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מוסדות להשכלה גבוהה
פעולות הביקורת
בשמונה אוניברסיטאות וב 21מכללות אקדמיות נבדק האופ שבו מקיימי
מוסדות אלה את החובות המוטלות עליה לפי החוק למניעת הטרדה מינית,
התשנ"ח ,1998והתקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעביד( ,התשנ"ח.1998
כמו כ נבדק טיפול של האוניברסיטה העברית בירושלי ואוניברסיטת בר
איל בתלונות ובמידע שקיבלו על הטרדות מיניות והתנכלויות שביצעו לכאורה
עובדיה .בדיקות השלמה נעשו במועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( ובוועדה לתכנו
ולתקצוב שלה )ות"ת(.
באוניברסיטאות ובמכללות האמורות ,במל"ג ובוות"ת ,במשרד החינו #ובוועד
ראשי האוניברסיטאות )ור"ה( נבדק הטיפול בסטודנטי ובמועמדי ללימודי
בעלי לקויות למידה .בי היתר נבדקו החקיקה בנושא ,היבטי שוני של טיפול
המוסדות בסטודנטי לקויי למידה ,הנגשת הלימודי ללקויי למידה באמצעות
דרכי הוראה המותאמות לצורכיה ,פעילות מל"ג וות"ת בנושא ,פיתוח מערכת
ממוחשבת לאבחו לקויי למידה ,מעורבות ור"ה בנושא והטיפול במועמדי
ללימודי בעלי לקויות למידה.
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טיפול המוסדות להשכלה גבוהה בהטרדות מיניות
תקציר
בישראל שמונה אוניברסיטאות ו 21מכללות אקדמיות שמקבלות הקצבות מהמדינה
באמצעות הוועדה לתכנו ולתקצוב )להל  ות"ת( של המועצה להשכלה גבוהה )להל
 מל"ג( .1במוסדות אלה )להל  המוסדות להשכלה גבוהה או המוסדות( מתקיימי
יחסי היררכיה ותלות מורכבי בי חברי הסגל האקדמי הבכיר ,2חברי הסגל האקדמי
הזוטר ,3חברי הסגל המינהלי והסטודנטי.
החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח) 1998להל  החוק( ,והתקנות למניעת
הטרדה מינית )חובות מעביד( ,התשנ"ח) 1998להל  התקנות( ,מפרטי מה נדרש
ממעביד לעשות כדי ליצור סביבת עבודה חופשית מהטרדה מינית ומהתנכלות :עליו
לנקוט אמצעי סבירי בנסיבות העניי כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות
במסגרת יחסי העבודה על ידי עובדו או על ידי ממונה מטעמו א %א אינו עובדו )להל
 חובות מניעה(; לקבוע דר' יעילה להגשת תלונה ולבירורה; לטפל ביעילות בכל
מקרה של הטרדה מינית או התנכלות שהגיע לידיעתו; לעשות כל שביכולתו כדי
למנוע את הישנות המעשי וכדי לתק את הפגיעה שנגרמה למתלונ; ולהג ככל
האפשר על כבוד ועל פרטיות של כל הנוגעי בדבר :המתלונ ,הנילו והעדי )להל
 חובות טיפול(.
החוק והתקנות חלי על מוסדות המקני השכלה לבוגרי )ובכלל זה מוסד להשכלה
גבוהה( בשינויי המחויבי" ,ולעניי זה יראו את המוסד  כמעביד ,את המורה או
המרצה  כעובד או כממונה מטע המעביד ואת התלמיד או הסטודנט  כעובד" .תנאי
הלימודי והתנאי הנלווי לה ייחשבו כאילו היו ענייני עבודה ,והטיפול
המשמעתי בנושא במוסדות להשכלה גבוהה ייעשה על פי הסדרי המשמעת שקבע כל
מוסד לעצמו ,המותאמי לאוכלוסיות השונות :הסגל האקדמי הבכיר והזוטר ,הסגל
המינהלי והסטודנטי.
פרסומי מראי שתופעת ההטרדות המיניות היא רחבה וחמורה במיוחד
כשמתקיימי יחסי היררכיה ותלות בי ממוני ובי הכפופי לה ,למשל במקומות
עבודה ,וכי שיעור המתלונני מקרב המוטרדי הוא מזערי .ע זאת ,הפרסומי
מלמדי ג שאיאפשר לאמוד את ממדי התופעה בישראל ,שכ נעשו באר( סקרי
ומחקרי מעטי בלבד שמטרת לברר את היקפה ואת מאפייניה .על פי פרסומי
התופעה קיימת ג בצבא ובמוסדות להשכלה גבוהה.

__________________
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בישראל פועלות ג מכללות פרטיות שאינ מקבלות הקצבות מהמדינה .מכללות אלה אינ עומדות
לביקורת המדינה ,ודוח זה אינו עוסק בה  .כמו כ דוח זה אינו עוסק במכללות להכשרת עובדי הוראה
)מורי( ,שג בה מתקיימי לימודי לקראת תארי אקדמיי מוכרי על ידי מל"ג ,א ה מקבלות
הקצבות מהמדינה באמצעות משרד החינו.
חברי הסגל האקדמי הבכיר  פרופסור מ המניי  ,פרופסור חבר ,מרצה בכיר ,מרצה.
חברי הסגל האקדמי הזוטר  מדרי ,אסיסטנט ,עוזר הוראה ,עוזר מחקר.
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פעולות הביקורת
בחודשי מרס  2011עד אוקטובר  2012בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,את
האופ שבו מקיימי המוסדות להשכלה גבוהה את החובות המוטלות עליה לפי
החוק והתקנות .הבדיקה נעשתה ,בי היתר ,באמצעות משלוח שאלוני ל29
המוסדות .כמו כ נבדק טיפול של שתי אוניברסיטאות  האוניברסיטה העברית
בירושלי )להל  האוניברסיטה העברית או העברית( ואוניברסיטת בראיל )להל
ג  בראיל(  בתלונות ובמידע שקיבלו על הטרדות מיניות והתנכלויות שביצעו
לכאורה עובדיה .בדיקות השלמה נעשו במל"ג ובוות"ת.

עיקרי הממצאי
חובות מניעה
 .1כל המוסדות להשכלה גבוהה קבעו כנדרש בחוק ובתקנות תקנוני למניעת
הטרדה מינית המותאמי לתנאי המיוחדי של סביבת העבודה בה .ואול
אוניברסיטה אחת ו 15מכללות התעכבו במילוי חובת ופרסמו את תקנוניה שני
מספר לאחר שנכנסו החוק והתקנות לתוק .$כמו כ ,ארבע אוניברסיטאות  תלאביב,
חיפה ,בגוריו בנגב )להל  בגוריו( ,הטכניו  מכו טכנולוגי לישראל )להל 
הטכניו(  ו 20מכללות פרסמו את התקנו המותא בעברית בלבד ,שלא כחוק.
 .2כל המוסדות להשכלה גבוהה מינו אחראית או אחראי למניעת הטרדה מינית
)להל  אחראית או אחראי( ,שבי תפקידיה לקבל תלונות ולברר .ואול כמחצית
מהמכללות עשו זאת באיחור ומינו אחראית או אחראי שני מספר לאחר שנכנסו
התקנות לתוק.$
חלק ניכר מהמכללות  שה קטנות מהאוניברסיטאות בשטח ,במספר עובדיה
ובמספר הסטודנטי הלומדי בה  מינו כמה אחראיות ואחראי ,ואילו שש
אוניברסיטאות ,שה גדולות בהרבה ,מינו אחראית אחת בלבד ,א $שלחלק יש כמה
קמפוסי מרוחקי זה מזה .למשל ,לאוניברסיטה העברית יש ארבעה קמפוסי
בשתי ערי  שלושה בירושלי )הר הצופי ,גבעת ר ועי כר( ואחד ברחובות; א'
רק באוקטובר  2011מונו לאחראית סגני הפרוסי בקמפוסי אלה.
הטכניו מינה לאחראית חברת סגל אקדמי שפרשה לגמלאות )פרופ' אמריטוס(,
ובשמונה מכללות מכהנות אחראיות מקרב הסגל האקדמי בצד אחראיות מקרב הסגל
המינהלי .ואול ברוב המוסדות נמני האחראי ע הסגל האקדמי הפעיל או ע
הסגל המינהלי הפעיל .ראוי לבחו א הרכב כזה מבטיח אובייקטיביות רבה ככל
האפשר בבירור תלונות.
 .3ב 23מוסדות ) 8אוניברסיטאות ו 15מכללות( קיבלו האחראיות והאחראי
הדרכה כלשהי ,א' רק ב 15מה ניתנה הדרכה מקצועית חיצונית .בשש מכללות לא
ניתנה כל הדרכה.
 .4מקצת המוסדות לא פרסמו בכל שנה חומרי הסברה בנושא הטרדה מינית לכל
העובדי והסטודנטי שלה כנדרש ,ואחרי פרסמו חומרי הסברה באמצעי שלא
היה בה כדי להבטיח שכלל העובדי והסטודנטי במוסדות ייחשפו למידע.
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לדוגמה ,בשני  20112009לא פרס הטכניו כלל חומרי הסברה לסגל האקדמי,
ובשנת  2009לא פרס כלל חומרי הסברה לסגל המינהלי.
 .5רוב המוסדות להשכלה גבוהה לא קיימו כנדרש בשנתיי וחצי שקדמו למועד
הביקורת פעולות הדרכה והסברה )להל  כנסי( לסגל האקדמי ) 16מ(29
ולסטודנטי ) 22מ ,(29ו 14מוסדות לא קיימו כנסי לסגל המינהלי .חלק גדול
מהמוסדות שקיימו כנסי לא נקטו פעולות שמטרת לעודד עובדי וסטודנטי
להשתת $בה וג לא ידעו כמה משתתפי נכחו בכנסי .מאחר שאי חובה על פי
התקנות להשתת $בכנסי ,יש חשש שהנוכחות בה תהיה דלילה ושה לא ישיגו
את מטרת.

חובות טיפול
 .1על פי הנתוני שמסרו המוסדות להשכלה גבוהה בשאלוני שמילאו0.014% ,
בלבד מהעובדי ומהסטודנטי במוסדות הגישו בכל שנה תלונות על הטרדה מינית
)כ 42תלונות בממוצע לשנה( .לעומת זאת ,בסקר בנושאי רווחה שעשה במהל'
הביקורת מכו מחקר בקרב כ 5,600סטודנטי עבור התאחדות הסטודנטי בישראל
)להל  התאחדות הסטודנטי( השיבו  2%מהסטודנטי כי הוטרדו מינית במהל'
לימודיה על ידי סטודנטי אחרי או על ידי מרצי .עוד עלה בסקר שרק 13%
מהסטודנטי שהוטרדו הגישו לאחראי תלונה על ההטרדה.
נתוני אלה ראוי שייבחנו על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ,שכ ה יכולי ללמד
שעדיי לא קיימי במוסדות תנאי שיניעו נפגעי מהטרדות מיניות להתלונ לפני
הגורמי המוסמכי לטפל במקרי אלה.
 .2בשני  20102008נקטו המוסדות צעדי משמעתיי בעקבות  38תלונות11 :
תלונות נגד חברי הסגל האקדמי 10 ,תלונות נגד חברי הסגל המינהלי 11 ,תלונות נגד
סטודנטי ו 6תלונות נגד אחרי .מתשובות המוסדות לשאלוני עולה שה לא
פרסמו במוסד את דבר נקיטת הצעדי הללו.
מבחינת הליכי הטיפול המשמעתי שנקטו האוניברסיטאות 4כשהתקבלו תלונות נגד
חברי הסגל האקדמי 5עולה כי באוניברסיטה הפתוחה אי כלל הסדר משמעת לסגל
האקדמי ,ולא נקבעו הוראות המסדירות את הטיפול המשמעתי בחבר סגל אקדמי
החשוד בהטרדה מינית ובהתנכלות.
שילובו של נציג ציבור )שאינו נמנה ע עובדי האוניברסיטאות והוא בלתי תלוי( בבית
הדי המשמעתי עשוי לתרו להבטחת פעולה אובייקטיבית ונטולת פניות של בית
הדי .ואול בהסדרי המשמעת של רוב האוניברסיטאות לא נקבע שבית הדי
המשמעתי יכלול בהרכבו נציג ציבור ,ורק האוניברסיטה העברית קבעה שבכל הרכב
של בית הדי המשמעתי ישב נציג ציבור .רק בשניי מהסדרי המשמעת
)באוניברסיטאות תלאביב ובגוריו( נכללת דרישה מפורשת שלשופטי ,או לפחות
__________________

4
5

משרד מבקר המדינה לא בח בביקורת הנוכחית את הליכי הטיפול המשמעתי המתקיימי במכללות,
ואול ההמלצות המובאות בגו #הדוח בעניי זה כוח יפה לכל המוסדות להשכלה גבוהה.
משרד מבקר המדינה לא בח בביקורת הנוכחית את הליכי הטיפול המשמעתי המתקיימי בעניינ של
הסגל המינהלי ושל הסטודנטי )למעט הביקורת בעניי הטיפול בתלונה מסוימת באוניברסיטת בר
איל ; ראו להל (.
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לקצת ,תהיה הכשרה משפטית .בשלוש מהאוניברסיטאות )העברית ,בראיל וב
גוריו( לא נקבעה במפורש דרישה שבהרכב בית הדי המשמעתי הד בהטרדות
מיניות יינת ייצוג למינ של הנילו ושל הנפגע .בהסדרי המשמעת של שלוש
מהאוניברסיטאות )חיפה ,בראיל והטכניו( ובתקנו המותא של מכו ויצמ למדע
אי כל התייחסות להלי' מינוי התובע ,לתפקידו ולכישוריו.
רוב האוניברסיטאות לא עסקו בהסדרי המשמעת שלה באפשרות להשעות עובד
במש' ההלי' המשמעתי .רוב אמנ קבעו בהסדרי המשמעת את סדרי הדי שיחולו
בבית הדי המשמעתי ,א' לא קבעו בו הוראות שיבטיחו שמירה על יחסי פורמליי
בי השופטי לנילוני.

