי התנהגות ראויים  .23.4.1

 ; מתלונן ל הנילון  פרדה בין  ה  .23.4.2

את   .23.4.3 לתקן  כדי  ו/או  מקרים  הישנות  למנוע  כדי  הנחוצים  צעדים  נקיטת 

 ; , ככל שניתן הפגיעה שנגרמה עקב מעשה ההטרדה המינית ו/או ההתנכלות 

 נזיפה;  .23.4.4

 ; אזהרה  .23.4.5

העמדה לדין    ים המחייב   הבאים   עונשים , למעט ה על הנילון   עונש אחר הטלת   .23.4.6

   משמעתי: פיטורין, הפסקת לימודים. 

 ; העמדה לדין משמעתי  .23.4.7

אחרת  .23.4.8 פעולה  והכל כל  לתקנות   ,  לחוק,  מינית   בהתאם  הטרדה    למניעת 

   ולתקנון זה. 
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סמכויות   .23.5 של  לפועל  המוציא  הגורם  המוסמכות  הרשויות  של  בהיותן  כי  יובהר 

בסעיף   , המעסיק  סמכויותיהן    4.19  כאמור  זה,  מן לתקנון  התקנות    נובעות  החוק, 

תוקף מעמדה  הינן בנוסף לכל סמכות אחרת הנתונה לכל רשות מוסמכת מ ו והתקנון  

 בטכניון. 

על קבלת המלצת הנציבה,    המטפלת במקרה   לנציבה בכתב  מוסמכת תודיע  ה רשות  ה  .23.6

חלקה  או  ה כולה  הרשות  תנמק  הנציבה,  המלצת  נדחתה  בו  במקרה  את  .  מוסמכת 

   החלטתה. 

סעיף  .23.7 לפי  החלטתה  לביצוע  דיחוי  בלא  תפעל  המוסמכת  מסור  ת   , לעיל   23.4  הרשות 

החלטת  על  מנומקת  הנציבה.   לנילון ו   לפונה   ה הודעה  בסיכום  לעיין  להם    ותאפשר 

על    לערער   ם הודעה על זכות   לצדדים כן תימסר  לנציבה.  העתק מן ההודעה יועבר אף  

 ההחלטה בפני הנשיא. 

 בגין הטרדה מינית ו/או התנכלות   ההליך המשמעתי  .24

המוסמכת,   .24.1 הרשות  של  להחלטותיה  מינית  בכפוף  הטרדה  בעבירות  יטפל  הטכניון 

המשמעתי  הדין  במסגרת  המשמעת   , והתנכלות  לתקנון    , הנילון על    החל   בהתאם 

   . לעיל   4.20  בסעיף   כמפורט 

 לתקנון המשמעת, יגבר האמור בתקנון זה. במקרה של סתירה בין תקנון זה   .24.2

הדן בעבירות ההטרדה מינית או התנכלות יורכב באופן שיינתן ייצוג  בית הדין  הרכב   .24.3

וה  הנילון  של  ימונו  .  מתלונן למינם  הצורך  ובמידת  האמור  באופן    שופטים להבטחת 

   אד הוק. 

סגורות  .24.4 בדלתיים  יערך  ל .  הדיון  הנוגע  מזהה  פרט  כל  יפורסם  או  לעד  ,  מתלונן לא 

שירשמו   לנילון,  מיוחדים  מטעמים  אחרת,  הדין  בית  הורה  אם  ששמע    , אלא  ולאחר 

 . והנילון   מתלונן את עמדת ה 

בית הדין    . המשמעתי התובע והנילון יהיו רשאים להיות מיוצגים על ידי עו"ד בדיון   .24.5

 יהיה רשאי להסתייע בייעוץ משפטי בדיון בעבירות כאמור. 

הליך הבירור    בבית הדין המשמעתי אודות ולא תעיד  נציבה לא תוזמן להעיד  ,  ככלל  .24.6

 בפניה.    שהובאו שקיימה. בכל מקרה נציבה לא תוזמן להעיד על עדויות  

נציבה  .24.7 בפני  הבירור  הליך  במסגרת  שניתנו  משמעתי   עדויות  בהליך  ראייה  יהוו  .  לא 

ו מידע בהליך  / מסר של מי ש   , בית הדין לאפשר העדתם העצמאית, בבית הדין בסמכות  

 שקיימה הנציבה.   ר הבירו 

הורשע נילון בביצוע עבירה של הטרדה מינית ו/או התנכלות יגזרו עליו אחד או יותר   .24.8

   . מן העונשים הקבועים בתקנון המשמעת 

פסק דין משמעתי מרשיע שעניינו הטרדה מינית או התנכלות יפורסם בלא ציון שמם   .24.9

ה  מטעמו   מתלונן של  מטעמים  והעדים  המשמעתי,  הדין  בית  החליט  אם  זולת   ,

ה  של  דעתה  חוות  את  ששמע  ולאחר  שירשמו  במקרה  נציבה  מיוחדים  טיפלה  אשר 
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,  לפרסמם וקיבל את חוות הדעת של היועץ המשפטי, כי בנסיבות הענין, ראוי או נכון  

 פרסום נוספות. רשאי להחליט על מגבלות    בית הדין המשמעתי   . חלקם או  כולם  

אינו כבול לסדרי דין אשר אינם מפורטים בתקנון זה ובכל עניין  המשמעתי  בית הדין   .24.10

 טובה ביותר לעשיית משפט צדק. ה ינהג בדרך הנראית לו  

 ושמירת חומר ארכיוני , שקיפות,  דיווח  .25

אשר נמצאה על ידי הרשות המוסמכת כמוצדקת ושאינה מצויה    בתלונה סיכום טיפול   .25.1

תיקו האישי של  יתויק ב   או לתרבות לא מכבדת   התחתון של טענה להטרדה מינית ברף  

 .  )ללא סיכום הנציבה(   הנילון 

התלו  .25.2 מסודר  כלל  במאגר  הנציבות  אצל  מרוכז  באופן  תישמרנה  המאפשר  נות  באופן 

 שליפה נוחה של נתונים רלוונטיים. 

הנציבות וישמר חסוי בפני כל  מאגר המקרים אשר טופלו על ידי הנציבות יישמר אצל   .25.3

 למעט במקרה בו העיון מחויב על פי דין.    , אדם 

תאר את פעילותה ואת  שי אחת לשנה,  בדרך כלל    תכין דו"ח תקופתי, המרכזת    הנציבה    .25.4

הנוגע  בכל  הטכניון  מינית    פעילות  הטרדה  מכבדת  למניעת  תרבות    בטכניון. ולקידום 

לפרסם  הנציבה  לנכון  שתמצא  כפי  ופרטים  נתונים  יכלול  מידע הדו"ח  לרבות    כללי   , 

סעיף   מספר   אודות   ונתונים  לפי  לסמכותה  בהתאם  הנציבה  ידי  על  שטופלו    המקרים 

ולכל מי שיש לטכניון חובת דיווח אליו  הדו"ח יוגש לנשיא הטכניון  .  לתקנון זה   11.9.6

 . לעיון הציבור , ויהיה פתוח  בהתאם לתקנות 

למקרים  כל   .25.5 הנוגעים  והתרשומות  המסמכים  החומרים,  כל  את  בידיה  תשמור  נציבה 

 , ולא תעבירם לאיש, זולת למחליפתה, או למי שזכאי לקבלם על פי דין. ה שבטיפול 

במידה והועבר הטיפול בהטרדה מינית או התנכלות להליך משמעתי, ישמר חומר הדיון   .25.6

 והטכניון ידאג לחסיונו. בהתאם למקובל  
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