טיפול האוניברסיטה העברית בחשדות להטרדה מינית
 .1בביקורת נבדק טיפולה של האוניברסיטה העברית )להל בפרק זה 
האוניברסיטה( בתלונה על הטרדה מינית והתנכלות שהגישה לפני שני מספר
סטודנטית )להל  המתלוננת( נגד חבר סגל אקדמי בכיר )להל  הנילו או חבר סגל
א'( .הבדיקה העלתה כי בעקבות טענותיו של הנילו בדבר ניהול ההלי' המשמעתי
הכירה האוניברסיטה "בשגיאות שנפלו בתו לב" בהלי' זה .בהסכמי שחתמה ע
המתלוננת וע הנילו בסיו הלי' גישור שהתקיי לא פירטה האוניברסיטה באילו
שגיאות מדובר ,ומאחר שטענותיו של הנילו לא נבדקו בערכאות משמעתיות ,אי
לדעת בוודאות מי אחראי לשגיאות אלה.
על פי ההסכ שחתמה האוניברסיטה ע המתלוננת ,נשאה האוניברסיטה במלוא
הפיצוי בס' של כ 38,000ש"ח ששול למתלוננת על ההפרעה שנגרמה ללימודיה.
ככלל ,תשלו פיצוי מסוג זה במלואו על ידי מוסד להשכלה גבוהה עלול להצביע על
גיבוי כביכול לנילו .מסר כזה עלול לגרו לפגיעה נוספת במתלוננת וכ לפגוע בהרתעה
כלפי מטרידי פוטנציאליי.
 .2בביקורת נבדק ג טיפולה של האוניברסיטה בטענות שהועלו לפניה לפני שני
מספר ובשמועות שהגיעו לרקטור "מגורמי אחדי" ,ולפיה חבר סגל אקדמי בכיר
אחר )להל  חבר סגל ב'( משתמש לכאורה בביטויי גסי אשר לתוכנ יש
קונוטציה מינית .הביקורת העלתה כי הטיפול שהתקיי בעניי זה תועד במכתב
ששלחה האחראית לעניי הטרדה מינית )המוגדרת באוניברסיטה כנציבה( לנשיא רק
כשנתיי לאחר הטיפול; וג זאת רק בעקבות תלונתו של אחד מחברי סגל
האוניברסיטה כי הנושא אינו מטופל .הנציבה לא זימנה את "הגורמי האחדי"
האמורי כדי למצות את הבירור הנדרש בנושא וכדי להערי' את מידת הפגיעה
בסטודנטי או בחברי סגל.
הסברי שנתנו למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2012האוניברסיטה וחבר סגל ב',
ולפיה חבר הסגל "מעול לא הודה בדברי המיוחסי לו" ,אינ עולי בקנה אחד
ע מכתבה של הנציבה .סתירה זו ,אשר עולה אגב קיו הביקורת ,ממחישה ביתר
שאת מדוע היה חשוב שהנציבה תמלא את חובתה לתעד כראוי את השיחה ע חבר
הסגל ולפעול למיצוי הבירור.
 .3לפני שני מספר העלה אחד מחברי הסגל הבכירי לפני הנציבה חשש למקרה
של הטרדה מינית באוניברסיטה .הוא ציי כי המקרה חמור שכ מדובר בפגיעה בכמה
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בני אד .לא נמצאו מסמכי המעידי שהנציבה או גור אחר באוניברסיטה פעלו
לבירור מקרה זה.
 .4בשנת  2008קיימה האוניברסיטה כנס בנושא הטרדה מינית לחברי הסגל
האקדמי בפקולטה שאליה שייכת מחלקה ,שנגד אחדי מחברי הסגל שלה הוגשו
תלונות על הטרדה מינית .מאחר שהשתתפות בכנסי בנושא זה שמארגנת
האוניברסיטה אינה חובה ,ומאחר שהאוניברסיטה אינה נוהגת לרשו את
המשתתפי בכנסי ,לא ידוע כמה חברי סגל מהפקולטה בכלל ומהמחלקה בפרט
השתתפו בכנס.

טיפול אוניברסיטת בראיל בתלונה על הטרדה מינית
 .1בתקנות נקבע כי בירור תלונה על הטרדה מינית או התנכלות צרי' להיעשות
"ביעילות ובלא דיחוי" .מבדיקת טיפולה של אוניברסיטת בראיל )להל בפרק זה 
האוניברסיטה( בתלונה שהוגשה לה בשנת  ,2009ולפיה עובד מינהלי בכיר )להל
בפרק זה  הנילו( הטריד לכאורה מינית את מנהלת לשכתו )להל  המתלוננת(
והתנכל לה ,עולה כי הטיפול בתלונה נמש' יותר משלוש שני וחצי ועדיי לא
הסתיי.
 .2בפברואר  2009הגישה המתלוננת תלונה בכתב לאחראית לענייני הטרדה מינית
)המוגדרת ג באוניברסיטה זו כנציבה( וא $נפגשה עמה .הנציבה לא הכינה תרשומת
מסודרת של הפגישה אלא רישומי חלקיי בכתב יד בלבד .היא א $לא זימנה כנדרש
את הנילו לאחר הגשת התלונה ,לא הביאה לפניו את פרטיה כדי לקבל את תגובתו,
ולמעשה התחילה בבירור התלונה רק לאחר שהמתלוננת פנתה אליה שוב בנובמבר
 .2009יתר על כ ,הנציבה לא קיימה מעקב על מנת לברר מה מצבה של המתלוננת,
והא פסקו ההטרדות וההתנכלויות שטענה כי סבלה מה.
 .3בתקנו למניעת הטרדה מינית של האוניברסיטה לא ניתנה הדעת לאפשרות
שהנילו יהיה בעל תפקיד בכיר מאוד ,וא $לחשש שייווצר ניגוד ענייני כאשר הנילו
כפו $במישרי לגור המוסמ' שהנציבה אמורה להגיש לו את המלצותיה ,או לבעל
תפקיד מקביל לו או בכיר ממנו )המנכ"ל ,סג הנשיא ,הנשיא(.
 .4נשיא האוניברסיטה מינה ועדת שעה להמש' בירור הנושא בעקבות המלצות
הנציבה ,א' לא קצב לה זמ מוגדר וקצר לביצוע הבירור הנדרש.
בעקבות המלצת ביניי של הוועדה הטיל הנשיא על מנכ"ל האוניברסיטה לנהל באופ
בלעדי משא ומת ע המתלוננת וע הנילו ולגבש פתרו מוסכ ,א $על פי שהמנכ"ל
ממונה במישרי על הנילו ,ויש ביניה יחסי עבודה קרובי ושוטפי .בדוח שהגיש
המנכ"ל לנשיא הוא תיאר פגישות שקיי ובה ניסה ללא הצלחה להגיע להסדר ע
הנילו וע המתלוננת .א $על פי שמדובר בפגישות חשובות לא נמצאו בתיקי המנכ"ל
תרשומות המאפשרות לדעת מה נאמר בכל אחת מהפגישות.
 .5תקנו המשמעת הנוגע לחברי הסגל המינהלי כגו הנילו לא עודכ מאז  1978ולא
הותא לנורמות ציבוריות שהשתרשו במהל' השני .בי היתר לא עוגנה בתקנו
המשמעת הקביעה המופיעה בתקנו למניעת הטרדה מינית כי הטרדה מינית
והתנכלות ה עברות משמעת חמורות ,לא נקבע בו הצור' בשקיפות ,ולא עוגנה בו
האפשרות להתיר לצדדי להיעזר ,במקרי חמורי ומורכבי ,בעורכי די בעלי
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ניסיו בתחו .כמו כ לא הוגבלה בזמ כהונת של חברי ועדת המשמעת ,לא נקבע מי
מוסמ' למנות את נציגי ההנהלה בוועדה ,מי מבי חברי הוועדה יעמוד בראשה ,אילו
כישורי או ניסיו נדרשי מחבריה ,ומה יש לעשות כאשר מי מ החברי אינו יכול
להשתת $בדיוני.
א $שלפי תקנו המשמעת על ועדת המשמעת להשלי את הטיפול בתלונה בתו'
חודש ,נמשכת עבודת הוועדה כבר  27חודשי וטר הסתיימה.
לוועדת המשמעת לא הוקצה תקציב מוגדר; עלות ההלי' מומנה במלואה מתקציבה
של לשכת המנכ"ל ,ולכ נדרש אישור המנכ"ל לכל הוצאה .הצור' לקבל את אישורו
של המנכ"ל למימו הוצאות שונות יש בו כדי לפגוע ביכולתה של הוועדה לנהל את
ההלי' באופ עצמאי ובלתי תלוי.
מנכ"ל האוניברסיטה החליט על מינוי תובעת מטע ההנהלה )להל  הקובלת( ,על
סמ' המלצות שקיבל ,וא $סיכ עמה את תנאי ההתקשרות לפני שהעבירה לעיונו
פרטי על תחומי העיסוק שלה ועל ניסיונה המקצועי .הנשיא אישר את המינוי א $על
פי שהיוע 0המשפטי של האוניברסיטה מסר לו שעל פי בדיקות שעשה ,הניסיו
המקצועי של הקובלת מצומצ.
הנהלת האוניברסיטה ביקשה מהקובלת להגיש את הקובלנה א $על פי שהחקירה לא
הסתיימה .בבקשה זו יש משו התערבות בעבודתה המקצועית של הקובלת.
 .6עד מועד סיו הביקורת בנושא לא דיווח הנשיא או מי מטעמו על המקרה לשו
מוסד מהמוסדות המנהלי של האוניברסיטה ,ומוסדות אלה לא בחנו את טיפולה של
הנהלת האוניברסיטה בנושא ולא דנו בהשפעותיו על תפקוד האוניברסיטה ,צביונה
ודמותה.

מעורבות מל"ג וות"ת
הועלה כי מאז התקבל החוק למניעת הטרדה מינית לפני יותר מעשר שני ,וא $על פי
שהנושא עלה לאחרונה על סדר היו הציבורי ע פרסומ של מקרי חמורי של
הטרדה מינית והתנכלות שהתרחשו בכמה מוסדות להשכלה גבוהה ,לא התקיי
במל"ג ובוות"ת דיו בהשפעתו של החוק על מערכת ההשכלה הגבוהה ובפעולות
שחקיקתו מחייבת לנקוט במוסדות שבאחריות .מל"ג וות"ת לא גיבשו מדיניות
בנושא ,לא ביקשו לקבל דיווח מסודר כלשהו מהמוסדות ולא קבעו קווי מנחי
לפעולותיה.
במאי  2011החליטה הוועדה לקידו מעמד האישה בכנסת לבקש משר החינו',
המכה כיו"ר מל"ג ,לפעול ל"יצירת נוהל אחיד לגבי הטיפול בהטרדות מיניות בכל
המוסדות להשכלה גבוהה ויצירת מנגנו דיווח לוועדה לקידו מעמד האישה אחת
לשנה על הטיפול בתופעה" .למרות זאת ,עד מועד סיו הביקורת ,אוקטובר  ,2012לא
דנו מל"ג וות"ת בבקשה ,ולא נקבעו הנוהל ומנגנו הדיווח הנדרשי.
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סיכו והמלצות
פרשיות של הטרדות מיניות שעלו לסדר היו הציבורי בשני האחרונות מעידות כי
מדובר בבעיה העלולה להיות שכיחה במיוחד במוסדות שבה מתקיימי יחסי
היררכיה ותלות ,דוגמת המוסדות להשכלה גבוהה .לפי נתוני המוסדות ,ה טיפלו
בממוצע בכל שנה בכ 42תלונות על הטרדה מינית ,א' מתוצאות סקר שעשה מכו
מחקר עבור התאחדות הסטודנטי עולה שהבעיה רחבה הרבה יותר ,שכ ככל הנראה
הרוב המכריע של המוטרדי מעדיפי שלא להתלונ .מממצאי דוח זה עולה שיש
מוסדות שמילאו את דרישות החוק והתקנות רק שני מספר לאחר פרסומ ,ויש
מוסדות שעדיי אינ מקפידי למלא את כל הדרישות .יישו מלא של החוק ושל
התקנות כמות שה עשוי להביא לצמצו היק $ההטרדות המיניות במוסדות אלה .בד
בבד נדרש שיפור בנוסח התקנות ,לש הבהרה ואכיפה אפקטיבית יותר.
בשני מקרי הנוגעי למידע על הטרדות מיניות שהתקבל באוניברסיטה העברית
הייתה פעילותה של זו מועטה בלבד ובלתי מספקת .הועלו ג ליקויי בטיפולה של
אוניברסיטת בראיל בתלונה על הטרדה מינית בתחומה ,שג א אי ללמוד מה
בהכרח על יחסה של האוניברסיטה לעברות בתחו זה ,היה בה כדי להעביר לעובדי
האוניברסיטה ולתלמידיה מסר שעלול להרתיע מלהגיש תלונות על הטרדה מינית
ועל התנכלויות הקשורות להטרדה .עוד עולה שמל"ג וות"ת ,הממונות הישירות על
מערכת ההשכלה הגבוהה ,לא נדרשו לנושא זה עד כה.
כדי לבנות תשתית של אמו בעניי זה בי המוסדות להשכלה גבוהה ובי חברי הסגל
האקדמי והמינהלי והסטודנטי ,על המוסדות בי היתר לקבוע תקנוני ברורי
ומפורטי ,להכשיר אחראיות או אחראי לטיפול בנושא ,להפי 0חומרי הסברה
לעובדי ולסטודנטי ברחבי הקמפוס ,לקיי פעולות הסברה יסודיות ומעמיקות
ולפרס מידע על הצעדי המשמעתיי שנקטו בטיפול בתלונות שהוגשו .ככלל ,על
ומ ִגנָה שתסייע בטיפול יעיל בנושא.
המוסדות לפעול באופ שייצור אווירה מונעת ְ
על מל"ג וות"ת להידרש בהקד לנושא ,לקבל מהמוסדות דר' שגרה נתוני על
תלונות שהתקבלו אצל ולבחו את כל התקנוני שקבעו המוסדות ואת דרכי הטיפול
שלה בתלונות על הטרדות מיניות .על מל"ג וות"ת לגבש בהקד מדיניות ברורה
בדבר הדר' שעל המוסדות לנקוט בתחו זה ,וקווי מנחי שעל בסיס יקבע כל
מוסד ומוסד כללי מפורטי לטיפול בנושא בכלל ולניהול ההלי' המשמעתי בפרט
בדר' שמתאימה למאפייניו הייחודיי.
על משרד המשפטי ,שהשר העומד בראשו ממונה על ביצוע החוק והתקנת התקנות,
לפעול לתיקו התקנות בהתא לממצאי דוח זה ,ובכלל זה ליצור בה מנגנו אפקטיבי
יותר ועדכני יותר להטמעת הנושא.

♦
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מבוא
בישראל שמונה אוניברסיטאות 6ו 21מכללות אקדמיות 7שמקבלות הקצבות מהמדינה באמצעות
הוועדה לתכנו ולתקצוב )להל  ות"ת( של המועצה להשכלה גבוהה )להל  מל"ג( .8על פי
9
נתוני שהעבירו האוניברסיטאות למשרד מבקר המדינה ,בשנת הלימודי התשע"א )(20112010
ה העסיקו כ 33,000עובדי ,10מה כ 21,000חברי סגל אקדמי וכ 12,000חברי סגל מינהלי.
מספר הסטודנטי שלמדו באוניברסיטאות בשנה זו היה כ.171,000
המכללות האקדמיות המקבלות הקצבות מהמדינה באמצעות ות"ת )להל  המכללות( העסיקו
בשנת התשע"א כ 11,000עובדי ,מה כ 7,300חברי סגל אקדמי וכ 3,700חברי סגל מינהלי.
מספר הסטודנטי במכללות היה בשנה זו כ .74,000בס& הכול העסיקו האוניברסיטאות והמכללות
יחד )להל  המוסדות להשכלה גבוהה או המוסדות( כ 44,000עובדי ,מה כ 28,300חברי סגל
אקדמי וכ 15,700חברי סגל מינהלי .מספר הסטודנטי הכולל באוניברסיטאות ובמכללות באותה
השנה היה כ.245,000
במדינת ישראל ,כמו במקומות אחרי בעול ,הטרדה מינית היא תופעה חברתית נפוצה הפוגעת
בבני אד רבי ,ובייחוד בנשי .החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח) 1998להל  החוק או
החוק למניעת הטרדה מינית( ,והתקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעביד( ,התשנ"ח1998
)להל  התקנות או התקנות למניעת הטרדה מינית( ,נכנסו לתוקפ בספטמבר  .1998מטרת החוק
"לאסור הטרדה מינית כדי להג על כבודו של אד ,על חירותו ועל פרטיותו ,וכדי לקד שוויו בי
המיני" .לפי החוק" ,הטרדה מינית היא כל אחד ממעשי אלה (1) :סחיטה באיומי ,כמשמעותה
__________________
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ואלה שמונה האוניברסיטאות :האוניברסיטה העברית בירושלי )להל  האוניברסיטה העברית או
העברית( ,אוניברסיטת ב גוריו בנגב )להל  אוניברסיטת ב גוריו או ב גוריו ( ,אוניברסיטת בר
איל )להל ג בראיל ( ,אוניברסיטת חיפה )להל ג חיפה( ,אוניברסיטת תלאביב )להל ג תל
אביב( ,הטכניו  מכו טכנולוגי לישראל )להל  הטכניו ( ,מכו ויצמ למדע )להל  מכו ויצמ (
והאוניברסיטה הפתוחה )להל ג הפתוחה(.
ואלה  21המכללות :המכללה האקדמית צפת )להל  מכללת צפת או צפת( ,המכללה האקדמית אחוה
)להל  מכללת אחוה או אחוה( ,אפקה  המכללה האקדמית להנדסה בתלאביב )להל  מכללת אפקה
או אפקה( ,מכללה אקדמית הדסה ירושלי )להל  מכללת הדסה או הדסה( ,האקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלי )להל  האקדמיה למוסיקה ולמחול( ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו )להל
 אריאל( ,המכללה האקדמית אשקלו )להל  מכללת אשקלו או אשקלו ( ,בצלאל  אקדמיה לאמנות
ועיצוב ירושלי )להל  בצלאל( ,המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעו )להל  מכללת סמי שמעו
או סמי שמעו ( ,המכללה האקדמית ספיר )להל  מכללת ספיר או ספיר( ,שנקר  בי"ס גבוה להנדסה
ולעיצוב )להל  בי"ס שנקר או שנקר( ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטר )להל 
מכללת עמק יזרעאל או עמק יזרעאל( ,המכללה האקדמית תלחי )להל  מכללת תלחי או תלחי(,
המכללה האקדמית של תלאביביפו )להל  מכללת ת"איפו או ת"איפו( ,המכללה האקדמית
להנדסה אורט בראודה )להל  מכללת אורט בראודה או אורט בראודה( ,בית הספר הגבוה לטכנולוגיה
בירושלי )להל  ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה( ,המכללה האקדמית כנרת בעמק הירד )להל  מכללת
כנרת או כנרת( ,המכללה האקדמית גליל מערבי )להל  מכללת גליל מערבי או גליל מערבי( ,מכו
טכנולוגי חולו )להל  המכו הטכנולוגי( ,המכללה האקדמית להנדסה ירושלי )להל ג הנדסה
ירושלי( ,המרכז האקדמי רופי )להל  רופי (.
בישראל פועלות ג מכללות פרטיות שאינ מקבלות הקצבות מהמדינה .מכללות אלה אינ עומדות
לביקורת המדינה ,ודוח זה אינו עוסק בה  .כמו כ דוח זה אינו עוסק במכללות להכשרת עובדי הוראה
)מורי( המקבלות הקצבות מהמדינה באמצעות משרד החינו ,שג בה מתקיימי לימודי לקראת
תארי אקדמיי מוכרי על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
שנת הלימודי במוסדות להשכלה גבוהה )אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות( מתחילה באוקטובר
ומסתיימת בספטמבר.
כל המספרי הנקובי אינ כוללי עובדי זמניי.
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בסעי 428 +לחוק העונשי] ,[11כאשר המעשה שהאד נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
) (2מעשי מגוני כמשמעות בסעיפי  348ו 349לחוק העונשי; ) (3הצעות חוזרות בעלות
אופי מיני ,המופנות לאד אשר הראה למטריד כי אינו מעוניי בהצעות האמורות; ) (4התייחסויות
חוזרות המופנות לאד ,המתמקדות במיניותו ,כאשר אותו אד הראה למטריד כי אינו מעוניי
בהתייחסויות האמורות; ) (5התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאד ביחס למינו או למיניותו,
לרבות נטייתו המינית" .וממשי& החוק וקובע שא ההצעות או ההתייחסויות כאמור בסעיפי )(3
או ) (4הופנו בנסיבות מסוימות לאד הנמנה ע קבוצת אוכלוסייה מסוימת ,יש לראות אות
כהטרדה מינית ג א המוטרד לא הראה למטריד שאינו מעוניי בה .ע הקבוצות האלה נמני,
בי היתר ,עובדי במסגרת יחסי עבודה ותלמידי או סטודנטי הלומדי במוסדות המקני השכלה
עיונית ,דתית או מקצועית לבוגרי )בה המוסדות להשכלה גבוהה( ,שההצעות או ההתייחסויות
הופנו אליה אגב ניצול יחסי מרות בעבודה או בלימודי .החוק מבקש למנוע ג פגיעות נלוות
להטרדה ולתלונה עליה ומגדיר התנכלות כ"פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית ,או
בתלונה או בתביעה ,שהוגשו על הטרדה מינית".12
החוק והתקנות מפרטי מה נדרש ממעביד לעשות כדי ליצור סביבת עבודה חופשית מהטרדה מינית
ומהתנכלות :עליו לנקוט אמצעי סבירי בנסיבות העניי כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות
במסגרת יחסי העבודה על ידי עובדו או על ידי ממונה מטעמו א +א אינו עובדו )להל  חובות
מניעה(; לקבוע דר& יעילה להגשת תלונה ולבירורה; לטפל ביעילות בכל מקרה של הטרדה מינית
או התנכלות שהגיעו לידיעתו; לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשי וכדי לתק את
הפגיעה שנגרמה למתלונ; ולהג ככל האפשר על כבוד ועל פרטיות של כל הנוגעי בדבר:
המתלונ ,הנילו והעדי )להל  חובות טיפול(.
לש מילוי חובותיו של המעביד קובעי החוק והתקנות שהוא חייב ,בי היתר ,לנקוט את הפעולות
האלה .1 :לאפשר לעובדיו להשתת +בפעילות הדרכה והסברה שעניינה מניעת הטרדה מינית
והתנכלות;  .2להעמיד את הוראות החוק והתקנות לעיונ של עובדיו וממוני מטעמו;  .3א
הוא מעסיק יותר מ 25עובדי ,לקבוע תקנו שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית
והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ,ויפורטו דרכי הגשת תלונות שעניינ הטרדה מינית או התנכלות
והטיפול בה ,ולפרס את התקנו בי עובדיו;  .4לקבוע בהסדר המשמעת הנהוג אצלו שהטרדה
מינית והתנכלות ה עברות משמעת חמורות ולהתאי את הוראות הסדר המשמעת לקביעה זו
ולהוראות בתקנות;  .5למנות אחראית )או אחראי( שמתפקידה לקבל תלונות ,13לברר ביעילות
וללא דיחוי ,להגיש למעביד סיכו בכתב של בירור התלונות ,מסקנות והמלצות ולתת ייעו ,-מידע
והדרכה לעובדי הפוני אליה.
התקנות קובעות שמרגע שקיבל המעביד את הסיכו ואת ההמלצות מהאחראית ,עליו להחליט
בתו& שבעה ימי עבודה א לנקוט צעדי ,וכיצד עליו להפעיל את סמכויותיו "לגבי כל אחד
מאלה .1 ":מת הוראות למעורבי במעשה ונקיטת צעדי למניעת הישנות המעשה ולתיקו
הפגיעה שנגרמה למתלונ;  .2פתיחה בהליכי משמעתיי לפי הסדר המשמעת החל אצלו .המעביד
ימסור למעורבי בדבר הודעה מנומקת על החלטותיו ,וא החליט שיש לנקוט צעדי ,יפעל ללא
דיחוי לביצוע ההחלטה.
החוק והתקנות חלי על מוסדות המקני השכלה לבוגרי )ובכלל זה מוסד להשכלה גבוהה(
בשינויי המחויבי" ,ולעניי זה יראו את המוסד  כמעביד ,את המורה או המרצה  כעובד או
כממונה מטע המעביד ואת התלמיד או הסטודנט  כעובד" .תנאי הלימודי והתנאי הנלווי לה
__________________
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חוק העונשי  ,התשל"ז.1977
ההתייחסות להתנכלות בדוח זה תהיה כהגדרתה בחוק למניעת הטרדה מינית.
בתקנה )4ג( לתקנות נקבע כי "ככל שנית  ,ימנה מעביד אישה לאחראית" .על כ ההתייחסות בדוח זה
תהיה בדר כלל לאחראית ,למעט מקרי שבה מונה גבר לאחראי.
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ייחשבו כאילו היו ענייני עבודה ,והטיפול המשמעתי בנושא במוסדות להשכלה גבוהה ייעשה על פי
הסדרי המשמעת שקבע כל מוסד לעצמו ,המותאמי לנילוני השוני :חברי בסגל האקדמי
הבכיר והזוטר ,14חברי בסגל המינהלי וסטודנטי.
פרסומי מראי שתופעת ההטרדות המיניות היא רחבה וחמורה במיוחד כשמתקיימי יחסי
היררכיה ותלות בי ממוני ובי הכפופי לה ,למשל במקומות עבודה ,וכי שיעור המתלונני
מקרב המוטרדי הוא מזערי .15ע זאת ,הפרסומי מלמדי ג שאיאפשר לאמוד את ממדי
התופעה בישראל ,שכ נעשו באר -סקרי ומחקרי מעטי בלבד שמטרת לברר את היקפה ואת
מאפייניה .על פי פרסומי התופעה קיימת ג בצבא ובמוסדות להשכלה גבוהה .יצוי כי במוסדות
להשכלה גבוהה יחסי היררכיה ותלות ה מורכבי במיוחד ,שכ ה מתקיימי בי חברי הסגל
האקדמי הבכיר ,חברי הסגל האקדמי הזוטר ,חברי הסגל המינהלי והסטודנטי.
בחודשי מרס  2011עד אוקטובר  2012בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,את האופ שבו
מקיימי המוסדות להשכלה גבוהה את החובות המוטלות עליה לפי החוק והתקנות .16הבדיקה
נעשתה ,בי היתר ,באמצעות משלוח שאלוני ל 29המוסדות .כמו כ ,נבדק טיפול של שתי
אוניברסיטאות    ÔÏÈ‡-¯·Â ˙È¯·Ú‰בתלונות ובמידע שקיבלו על הטרדות מיניות והתנכלויות
שביצעו לכאורה עובדיה .בדיקות השלמה נעשו במל"ג ובוות"ת.

חובות מניעה
התקנו
שר המשפטי ,בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור הוועדה לקידו מעמד האישה של הכנסת,
קבע תקנו למניעת הטרדה מינית שישמש דוגמה למעבידי )להל  התקנו לדוגמה( ,כנדרש
בחוק.
על פי החוק והתקנות ,מחובתו של מעביד המעסיק יותר מ 25עובדי להתאי את הוראות התקנו
לדוגמה לתנאיו המיוחדי של מקו העבודה ,להסדר המשמעת שלו ולשפת עובדיו ולפרס אותו
בי עובדיו .את התקנו שנעשו בו ההתאמות האמורות )להל  התקנו המותא( עליו להעמיד
במקו בולט לעי ,וא הדבר נדרש  ביותר ממקו אחד ,ולמסור אותו לארגו העובדי היציג
ולכל עובד שיבקש זאת .כשמדובר במוסד להשכלה גבוהה ,יש מקו למסור את התקנו המותא
לכל ארגוני העובדי )המייצגי את הסגל האקדמי הבכיר ,את הסגל האקדמי הזוטר ואת הסגל
המינהלי( ,לאגודת הסטודנטי ולכל עובד או סטודנט שיבקש זאת .מעביד שאינו עושה כ עובר
עברה פלילית" ,דינו  קנס] ,[17וקנס נוס +לכל שבוע שבו נמשכה העבירה".
__________________
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סגל אקדמי בכיר  פרופסור מ המניי  ,פרופסור חבר ,מרצה בכיר ,מרצה .סגל אקדמי זוטר  מדרי,
אסיסטנט ,עוזר הוראה ,עוזר מחקר.
אורית קמיר" ,החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית :איפה אנחנו במלאת לו עשור"ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó ,
ט' התשס"ח )ספטמבר  ,(2008עמ'  ;17אביגיל מור" ,הטרדה מינית במקו העבודה ,שיעוריה,
מאפייניה ותפישות מגדריות ביחס אליה" ,(2011) 11 ,Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÈ‚ÂÒ ,עמ' ) 4להל  מור
 ;(2011ליאת לבנו  ,(2011) ˙ÈÏÂÏÈÓ ˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰· ˙ÂÈ‚ÂÒ - ˙Â„È¯ËÓ ÌÈÏÈÓ ,עמ' .40
משרד מבקר המדינה בדק בעבר את הטיפול של צה"ל ושל הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות :ראו
„" ,(2006) ‡57 È˙˘ ÁÂהטיפול של צה"ל בהטרדות מיניות" ,עמ' ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ;151
) ÈÓÂ˜Ó‰מרס " ,(2009הטיפול במשמעת בשלטו המקומי" ,עמ' .199
ההוראות לגבי שיעור הקנס קבועות בסעי 61 #לחוק העונשי  ,התשל"ז.1977
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כאמור ,משרד מבקר המדינה שלח שאלוני לשמונה אוניברסיטאות ול 21מכללות כדי לבדוק את
האופ שבו ה מקיימות את החובות המוטלות עליה לפי החוק והתקנות .מהתשובות שהתקבלו
לשאלוני עולי הממצאי האלה:
 .1שבע אוניברסיטאות ושש מכללות התאימו כנדרש את התקנו ופרסמו אותו בשני 1998
 ,1999כלומר סמו& לפרסו החוק והתקנות .יתר המוסדות להשכלה גבוהה התאימו את התקנו
בשני .1820122002
ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ‡ ˙Ï ÌÈÓ‡˙ÂÓ ÌÈ Â ˜˙ Û˜Â˙Ï ˜ÂÁ‰ ˙ÒÈ ÎÏ ÍÂÓÒ ÚÂ·˜Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ‰È‰
˘‰ ˜· ÌÈÏÂÚ Ì È‡ ÌÈÓ‡˙ÂÓ ÌÈ Â ˜˙ ˙ÚÈ·˜· ÌÈ¯ÎÈ ‰ ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ .Ì‰· ‰„Â·Ú‰ ˙·È·Ò Ï
‡.˘¯„ ‰ ÌÚ „Á
 .2ארבע אוניברסיטאות ומכללה אחת התאימו את התקנו ,ולו באופ חלקי ,לשפות עובדיה
והסטודנטי שלה ופרסמו אותו בשפות נוספות מלבד עברית  ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ :באנגלית,
  ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰באנגלית ובערבית  ‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,באנגליתÔÂÏ˜˘‡ ˙ÏÏÎÓÂ ,
ברוסית ‰ÁÂ˙Ù‰Â ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ .הסבירו כי פרסו התקנו בעברית ובאנגלית נות מענה לקבוצות
האוכלוסייה הרלוונטיות במוסדות .יש לציי לחיוב במיוחד את ‡ ,ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·È Âשפרסמה את
התקנו המותא בשלוש שפות נוספות מלבד עברית  רוסית ,ערבית ואמהרית.
˙ÂÏÏÎÓ 20-Â - ÔÂÈ ÎË‰ ,ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ,‰ÙÈÁ ,·È·‡-Ï˙ - ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ Ú·¯‡ ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ
.„·Ï· ˙È¯·Ú· Ì‡˙ÂÓ‰ ÔÂ ˜˙‰ ˙‡ ÂÓÒ¯Ù
בעקבות הביקורת הודיעו בינואר  ÌÈÏ˘Â¯È ‰Ò„ ‰Â ÔÂÈ ÎË‰ ,‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ 2012כי בכוונת
לפרס את התקנו בשפות נוספות ‰„Â‡¯· Ë¯Â‡ ˙ÏÏÎÓ .הודיעה כי תפרס את תקנונה ה בשפה
הרוסית וה בשפה הערבית ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â ,הודיעה כי תתרג את התקנו לאנגלית.
Ì‚ ÌÈÚ‚Â ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ Â ˜˙‰˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰Ï‡ ˙ÂˆÂ·˜· Ì‚ ·˘Á˙‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ ÏÚ ,˙È¯·Ú· ˙ÂËÏÂ˘ Ô È‡˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜Ï
.¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙Â·¯ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜Ï ÌÏÂ‰ ‰ ÚÓ Â ˙ÈÈ˘ ˙ÂÙ˘Ï ÌÈ Â ˜˙‰ ˙‡ Ì‚¯˙ÏÂ

האחראית למניעת הטרדה מינית
התקנות קובעות שמעביד חייב למנות אחראי מטעמו ,ויותר מאחד לפי הצור& ,בהתחשב במספר
מקומות העבודה ובפיזור הגאוגרפי .לפי התקנות ,תפקידי האחראי :לקבל תלונות בעניי הטרדה
מינית והתנכלות; לקיי בירור ביעילות וללא דיחוי לש מת המלצות בכתב למעביד בדבר הטיפול
הנדרש במקרה של הטרדה מינית; לתת ייעו ,-מידע והדרכה לעובדי ולסטודנטי הפוני אליו .על
המעביד להשתדל למנות אד שיתאי לתפקיד מבחינת כישוריו ומעמדו המקצועיי ,יחסי אנוש
__________________
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אוניברסיטת ב גוריו  ,המכללה להנדסה ירושלי ומכללת ת"איפו  בשנת  ;2002בצלאל ,אפקה,
צפת ותלחי  בשנת  ;2004הדסה ,האקדמיה למוסיקה ולמחול ואריאל  בשנת  ;2005ביה"ס הגבוה
לטכנולוגיה  בשנת  ;2006מכללת גליל מערבי  בשנת  ;2007רופי  בשנת  ;2008המכו הטכנולוגי 
בשנת  ;2009מכללת כנרת  בשנת  .2010בידי מכללת אשקלו אי אסמכתאות המאפשרות לדעת מתי
פורס לראשונה תקנו מותא.
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שלו ובקיאותו בחוק ,בתקנות ,בהוראות התקנו ובהסדר המשמעת החלי במוסד .על המעביד ג
להשתדל למנות לתפקיד אישה.
˙È‡¯Á‡ ÈÂ ÈÓ
 .1מניתוח השאלוני עולה שרוב האוניברסיטאות )שש משמונה( מינו אחראית או אחראי סמו&
לכניסת התקנות לתוקפ כנדרש .שתי אוניברסיטאות    ÔÂÈ¯Â‚-Ô·Â ÔÂÈ ÎË‰מינו אחראית בשנת
 ,2000כשנה וחצי אחרי שהתקנות נכנסו לתוק .+ואול רוב המכללות ) 12מ (21מינו אחראית או
אחראי באיחור ,בשני .1920072001
ÏÎÎ ÍÂÓÒ ÈÂ ÈÓ‰ ˙‡ Úˆ·Ï Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÏÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Û˜Â˙Ï ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙ÒÈ ÎÏ ¯˘Ù‡‰
 .2מהתשובות לשאלוני עולה ששש אוניברסיטאות מינו אחראית אחתÔÂÈ¯Â‚-Ô· ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ,
מינתה אחראית וארבעה סגני )גבר ושלוש נשי( המפוזרי בכמה קמפוסי )הקמפוס המרכזי,
קמפוס שדה בוקר וקמפוס אילת(  ,‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰Âהמפוזרת בכמה קמפוסי ברחבי האר,-
מינתה ארבעה אחראי )גבר ושלוש נשי(.
עוד עולה מהשאלוני ש 12מכללות מינו כמה אחראי :שבע מכללות )‡,‰Ò„‰ ,Ï‡Ïˆ· ,‰˜Ù
 (ÂÙÈ-‡"˙Â ˙Ùˆ ,¯ÈÙÒ ,ÌÈÏ˘Â¯È ‰Ò„ ‰מינו שני אחראי )· ÂÙÈ-‡"˙ ˙ÏÏÎÓמונו לתפקיד גבר
ואישה; · ‰˜Ù‡ ˙ÏÏÎÓמונו אחראית וסגנית לאחראית(; חמש מכללות מינו שלושה או ארבעה
אחראי ‰ÂÁ‡ :מינתה אחראית אחת מהסגל האקדמי )דקנית הסטודנטי( ושתי אחראיות מהסגל
המינהלי; ‡¯ Ï‡Èמינה אחראית ועוד שלוש נציגות מהסגל האקדמי ,מהסגל המינהלי
ומהסטודנטי; · ‰È‚ÂÏÂ ÎËÏ ‰Â·‚‰ Ò"‰Èמינה נוס +על האחראית שלושה סגני )שתי נשי וגבר
אחד( לשלושת הקמפוסי; ¯ ÔÈÙÂמינה אחראית ושני ממלאי מקו )אישה וגבר(; ÈÁ-Ï˙ ˙ÏÏÎÓÂ
מינתה שתי אחראיות מהסגל האקדמי ואחראית אחת מהסגל המינהלי.
¯ÙÒÓ· ,ÔÁË˘· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˙Â Ë˜ Ô‰˘ - ˙ÂÏÏÎÓ‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰Ó
˘˘ ÂÏÈ‡Â ,ÌÈ‡¯Á‡Â ˙ÂÈ‡¯Á‡ ‰ÓÎ Â ÈÓ - Ô‰· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈË „ÂËÒ‰ ¯ÙÒÓ·Â Ô‰È„·ÂÚ
‡Â ÈÓ ,‰ÊÓ ‰Ê ÌÈ˜ÁÂ¯Ó ÌÈÒÂÙÓ˜ ‰ÓÎ ˘È Ô˜ÏÁÏÂ ‰·¯‰· ˙ÂÏÂ„‚ Ô‰˘ ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â
‡ÌÈÒÂÙÓ˜ ‰Ú·¯‡ ˘È ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ,Ï˘ÓÏ .„·Ï· „Á‡ È‡¯Á‡ Â‡ ˙Á‡ ˙È‡¯Á
·˘˙˜¯ Í‡ ;˙Â·ÂÁ¯· „Á‡Â (Ì¯Î ÔÈÚÂ Ì¯ ˙Ú·‚ ,ÌÈÙÂˆ‰ ¯‰) ÌÈÏ˘Â¯È· ‰˘ÂÏ˘ - ÌÈ¯Ú È
·‡.‰Ï‡ ÌÈÒÂÙÓ˜· ÌÈÒÂ¯Ù‰ ÌÈ ‚Ò ˙È‡¯Á‡Ï Â ÂÓ ,‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ,2011 ¯·ÂË˜Â
„Á‡ ÏÎÏ ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ˙Â ÓÏ ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯˘Ù‡Ï È„Î ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ‡ÂÏÓ ÌÚ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ˙ÚÈ ÓÏ ˙ÂÈ‡¯Á‡ ÌÈ˜ÁÂ¯Ó‰ ÌÈÒÂÙÓ˜‰Ó
‚È˜¯Ù ‡ˆÓÈ‰Ï ˙ÂÈ‡¯Á‡‰ ÏÚ ‰·ÂÁ˘ ÚÂ·˜Ï ¯ÚˆÓÏÂ ,Í¯Âˆ‰ ˙Ú˘· Ô‰ÈÏ‡ ˙È·¯Ó ˙Â˘È
.ÌÈÒÂÙÓ˜‰Ó „Á‡ ÏÎ· ÌÈ¯È·Ò ÔÓÊ
בתשובתה מינואר  2012למשרד מבקר המדינה הודיעה ·¯ ÔÏÈ‡-כי "תיבדק האפשרות למינוי
]אחראית[ ג בפקולטה לרפואה הממוקמת בצפת".
__________________
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אשקלו וכנרת  בשנת  ;2001ת"איפו ואריאל  בשנת  ;2003תלחי ,צפת ,אפקה ובצלאל  בשנת
 ;2004הדסה  בשנת  ;2005ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה  בשנת  ;2006גליל מערבי ורופי  בשנת .2007

מוסדות להשכלה גבוהה
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˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Î¯„‰
תפקידה של האחראית למניעת הטרדה מינית במוסד להשכלה גבוהה הוא רגיש ,מורכב וקשה,
ועליה להכיר היטב את החוק ,את התקנות ואת הרגישויות הכרוכות בנושא .האחראית היא הגור
המוסמ& במוסד לענות לשאלות בכל הקשור להטרדה מינית והתנכלות ,להדרי& עובדי וסטודנטי,
להפי -ביניה מידע ולייע -לה .כדי שתוכל למלא את תפקידה ביעילות ובמקצועיות ,כפי
שהתקנות מחייבות ,ראוי שהיא תקבל הדרכה ראויה ,וראוי לעג את החובה להדריכה בתקנו
המותא ,כפי שנעשה בנוגע לבעלי תפקידי אחרי .כ& לדוגמה ,בתקנות חובת המכרזי,
התשנ"ג) 1993להל  תקנות חובת המכרזי( ,נקבע ש"חברי ועדת מכרזי ,חברי ועדת פטור
משרדית וחברי ועדת פטור מרכזית יהיו מי שעברו הכשרה לפי תכנית שאושרה בידי החשב
הכללי" .כמו כ נקבע הסדר של פטור מהכשרה והסדר של העברה מכהונה למי שלא עבר הכשרה
כנדרש.
משרד מבקר המדינה בדק א האחראיות שמונו קיבלו הכשרה מקצועית ,וא כ ,היכ נעשתה
ההכשרה וכמה זמ נמשכה .א ההכשרה לא נעשתה על ידי גור מקצועי חיצוני למוסד ,נבדק איזו
הדרכה קיבלו האחראיות על ידי המוסד עצמו ,א בכלל .להל ממצאי הבדיקה:
 .1מהתשובות לשאלוני עולה שבארבע אוניברסיטאות קיבלו האחראיות הדרכה מגורמי
פנימיי ,כגו היוע -המשפטי של המוסד או קודמת בתפקיד ,בפגישות שקיימו ִאת:
·‡ ‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Âקיבלה האחראית הדרכה בפגישה שנמשכה שעתיי ע היועצת המשפטית
של המוסד; · ÔÂÈ ÎËקיבלה האחראית הדרכה מקודמתה בתפקיד ומהיועצת המשפטית של המוסד,
א& לא נמסר כמה זמ נמשכה ההדרכה; ··¯ ÔÏÈ‡-קיבלה האחראית הדרכה בכמה פגישות ע
הנשיא ,ע היוע -המשפטי וע האחראית היוצאת ,א& האוניברסיטה לא מסרה כמה זמ נמשכה
ההדרכה ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ .השיבה כי לאחראית הנוכחית ,כמו לכל האחראיות שקדמו לה ,יש
הכרה וידיעה מקיפה של תחו ההטרדות המיניות ,וכי האוניברסיטה אינה יכולה לאמוד את מספר
שעות ההדרכה שקיבלה האחראית מגורמי פנימיי )הלשכה המשפטית ואחראיות קודמות(.
בארבע האוניברסיטאות הנותרות קיבלו האחראיות הדרכה מקצועית חיצונית :האחראיות ··-Ô
‚ ‰ÙÈÁ·Â ÔÂÈ¯Âקיבלו הדרכה מקצועית שנמשכה כשמונה שעות; האחראית ·‡˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â
קיבלה הדרכה ראשונית של  24שעות ושתי "הדרכות ריענו" של  18שעות בס& הכול; ·ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ
השתתפה האחראית )עורכת די במקצועה( ,לדברי המכו ,בכמה ימי השתלמות.
 .2מהתשובות לשאלוני עולה שהאחראיות ב 15מ 21המכללות קיבלו הדרכה כלשהי.
האחראיות ב 11מכללות קיבלו הדרכה מקצועית חיצונית :בשמונה מה נמשכה ההדרכה בי יו
ליומיי )ˆÔÂÎÓ‰Â ‰È‚ÂÏÂ ÎËÏ ‰Â·‚‰ Ò"‰È· ,ÈÁ-Ï˙ ,ÔÈÙÂ¯ ,ÔÂÏ˜˘‡ ,‰Ò„‰ ,‰ÂÁ‡ ,˙Ù
 È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ˙ÏÏÎÓ· ,(È‚ÂÏÂ ÎË‰היא נמשכה  60שעות ‰„Â‡¯· Ë¯Â‡ ˙ÏÏÎÓ·Â ,היא נמשכה 25
שעות )נוס +על הדרכות המתקיימות בכל שנה(; האחראיות · ÌÈÏ˘Â¯È ‰Ò„ ‰קיבלו הדרכה
בשלושה מפגשי )שהתקיימו במרכז לנפגעות אונס ותקיפה מינית( .האחראיות בארבע מכללות
קיבלו הדרכה פנימית ¯˜ ˘· :התקיימו כמה פגישות פנימיות ע המנכ"ל שהוא עו"ד בהכשרתו
וע האחראיות הקודמות בתפקיד; · ÔÂÚÓ˘ ÈÓÒÂ ¯ÈÙÒ ˙ÂÏÏÎÓקיבלו האחראיות הדרכה מהיוע-
המשפטי של המוסד שנמשכה כשמונה שעות;  Ï‡Ïˆ··Âקיבלה האחראית הדרכה פנימית וייעו-
משפטי א& לא צוי כמה זמ היא נמשכה .יצוי כי בינואר  ,2012במהל& הביקורת ,השתתפו ,לדברי
בצלאל ,האחראית וממלא מקומה בסדנת הדרכה בנושא.
בשש מכללות    ‰˜Ù‡Â ÂÙÈ-‡"˙ ,Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ ,˙¯ Î ,Ï‡È¯‡ ,ÏÂÁÓÏÂ ‰˜ÈÒÂÓÏ ‰ÈÓ„˜‡‰לא
קיבלו האחראיות כל הדרכה פנימית או חיצונית ÂÙÈ-‡"˙Â ‰˜Ù‡ ,Ï‡È¯‡ ˙ÂÏÏÎÓ‰ .ציינו
שלאחראית או לאחראי יש הכשרה מיוחדת בנושא )באריאל בקרימינולוגיה ובשתי המכללות
האחרות  במשפטי(.
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‰ÏÂÏÚ ˙ÂÈ ÈÓ‰ ˙Â„¯Ë‰‰ ÌÂÁ˙· ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Î¯„‰ ¯„ÚÈ‰· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÎ˘ ,Ì‰ÈÏÚ ÏËÂ‰˘ ·Â˘Á‰ „È˜Ù˙‰ ˙‡ ‰ÎÏ‰Î ‡ÏÓÏ ‰Ï‡ ÌÈ‡¯Á‡ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ Ú‚ÙÈ‰Ï
.Ì˙ÂÁÓ˙‰ ÌÂÁ˙Ï Á¯Î‰· Ú‚Â Â È‡˘ ·Î¯ÂÓÂ È„ÂÁÈÈ „È˜Ù˙· ¯·Â„Ó
 ‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰הודיעה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מינואר  2012כי תדאג שכל
האחראי יעברו השתלמות מתאימה ·È·‡-Ï˙ .הודיעה כי היא מקבלת את המלצת משרד מבקר
המדינה לקיי הכשרה ספציפית בתחו הטיפול בתלונות על הטרדה מינית לאחראית ולסגנה.
 ÂÙÈ-·È·‡-Ï˙ ˙ÏÏÎÓהודיעה כי תקפיד לקיי לממלאי התפקידי הנוגעי בדבר השתלמויות
בנושא מניעת הטרדה מינית ‰ÙÈÁ .ציינה בתשובתה כי האחראית שנבחרה לתפקיד היא חברת סגל
אקדמי בכיר בתחו העבודה הסוציאלית שחוקרת בי היתר את תחו "הפגיעה המינית".
˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ,Â˙ÂÈ„ÂÁÈÈÂ ÔÈÈ Ú‰ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ˙‡ÙÓ˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô˙ÂÁÓ˙‰˘ ˙ÂÈ‡¯Á‡‰ ˙Â·¯Ï ,ÌÈ ÓÓ Ì‰˘ ˙ÂÈ‡¯Á‡‰ ÏÎ˘ Â„ÈÙ˜È ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
,(˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú ,‰È‚ÂÏÂ ÈÓÈ¯˜ ,ÌÈËÙ˘Ó ÔÂ‚Î) ‡˘Â Ï ÌÈ·Â¯˜ ÌÈÓÂÁ˙· ‡È‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰
.Â· Ô˙ Â‰Î ÍÏ‰Ó· Û‡Â „È˜Ù˙Ï Ô˙ÒÈ Î Ì„Â˜ ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚Ó ‰Î¯„‰ ÂÏ·˜È
˙ ˜˙‰ ÏÚÂ ˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ ÂÓÓ Â˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ¯˘‰˘ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
.ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙· ‰Ú·˜ ˘ ‰·ÂÁÏ ‰ÓÂ„· ¯ÂÓ‡Î ‰·ÂÁ ˙Â ˜˙· ÚÂ·˜Ï ,˙Â ˜˙‰
˙ÂÈ‡¯Á‡‰ ˙ÂÎÈÈ˘ ÂÈÏ‡˘ Ï‚Ò‰
·Ï‚Ò‰ ,¯ËÂÊ‰ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ ,¯ÈÎ·‰ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ ÔÈ· ‰¯Â¯· ‰ÈÎ¯¯È‰ ˘È ÈÓ„˜‡ „ÒÂÓ
.È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰Ó ˙Ú·Â ‰ ˙ÂÏ˙ Ì‰È È· ˙¯¯Â˘Â ,ÌÈË „ÂËÒ‰Â ÈÏ‰ ÈÓ‰
משרד מבקר המדינה בדק ע איזה סגל נמנות האחראיות ,האקדמי או המינהלי ,וא ה עובדות
פעילות של המוסדות להשכלה גבוהה.
מתשובות האוניברסיטאות עולה שבחמש מה   ÔÂÈ¯Â‚-Ô·Â ÔÏÈ‡-¯· ,·È·‡-Ï˙ ,‰ÙÈÁ ,˙È¯·Ú‰
האחראיות נמנות ע הסגל האקדמי הפעיל )· ‰ÙÈÁהאחראית וסגנה נמני ע הסגל האקדמי-Ô·· .
‚ ÔÂÈ¯Âנמני ארבעת הסגני של האחראית ע הסגל המינהלי ·È·‡-Ï˙· .האחראית נמנית ע הסגל
האקדמי ,וסגנה  ע הסגל המינהלי הבכיר(; ובשתיי מה,‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ ,
האחראיות נמנות ע הסגל המינהלי הפעיל ,ÔÂÈ ÎË· .לעומת זאת ,מכהנת כיו אחראית חברת
הסגל האקדמי שפרשה לגמלאות )פרופסור אמריטוס( ,והיא מסתייעת בשתי חברות סגל מינהלי
המשמשות "מתאמות למניעת הטרדה מינית".
מתשובות המכללות עולה שבארבע מה נמנות האחראיות ע הסגל האקדמי )‰˜ÈÒÂÓÏ ‰ÈÓ„˜‡‰
 ;(È‚ÂÏÂ ÎË‰ ÔÂÎÓ‰Â Ï‡Ïˆ· ,¯ÈÙÒ ,ÏÂÁÓÂבשש מכללות האחראיות נמנות ע הסגל המינהלי
)‡˘˜ ;(È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚Â ‰È‚ÂÏÂ ÎËÏ ‰Â·‚‰ Ò"‰È· ,Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ ,¯˜ ˘ ,˙¯ Î ,ÔÂÏבשמונה מכללות
מכהנות אחראיות מהסגל האקדמי בצד אחראיות מהסגל המינהלי )ˆ‰Ò„ ‰ ,‰Ò„‰ ,20‰ÂÁ‡ ,˙Ù
 ;(‰˜Ù‡Â ÂÙÈ-‡"˙ ,ÈÁ-Ï˙ ,Ï‡È¯‡ ,ÌÈÏ˘Â¯Èבשתי מכללות נמנות האחראיות ע הסגל האקדמי
וממלאי מקומ ע הסגל המינהלי )¯ ‰„Â‡¯· Ë¯Â‡ ˙ÏÏÎÓ· ;(ÔÂÚÓ˘ ÈÓÒÂ ÔÈÙÂהאחראית ,שהיא
יועצת פסיכולוגית ,נמנית ע הסגל המינהלי )בחצי משרה( וע הסגל האקדמי )בחצי משרה(.
__________________
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ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰Â ‰ÈÎ¯¯È‰‰ ÁÎÂ Ï ÈÎ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙Â ÂÏ˙‰ ¯Â¯È·· ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‰·¯ ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡Ï ÚÈ‚‰Ï È„ÎÂ ,˙ÂˆÂ·˜‰
˘Ï˘ ÂÎ¯„ ˙‡ ıÓ‡Ï ÂÏ˜˘ÈÂ ‰Ê ˜¯Ù· ‚ˆÂ‰˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Â„ÓÏÈ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰
ÈÂ ÈÓ) ˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙ˆ˜Ó Ï˘ ÔÎ¯„ Â‡ (˙È‡¯Á‡Ï ÒÂËÈ¯Ó‡ ¯ÂÒÙÂ¯Ù Ï˘ ÈÂ ÈÓ) ÔÂÈ ÎË‰
‡.(ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ï‚Ò‰ ÌÚ Ô‰Â ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ ÌÚ Ô‰ ˙Â Ó ‰ ˙ÂÈ‡¯Á
 ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÏÏÎÓהודיעה כי החליטה לאמ -את המלצותיו של משרד מבקר המדינה ומינתה ג
אחראית הנמנית ע הסגל האקדמי ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ .הודיע כי יבח את האפשרות למנות ג אחראית
הנמנית ע הסגל האקדמי.
הפצת חומר הסברה
כאמור ,על המעביד לנקוט כל אמצעי סביר כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות .עליו להביא
לידיעת כל עובדיו את האיסור החוקי על הטרדה מינית והתנכלות ,להבהיר לה מה ה חובות
המעביד על פי החוק והתקנות ,ולדרוש מכל ממונה ומכל עובד ,ובמוסדות להשכלה גבוהה ג מכל
סטודנט ,להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות לכל אד .אחד האמצעי המקובלי לש כ& הוא
הפצה ופרסו של מידע והסברי בנושא )להל  חומרי הסברה( על לוחות המודעות ,באתר
האינטרנט ,בדואר אלקטרוני ,בידיעוני השנתיי ועוד .מאחר שבכל שנה נוספי למוסדות
להשכלה גבוהה סטודנטי חדשי ,יש חשיבות מיוחדת לפרסו חומרי הסברה בנושא בתדירות
גבוהה.
משרד מבקר המדינה בדק א הופצו או פורסמו במוסדות להשכלה גבוהה בכל אחת מהשני 2009
ו 2010ובמחצית הראשונה של שנת  2011חומרי הסברה שהבהירו לסגל האקדמי ,לסגל המינהלי
ולסטודנטי מה הטרדה מינית והתנכלות ,אילו איסורי חלי עליה בעניי זה ,ומה חובותיה
של המוסדות כמעבידי.
ÏÎÏ ‰¯·Ò‰ È¯ÓÂÁ ‰ ˘ ÏÎ· ÂÓÒ¯Ù ‡ÏÂ ÂˆÈÙ‰ ‡Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ˆ˜Ó˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
‰È‰ ‡Ï˘ ÌÈÚˆÓ‡· ‰¯·Ò‰ È¯ÓÂÁ ÂÓÒ¯Ù ÌÈ¯Á‡Â ,˘¯„ Î Ì‰Ï˘ ÌÈË „ÂËÒ‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰
·:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .Ú„ÈÓÏ ÂÙ˘ÁÈÈ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈË „ÂËÒ‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÏÎ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î Ì‰
  ÔÂÈ ÎË‰בשני  20112009לא פרס הטכניו כלל חומרי הסברה לסגל האקדמי; בשנת 2009
הוא לא פרס כלל חומרי הסברה לסגל המינהלי; בשני  20112009פרס חומרי הסברה
לסטודנטי בשנתו המופ -ביניה בכל שנת לימודי.
  ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓבשני  20102009פרס המכו חומרי הסברה על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט
שלו ,א& הוא לא פרס חומרי הסברה בדואר אלקטרוני; בשנת  ,2011במהל& ביקורת זו ,הוא פרס
חומרי הסברה ג בדואר אלקטרוני.
  ‰˜Ù‡ ˙ÏÏÎÓבשני  20112009פרסמה המכללה חומרי הסברה על לוחות המודעות ובאתר
האינטרנט שלה ,א& היא לא פרסמה חומרי הסברה בדואר אלקטרוני.
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¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÚÂ ÓÏÂ ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚÏ È„Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÎ˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ Ì‰ÈÏÚ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÓÂÁ˙· ˙ÂÈ ÈÓ ˙Â„¯Ë‰
,‰ ˘ ÏÎ· ÂÏ·˜È - ÌÈË „ÂËÒ‰Â ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ï‚Ò‰ ,ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ - ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
‰¯·Ò‰‰ È¯ÓÂÁ ÏÎ ˙‡ ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ‰¯·Ò‰Â ‰Î¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ ÛÒÂ
‰ˆÙ‰Ï ÔÏ‰Ï˘ ÌÈÚˆÓ‡‰Ó ‰ÓÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÍÎ Ì˘Ï .‡˘Â · ÌÈÓÈÈ˜‰
,ÌÈ ÂÚÈ„È ,È Â¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„ ,Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡ ,˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙ÂÁÂÏ :‰¯·Ò‰ È¯ÓÂÁ Ï˘ ÌÂÒ¯ÙÏÂ
˘ ˙.ÌÈ¯ÊÂÁÂ ÌÈ Â
בינואר  2012הודיע  ÔÂÈ ÎË‰למשרד מבקר המדינה כי משנת הלימודי הבאה יקבל כל סטודנט
חדש ערכה ,שכבר הוכנה ,העוסקת בנושא הטרדה מינית; נוס +על כ& יישלח דואר אלקטרוני
בנושא לכלל הסטודנטי ,ותהיה התייחסות לכ& ג באתר האינטרנט של דק הסטודנטי .כמו כ
הודיע הטכניו כי הוא מתכוו להכי תקציר של התקנו למניעת הטרדה מינית ולשלוח אותו בדואר
האלקטרוני לסגל המינהלי ולסגל האקדמי .בנובמבר  2012הודיע הטכניו למשרד מבקר המדינה כי
פרס )באוקטובר אותה שנה( חוברת זכויות לכלל עובדי הקבל במוסד בארבע שפות )עברית,
רוסית ,אמהרית וערבית( ,שהחלק האחרו שלה עוסק בהרחבה במניעת הטרדה מינית .בינואר 2012
הודיע  ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓכי שלח בעבר "מספר פעמי הודעות רענו לכלל האוכלוסיות במכו ,באמצעות
דוא"ל" ,וכי הוא "מקבל בחיוב את המלצת הביקורת להפצת חומר הסברה לכלל האוכלוסיות
במכו מדי שנה" ‰ÁÂ˙Ù‰ .הודיעה כי נוס +על חומר ההסברה שהיא מפיצה לסטודנטי בנושא,
היא תפי -חומר הסברה מתאי ג בי עובדיה המינהליי וחברי הסגל האקדמי.
 ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÏÏÎÓהודיעה כי בכוונתה לשלוח את התקנו בדואר אלקטרוני לחברי הסגל האקדמי
במכללה ,זאת נוס +על פעולות שנקטה בעבר ,לרבות פרסו התקנו לסטודנטי ברחבי הקמפוס
ובאמצעות אגודת הסטודנטי È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚ ˙ÏÏÎÓ .הודיעה כי בעקבות הביקורת היא תפרס
ותשלח חומרי הסברה בכל האמצעי האפשריי :לוחות מודעות ,אתר האינטרנט ,הדואר
האלקטרוני ,הידיעוני והשנתוני.
קיו כנסי
התקנות קובעות כי "מעביד יאפשר לעובדיו להשתת ,+במש& שעות העבודה ,בפעולות הדרכה
והסברה ,שעניינ מניעת הטרדה מינית והתנכלות ...ובלבד שאי בכ& כדי לפגוע במהל& התקי של
העבודה" .המעביד יכול לארג בעצמו פעולות הדרכה והסברה או לאפשר לארגו עובדי יציג
לארג אות .מעביד שהוא מוסד להשכלה גבוהה צרי& לאפשר ג לסטודנטי הלומדי בו
להשתת +בפעולות ההדרכה.
 .1משרד מבקר המדינה בדק באמצעות השאלוני א בתקופה ינואר   2009יולי  2011התקיימו
במוסדות להשכלה גבוהה פעולות הסברה כלשה מלבד הפצת חומר כתוב ,כגו הרצאות ,סדנאות,
הצגות וסרטי )להל  כנסי( ,כפי שנדרש בתקנות.
בטבלה שלהל מובאי פרטי על מוסדות להשכלה גבוהה שלא קיימו כנסי לכל אוכלוסיות היעד
 סגל אקדמי ,סגל מינהלי וסטודנטי  בתקופה ינואר   2009יולי :2011
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הסימ " "+מציי שהתקיימו כנסי והסימ "" מציי שלא התקיימו.
הנדסה ירושלי הודיעה למשרד מבקר המדינה כי בשנת הלימודי התשע"א הוצג נושא ההטרדה
המינית באופ עיוני ובמסגרת דיו  ,וכי בהתשע"ב יתקיימו הדרכות שונות בנושא לסגל האקדמי ולסגל
המינהלי .ג סמי שמעו הודיעה כי דקנט הסטודנטי יקיי פעולות הסברה וכנסי בשיתו #אגודת
הסטודנטי.

מהטבלה עולי הממצאי האלה:
)‡( ·,‰Ò„‰ ,‰ÂÁ‡ ,˙Ùˆ ,‰ÁÂ˙Ù‰ ,ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ 12-
(‰˜Ù‡ ,ÂÙÈ-‡"˙ ,Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ ,¯˜ ˘ ,˙¯ Î ,ÌÈÏ˘Â¯È ‰Ò„ ‰ ,ÏÂÁÓÂ ‰˜ÈÒÂÓÏ ‰ÈÓ„˜‡‰
.„ÚÈ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ó ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÌÂ˘Ï ÌÈÒ Î ˙¯Â˜È·Ï ÂÓ„˜˘ ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘· ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï
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)ב( ברוב המוסדות להשכלה גבוהה לא התקיימו בשנתיי וחצי שקדמו לביקורת כנסי לסגל
האקדמי ) 16מ (29ולסטודנטי ) 22מ.(29
)ג( ב 14מוסדות לא התקיימו כנסי לסגל המינהלי.
)ד( אוניברסיטה אחת )·¯ (ÔÏÈ‡-ציינה כי היא העבירה "עד לפני שנתיי" סדנאות והדרכות ,א&
לא פירטה מתי ה התקיימו.
)ה( ·· ‰È‚ÂÏÂ ÎËÏ ‰Â·‚‰ Ò"‰Èהתקיי לראשונה כנס לסגל המינהלי במהל& הביקורת ,ביולי
 .2011ביה"ס מסר למשרד מבקר המדינה בינואר  2012כי האחראית בודקת ע אגודת הסטודנטי
כיצד לקיי בתקופה הקרובה הדרכה לסטודנטי.
)ו( בשני מוסדות )‡ (È·¯ÚÓ ÏÈÏ‚Â ‰ÂÁהתקיימו כנסי אחרי קבלת השאלוני )בגליל מערבי
התקיי כנס לכל עובדי המינהל בנובמבר  ;2011באחוה התקיימו כנסי לסגל האקדמי ולסגל
המינהלי בינואר ובמרס  ,2012ונמסר למשרד מבקר המדינה שבכוונת המכללה לקיי כנסי במהל&
השנה ג לסטודנטי(.
ÔÈÈ„Ú Í‡ ,·Î¯ÂÓÂ ˘È‚¯ ‡Â‰˘ ,‡˘Â Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ˙ÚÈ ÓÏ ˜ÂÁ‰
·¯˙ÂÓ ‰Ó ‰ÚÈ„ÈÂ Â˙ ·‰ ,˜ÂÁ‰ ÌÚ ˙Â¯ÎÈ‰ È˙¯Â˘˜˙‰Â È¯Â·Èˆ‰ ÁÈ˘· Ì Â¯ÒÁ· ÌÈËÏÂ
‰ÏÂÎÈ ,‰ÈÂ‡¯Â ‰¯È„˙ ‰¯·Ò‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ· ,˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ÏÚ‰ .21ÂÈÙ ÏÚ ¯ÂÒ‡ ‰ÓÂ
.22˙Â„¯Ë‰‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÏÚ ÚÈÙ˘‰ÏÂ Ì„‡‰ „Â·ÎÏ ÒÁÈ·Â ÌÈ ÈÓ‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ· ÈÂ È˘Ï ÏÈ·Â‰Ï
ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈÒ Î ÌÈÈ˜Ï ÏÂ˜˘Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ¯ÂÒÈ‡‰ Ì‰Ó ÂÚ„È ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÏÎ˘ È„Î ,ÌÈ˘„Á ÌÈË „ÂËÒÏ ¯˜ÈÚ·Â ,ÌÈË „ÂËÒÏÂ
ÏÚ .ÌÓˆÚ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ˙ÂÏÁ ˙Â·ÂÁ ÂÏÈ‡Â Ì‰Ï ˘È ˙ÂÈÂÎÊ ÂÏÈ‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏÁ‰ ˙Â·ÂÁ‰Â
(‰„ÈÓÏÂ ‰Î¯„‰ ˙ֹÂ Î˙) ˙Â„ÓÂÏ ÔÂ‚Î ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÈÚÈ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂÈ‡¯Á‡‰
˘.Ô‰· ˙ÂÙˆÏ ÂÏÎÂÈ ÌÈË „ÂËÒÂ ÌÈ„·ÂÚ
 .2משרד מבקר המדינה שאל בשאלו א הייתה חובה להשתת +בכנסי ,וא ידוע למוסדות מה
היה מספר המשתתפי בכל כנס .בטבלה שלהל מרוכזי הנתוני שמסרו המוסדות שקיימו כנסי
לפחות לאחת מאוכלוסיות היעד )מוסדות שלא קיימו כנסי אינ כלולי בטבלה(:

__________________

21
22

אורית קמיר ,(2009) ˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰ ˙ÚÈÓÏ ˜ÂÁ‰ ÌÚ ˙ÂÈÁÏ - È˙Â‡ „È¯ËÓ ‰Ê ,עמ' .1211
אורית קמיר" ,החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית :איפה אנחנו במלאת לו עשור" ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Ó ,ט'
התשס"ח )ספטמבר .(2008
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ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰
„ÒÂÓ‰

ÈÏ‰ÈÓ‰ Ï‚Ò‰

‰˘È¯„‰
‰˘È¯„‰
‰˘È¯„‰
¯ÙÒÓ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ¯ÙÒÓ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï
¯ÙÒÓ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï
·ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÒÎ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÒÎ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÒÎ

העברית
חיפה
הטכניו
תלאביב

רשות
רשות
רשות
רשות

לא ידוע*
לא ידוע
ידוע
לא ידוע

רשות
רשות
חובה


לא ידוע
לא ידוע
ידוע


רשות
רשות



לא ידוע
לא ידוע



ב גוריו
בראיל
אריאל
ספיר
אשקלו
בצלאל

רשות
חובה

רשות



לא ידוע
לא ידוע

לא ידוע



רשות
חובה
חובה
רשות
חובה
חובה

לא ידוע
לא ידוע
ידוע
לא ידוע
ידוע
ידוע

רשות

רשות
רשות



לא ידוע

ידוע
ידוע



רשות
רופי
חובה
תלחי
חובה
מכללת סמי שמעו
רשות
אורט בראודה
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה חובה
חובה
המכו הטכנולוגי

לא ידוע
ידוע
ידוע
לא ידוע
ידוע
לא ידוע

רשות
חובה
חובה
חובה
חובה
חובה

לא ידוע
ידוע
ידוע
לא ידוע
ידוע
לא ידוע


רשות

רשות




ידוע

לא ידוע





חובה

ידוע





גליל מערבי
*

ÌÈË„ÂËÒ‰



לא ידוע = המוסד ענה למשרד מבקר המדינה שלא בדק כמה משתתפי הגיעו לכנס ,ולחלופי לא מסר
פרטי א #שנשלחה אליו תזכורת.

מהטבלה עולה שרוב המוסדות ) 8מ (13שקיימו כנסי לא חייבו את חברי הסגל האקדמי להשתת+
בה .רוב המוסדות ) 9מ (13ג לא ידעו כמה משתתפי נכחו בכנסי .כמו כ ,כל שבעת המוסדות
שקיימו כנסי לסטודנטי לא חייבו אות להגיע ,וארבעה מה א +לא ידעו כמה משתתפי נכחו
בכנסי .לעומת זאת ,רוב המוסדות שקיימו כנסי לחברי הסגל המינהלי ) 11מ (16חייבו אות
להגיע ,א& רק שמונה מה ידעו כמה משתתפי נכחו בפועל.
‡ ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Âכתבה למשרד מבקר המדינה כי היא מקבלת את הערתו בעניי קיו הכנסי
ורישו ההשתתפות בה ותפעל לפיה.
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˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ Â‡ ,ÌÈÒ Î· Û˙˙˘‰Ï ·ÂÈÁ ¯„ÚÈ‰· .ÌÈÒ Î· Û˙˙˘‰Ï ˙Â·ÈÈÁÓ Ô È‡ ˙Â ˜˙‰
˙ÂÁÎÂ ‰˘ ˘˘Á ˘È ,Ì‰· Û˙˙˘‰Ï ÌÈË „ÂËÒÂ ÌÈ„·ÂÚ „„ÂÚÏ Ô˙¯ËÓ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈ˜
˙ÂÙ˙˙˘‰‰ Ï˘ „ÂÚÈ˙ ¯„ÚÈ‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .Ì˙¯ËÓ ˙‡ Â‚È˘È ‡Ï Ì‰˘Â ‰ÏÈÏ„ ‰È‰˙ ÌÈÒ Î·
,‰Ó‚Â„Ï .‡˘Â · ‰ÚÓË‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ÌÈÒ Î·
˙Ú„Â˙Ï ‡È·‰Ï È„Î· ÌÈÈ‡ÏÈÚ ÌÈˆÓ‡Ó" ,‰È¯·„Ï ,‰˘ÂÚ Ì Ó‡ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
˙ÂÙ˙˙˘‰· ‡˘Â · ÌÈÒ Î ˙ ‚¯‡ÓÂ "˙È ÈÓ‰ ‰„¯Ë‰‰ ‡˘Â ˙‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÏÈ‰˜
˙ÂÏÂÚÙ ˙Ë˜Â ‰ È‡ ‡È‰ ÌÏÂ‡ ,ÌÈË „ÂËÒ‰ Ô˜„Â ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ¯ÂË˜¯
:ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ÂÈ‰È ÌÈÒ Î‰˘Â ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÏÂ„‚ ‰È‰È ÌÈÒ Î· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓ˘ ÂÁÈË·È˘
‰ËÈÒ¯·È Â‡· ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÓ „Á‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·
,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ì¯Î ÔÈÚ ÒÂÙÓ˜· ÌÈÈ˜˙‰˘ Ò Î· 2010 ÏÈ¯Ù‡· Û˙˙˘‰ ‡Â‰˘ ˙È¯·Ú‰
˘ÓÁÂ „Á‡ ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò ¯·Á ˜¯ ÌÏÂ‡· ÂÁÎ ÁÈ˘-·¯· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ „·ÏÓÂ Â„·ÏÓ ÈÎÂ
.ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ï‚Ò‰ ˙Â¯·ÁÓ

.צילו מ הכנס שקיימה האוניברסיטה העברית בנושא מניעת הטרדה מינית
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ÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜ ˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ (ÌÈ„·ÂÚ 25 ÏÚÓ Ï˘) „È·ÚÓ‰ ÏÂÎÈ ˙Â ˜˙‰ ÈÙÏ ,¯ÂÓ‡Î
‰Î¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ· Û˙˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Ô˙ÓÂ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÁÂÏ ÏÚ ÔÂ ˜˙‰ ÌÂÒ¯Ù È„È ÏÚ Ú Ó
È‡ˆÓÓ ÈÙÏ .˜ÂÁ‰ ˙ÈÏÎ˙ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÚÙ „È·ÚÓ‰ ÈÎ ‰˜ÊÁ ˙Â ˜˙‰ ˙ÂÚ·Â˜ ÍÎ· .‰¯·Ò‰Â
˙Â ˜˙· ‰˜ÊÁ‰ ÈÎ ‡ˆÓ .ÌÈÙ˙˙˘Ó ˙ÂÏ„ Ô‰ ‰Ï‡ ‰¯·Ò‰Â ‰Î¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙¯Â˜È·‰
˘ÌÈ„È·ÚÓÏ ¯˘Ù‡Ó ÌÈÈ˜‰ ˙Â ˜˙‰ ÁÒÂ ÈÎÂ ,‰˘ÚÓÏ ˙¯˙Ò ‰Ï‡ ÌÈÚˆÓ‡· È„ ‰ÈÙÏ
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÂÏÎ ˙‰‰Â ˙È ÈÓ‰ ‰„¯Ë‰‰ ¯ÂÒÈ‡ ˙ÚÓË‰Ï ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ÏÂÚÙÓ Ú ÓÈ‰Ï
˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ ÂÓÓ Â˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ¯˘‰˘ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
¯˙ÂÈ È Î„ÚÂ ¯˙ÂÈ È·ÈË˜Ù‡ ÔÂ ‚ Ó Ô‰· ¯ÂˆÈÏÂ ˙Â ˜˙‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ,˙Â ˜˙‰ ˙ ˜˙‰Â
ÏÚ ‰ÓÈ˙Á ˙·ÂÁ Â‡ ÌÈÒ Î· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙·ÂÁ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï ,Ï˘ÓÏ) ‡˘Â ‰ ˙ÚÓË‰Ï
.(Â ÓÓ ˘¯„ ‰ ˙‡ ÔÈ·‰Â ‡˘Â · ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡ ‡¯˜ „·ÂÚ‰ ‰ÈÙÏ˘ ‰¯‰ˆ‰
˙ˆ˜Ó·Â ,Ï‚Ò È˘ ‡Â ÌÈË „ÂËÒ ÈÙÏ‡ ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈ„ÓÂÏ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·˘ ‰„·ÂÚ‰
˙Â„ÒÂÓ‰Ó ‰ÓÎ Ï˘ ˙ÈÙ¯‚Â‡‚‰Â ˙ÈÊÈÙ‰ ‰ÒÈ¯Ù‰ ÔÎÂ ,ÌÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú Û‡ ˙Â„ÒÂÓ‰
˘Ó˙˘‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈÏÈ„‚Ó ‰Ï‡ ÏÎ - ‰ ˘ ÏÎ· ÌÈË „ÂËÒ Ï˘ ‰‰Â·‚‰ ‰ÙÂÏÁ˙‰Â
·‡ÏÚ ,¯ÂÓ‡Î Â ˜Â˙È ˙Â ˜˙‰˘ „Ú ,ÔÎ ÏÚ .‡˘Â · Ú„ÈÓ‰ ˙ÚÓË‰Ï ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ÌÈÚˆÓ
‰˙Â‡ Í¯„ ‡ÂˆÓÏÂ ÌÁÂ¯ÎÂ Ì Â˘ÏÎ ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰
ÍÎ Ì˘Ï ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ˙Â„ÒÂÓ‰ .˙ÂÏÎ ˙‰‰Â ˙È ÈÓ‰ ‰„¯Ë‰‰ ¯ÂÒÈ‡ ÚÓËÂÈ˘ ÁÈË·‰Ï
·Ï‚Ò‰ ,ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á Â·ÈÂÁÈ Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘ ,Ë ¯Ë È‡ È¯˙‡Â ÌÈ·˘ÁÓ ÔÂ‚Î ÌÈ¯ÊÚ
˙Â„ÒÂÓ‰ .ÌÈÒ Î‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÛÒÂ ,˙Â„ÓÂÏ·Â ·˘ÁÂÓÓ ÔÂ ˜˙· ÔÈÈÚÏ ÌÈË „ÂËÒ‰Â ÈÏ‰ ÈÓ‰
ÏÚ ÌÈË „ÂËÒ‰Â Ï‚Ò‰ È¯·Á ˙ÓÈ˙Á ÔÂ‚Î ,ÌÈÚˆÓ‡ ÔÂÂ‚Ó· ‰ÚÓË‰‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÂÏÎÂÈ
.ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ Ì˙·ÂÁ ˙‡ Â È·‰Â ÌÈˆ·˜‰ ˙‡ Â‡¯˜˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ‰¯‰ˆ‰
 È‚ÂÏÂ ÎË‰ ÔÂÎÓ‰הודיע למשרד מבקר המדינה בינואר  2012כי פיתח לומדה להסברה בנושא
מניעת הטרדה מינית ,והיא אושרה על ידי מוסדותיו והותקנה באתר שלו .מכו ויצמ הודיע למשרד
מבקר המדינה בינואר  2012כי הוא מתכנ לבצע הדרכות ובוח את המתכונת האפקטיבית ביותר
לקיומ ,לרבות הטמעת לומדה ממוחשבת ‰ÁÂ˙Ù‰ .הודיעה כי תקיי פעולות הסברה לעובדי
ולסטודנטי ,תוודא שכל העובדי יהיו מודעי לפעולות אלה ותפעל להטמעת הנושא בנוהלי
העבודה שלה ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ .הודיעה בדצמבר  2012כי היא פעלה לפיתוח לומדה
אינטראקטיבית הכוללת מבח אשר כל עובדיה יחויבו לעבור ,וכי היא "השיקה את הלומדה
הראשונה ...באירוע שנער& ביו  ÔÂÚÓ˘ ÈÓÒ ˙ÏÏÎÓ ."22.11.12הודיעה כי היא תבח יישו
לומדה ממוחשבת להסברה ולמניעת הטרדה מינית ÔÂÈ ÎË‰ .הודיע בנובמבר  2012כי הקי )במאי
 (2012ועדה לטיפול בנושא מניעת הטרדה מינית ,והיא אמורה בי היתר לקבוע "נוהל טכניוני פנימי
לגבי מכלול הפעילויות הדרושות להסברה ,הדרכה ,פרסו נהלי וטיפול בתלונות ,כולל חלוקת
אחריות וסמכות".

חובות טיפול
תלונות
משרד מבקר המדינה בדק באמצעות השאלוני א בשני  20102008הוגשו למוסדות להשכלה
גבוהה תלונות על הטרדה מינית או התנכלות ,וא ה טיפלו בתלונות אלה .בטבלה שלהל מובאי
נתוני שהתקבלו מהמוסדות על מספר התלונות בנושא שבה טיפלו בשני האמורות ,לפי שני
וקבוצות נילוני:
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‰˘‰
2008
2009
2010
*
**

¯ÙÒÓ
˙Â„ÒÂÓ‰
˘„ÂÁÂÂÈ
˘ÂÏÙÈË
·˙˙ÂÂÏ
15
11
13

ÌÈÂÏÈ‰
Î"‰Ò
˙˙ÂÂÏ
39
44
42

È¯·Á
Ï‚Ò‰
*ÈÓ„˜‡‰
9
15
11

È¯·Á
Ï‚Ò‰
ÈÏ‰ÈÓ‰
9
8
5

ÌÈË„ÂËÒ
12
11
15

‡**ÌÈ¯Á
9
10
11

הסגל האקדמי  כולל הסגל הבכיר ,הסגל הזוטר ומורי מ החו./
אחרי  עובדי קבל  ,נותני שירותי ,משתמשי במתקני המוסד וכיוצא באלה.

 .1מהטבלה עולה שבשני  20102008הוגשו וטופלו בכל המוסדות  125תלונות על הטרדה
מינית והתנכלות ,ובממוצע הוגשו בכלל המוסדות כ 42תלונות בשנה 1.4 ,תלונות בכל מוסד.
מאחר שבס& הכול פעילי באוניברסיטאות ובמכללות  289,000איש לפחות )עובדי וסטודנטי(,
שיעור המתלונני על הטרדה מינית הוא לכל היותר  0.014%בלבד.
משרד מבקר המדינה מעיר שנתוני אלה אינ מתיישבי ע ממצאי מחקרי וסקרי ,שהעלו
שתופעת ההטרדות המיניות נפוצה הרבה יותר ,בייחוד בגופי שמתקיימי בה יחסי היררכיה
ותלות כדוגמת מוסדות להשכלה גבוהה .בסקר בנושאי רווחה שעשה במהל& הביקורת מכו מחקר
בקרב כ 5,600סטודנטי עבור התאחדות הסטודנטי בישראל )להל  התאחדות הסטודנטי(,
השיבו  2%מהסטודנטי כי הוטרדו מינית במהל& לימודיה על ידי סטודנטי אחרי או על ידי
מרצי .מהסקר עלה שרק  13%מהסטודנטי שהוטרדו הגישו תלונה על ההטרדה .מדברי שאמרו
נציגי סטודנטי בישיבת הוועדה לקידו מעמד האישה של הכנסת במאי ) 2011להל  הוועדה
לקידו מעמד האישה( ,עולה לכאורה שהסיבה העיקרית לכ& היא חוסר אמו של הסטודנטי
בטיפול המוסדות בתלונותיה.
,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ È„È ÏÚ Â Á·ÈÈ˘ ÈÂ‡¯ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ô ÂÏ˙‰Ï ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ÈÚ‚Ù ÂÚÈ È˘ ÌÈ‡ ˙ ˙Â„ÒÂÓ· ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú˘ „ÓÏÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì‰ ÔÎ
˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‡˘Â ‰ ˙Â·È˘Á Ï˘· .‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ÏÙËÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È ÙÏ
˙‡ Â Á·È ,¯˜Ò‰ ÈÎÓÒÓ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈË „ÂËÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰Ó Â˘˜·È ‚"ÏÓÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
˙.˘¯„ÈÈ ¯·„‰ Ì‡ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÂË˜ ÈÂ ÂÈ˙Â ˜ÒÓÂ ÂÈ˙Â‡ˆÂ
‡ ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Âהודיעו למשרד מבקר המדינה כי ה יפעלו להשגת
מסמכי הסקר ויבחנו אות.
 .2בשני  20102008נקטו המוסדות צעדי משמעת בעקבות  38תלונות 11 :תלונות נגד חברי
הסגל האקדמי 10 ,תלונות נגד חברי הסגל המינהלי 11 ,תלונות נגד סטודנטי ו 6תלונות נגד
אחרי .מתשובות המוסדות לשאלוני עולה שרוב לא פרסמו במסגרת המוסד את דבר נקיטת
הצעדי הללו ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ .לדוגמה הסבירה כי לגישתה יש לטפל בנושא באופ מוצנע ,שכ
פרסו צעדי משמעת שננקטו ,ג א באופ אנונימי ,עלול לחשו +את זהות הנפגעת .לעומת זאת,
 ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰פרסמה באתר האינטרנט שלה ובעיתוני )הכתובי( את פסקי הדי
המשמעתי שניתנו )בשתי ערכאות( בעניינו של חבר סגל אקדמי בכיר שהועמד לדי בגי חשד
להטרדה מינית ופוטר מעבודתו בסיו ההלי& המשמעתי.
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˙ÚÈ„ÈÏ Â‡È·ÈÂ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÂÓÒ¯ÙÈ ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â„¯Ë‰ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ˙Â·˜Ú· ÂË˜ ˘ ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó ÌÈ„Úˆ Ì‰Ï˘ ÌÈË „ÂËÒ‰Â Ì‰È„·ÂÚ ÏÎ
ÌÈ„Ú‰Â ÌÈÚ‚Ù ‰ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ ÈÂ˘Ú˘ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ‰¯˙Ò‰ ÍÂ˙ ‰˘ÚÈÈ ÌÂÒ¯Ù‰ .Â¯¯È·˘ ˙ÂÈ ÈÓ
Ï˘ ‰ÚÈ Ó ,‰Ú˙¯‰ Í¯ÂˆÏÂ ‰¯·Ò‰ ÈÚˆÓ‡Î ˙‡Ê ÏÎ .ÌÈ ÂÏÈ ‰ ˙‡ Û‡ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·Â
.ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È ÙÏ Ô ÂÏ˙‰Ï ÌÈÚ‚Ù ˙Ú ‰Â ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó ˙Â ˘È‰
בתשובותיה למשרד מבקר המדינה הודיעו ‡ ‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Âכי
בעקבות הביקורת יפרסמו בעתיד מידע על הליכי משמעתיי שיינקטו בעקבות תלונות על הטרדה
מינית.
הלי משמעתי
˙ÚÓ˘Ó ¯„Ò‰ ¯„ÚÈ‰
 .1על פי התקנות ,א חל אצל מעביד הסדר משמעת ,עליו לקבוע בו שהטרדה מינית והתנכלות
ה עברות משמעת חמורות ,ולהתאי את הוראות ההסדר לקביעה זו ולהוראות התקנות או לקבוע
"לעני הטרדה מינית והתנכלות ,הוראות בכתב ,המקבילות לאלה שבהסדר המשמעת לגבי עבירות
משמעת חמורות".
קיבל מעביד מהאחראית סיכו של בירור תלונה על הטרדה מינית או התנכלות בליווי המלצות
מנומקות בדבר המש& הטיפול בה ,עליו להחליט כאמור ,בי היתר ,א לפתוח בהליכי משמעתיי
לפי הוראות הסדר המשמעת החלות אצלו לעניי הטרדה מינית או התנכלות.
‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜ÓÏ ˙˘¯ÂÙÓ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Ì‰· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ó‚Â„Ï ÔÂ ˜˙·Â ˙Â ˜˙· ÔÂÈÚÓ
˜ÍÈ¯ˆ ‰ÊÎ „È·ÚÓ „ˆÈÎ ‡ÂÙ‡ ¯Â¯· ‡ÏÂ ,Â‰˘ÏÎ ˙ÚÓ˘Ó (ÔÂ ˜˙) ¯„Ò‰ „È·ÚÓ Ïˆ‡ ÌÈÈ
.ÂÏˆ‡ ÂÈ‰˘ ˙ÂÈ ÈÓ ˙Â„¯Ë‰ ˙Â·˜Ú· È˙ÚÓ˘Ó ÏÂÙÈË ˘˜·˙Ó ¯˘‡Î ÏÂÚÙÏ
·˙˘ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï Ô˙È " ÈÎ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ·˙Î 2012 ¯‡Â ÈÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â
˘˙...˙ÚÓ˘Ó ¯„Ò‰ „È·ÚÓ Ïˆ‡ ÌÈÈ˜ ‡Ï Ì‰· ÌÈ¯˜ÓÏ Ì‚ ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ 7 ‰ ˜˙· ˙Â‡¯Â‰ È
‰ ˜˙·] '‰„Â·Ú È ÈÈ Ú· ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ ' ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï „È·ÚÓ ˙·ÈÈÁÓ‰ ‰‡¯Â‰‰ Ï˘ ·ÂÏÈ˘‰Ó
ÈÎ ‰¯Â¯· ‰¯Âˆ· ‰ÏÂÚ ,[24(1)(‡)7 ‰ ˘Ó ˙ ˜˙·] '‰„Â·Ú È ÈÈ Ú' Ï˘ ‰¯„‚‰‰Â [23(‡)7
·Ì‡‰ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ËÈÏÁ‰Ï „È·ÚÓ‰ ÏÚ ,È‡¯Á‡‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Â ÂÓÂÎÈÒ ˙Ï·˜ ˙Â·˜Ú
."ÂÓÂ„È˜ ˙‡ ·ÎÚÏ Â‡ Â¯Î˘ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ,„·ÂÚ ¯ËÙÏ

__________________
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התקנה קובעת כי לאחר ש"קיבל מעביד את סיכומו והמלצותיו של האחראי ...יחליט ...על הפעלת
הסמכויות שבידיו לגבי ...מת הוראות לעובדי המעורבי במקרה ,לרבות בדבר כללי התנהגות ראויי
במסגרת יחסי עבודה  ,ÔÂÏ˙Ó‰Ó ÔÂÏÈ‰ ˙˜Á¯‰Âוכ נקיטת צעדי בענייני עבודה" )ההדגשה אינה
במקור(.
התקנה מגדירה "ענייני עבודה"  "קבלה לעבודה ,תנאי עבודה ...קידו בעבודה ...פיטורי ,פיצויי
פיטורי וכ הטבות ותשלומי הניתני לעובד בקשר לפרישה מעבודה".
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,È ˘¯Ù ÍÈÏ‰˙ ·ÈÈÁÓ ˙Â ˜˙· ˙Â‡¯Â‰ È˙˘ ·Ï˘Ï Í¯Âˆ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘È ÈÈ Ú" ˙¯„‚‰ ,ÍÎ .˙ÂˆÂÁ ˙Â‡¯Â‰· ¯ÒÁÏÂ ˙Â„ÈÁ‡ ¯„ÚÈ‰Ï ,˙Â‡„Â-È‡Ï ÏÈ·Â‰Ï ÏÂÏÚ
ÏÂÎÈ „È·ÚÓ˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ È„ÚˆÏ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‰ È‡ ˙Â ˜˙· "‰„Â·Ú
,‰È‡ ˙Â „·ÂÚ ˙ÈÈÚ˘‰ ÔÂ‚Î ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ ‰ ÓÓ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡-È‡Â ,ËÂ˜ Ï
˜ÂÁ· ˙Â¯„‚ÂÓ ˙ÂÏÎ ˙‰Â ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰˘ ¯Á‡Ó .Ú‚Ù Ï ÈÙÒÎ ÈÂˆÈÙ ÌÂÏ˘˙ Â‡ Â· ‰ÙÈÊ
˙ÂÚ·Â˜ È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ ÔÈÈ ÚÏ˘ ¯Á‡ÓÂ ,˙ÂÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÏÂÂÚÎÂ ˙Â¯·ÚÎ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ˙ÚÈ ÓÏ
¯˙ÂÂÈ˙˘ ÈÂˆ¯ ‡Ï ,˙Â¯ÂÓÁ ˙ÚÓ˘Ó ˙Â¯·Ú Ô‰ ˙ÂÏÎ ˙‰Â ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ÈÎ ˙Â ˜˙‰ ¯ÂÓ‡Î
¯˘‰˘ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÏÚ .‡˘Â · „È·ÚÓ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ Í¯„ ¯·„· È‰˘ÏÎ ˙ÂÓÈÓÚ
ÔÙÂ‡·Â ˘¯ÂÙÓ· ˙Â ˜˙· ÚÂ·˜Ï ,˙Â ˜˙‰ ˙ ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ ÂÓÓ Â˘‡¯· „ÓÂÚ‰
·¯ÔÈ„Ï „ÈÓÚ‰Ï Í¯Âˆ ˘È ¯˘‡Î ,˙ÚÓ˘Ó ¯„Ò‰ ÂÏ ÔÈ‡˘ „È·ÚÓ ˙Â˘ÚÏ ˘¯„ ‰Ó ¯Â
.˙ÂÏÎ ˙‰ Â‡ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ÔÈ‚· ¯Á‡ Ì„‡ Â‡ „·ÂÚ È˙ÚÓ˘Ó
 .2בנייר עמדה שהכינה התאחדות הסטודנטי במאי  2011בנושא ההטרדות המיניות צוי בי
היתר שקיימת בקרב הסטודנטי איבהירות בשאלות רבות הנוגעות לסדרי הניהול של הדי
המשמעתי )ראו עוד בעניי זה להל( .משרד מבקר המדינה בח היבטי שוני הנוגעי להליכי
המשמעתיי באוניברסיטאות ,בייחוד בכל הנוגע לטיפול בתלונות על הטרדות מיניות .א+
שהבדיקה נעשתה באוניברסיטאות ,ההמלצות המובאות להל כוח יפה לכל המוסדות להשכלה
גבוהה.
מעיו בהסדרי משמעת של האוניברסיטאות עולה שמטרת לשפר את מוסר העבודה ואת יעילות
העבודה ולשמור על טוהר המידות ועל יחסי הוגני בקרב הסגל האקדמי ,הסגל המינהלי
והסטודנטי .ההלי& המשמעתי מתנהל על פי הסדרי המשמעת שקבעה כל אוניברסיטה לעצמה,
המותאמי לקבוצות של נילוני :חברי בסגל האקדמי ,בסגל המינהלי וסטודנטי.
 .3בשל יחסי הגומלי והתלות השוררי באוניברסיטאות ,ובשל מעמדו הייחודי של הסגל
האקדמי דווקא ,בח משרד מבקר המדינה את הליכי המשמעת שנקטו האוניברסיטאות כשהתקבלו
תלונות נגד חברי הסגל האקדמי .25מבדיקת התשובות לשאלוני עלה ששתי אוניברסיטאות
) (ÔÓˆÈÂÂ ‰ÁÂ˙Ù‰לא קבעו בכתב את הסדרי המשמעת הנוגעי לחברי הסגל האקדמי:
·‡˙Â‡¯Â‰ ÂÚ·˜ ‡ÏÂ ,ÈÓ„˜‡‰ Ï‚ÒÏ ˙ÚÓ˘Ó ¯„Ò‰ ÏÏÎ ÔÈ‡ ‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â
.˙ÂÏÎ ˙‰·Â ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰· „Â˘Á‰ ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò ¯·Á· È˙ÚÓ˘Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙Â¯È„ÒÓ‰
[2011] ‰ Â¯Á‡‰ ‰ ˘· ÂÓ˙Á ˘ ÌÈÈˆÂ·È˜ ‰„Â·Ú ÈÓÎÒ‰·" ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È¯·„Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ
."˙ÚÓ˘Ó ÔÂ ˜˙ ˙ Î‰ ÏÚ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÎÒÂ‰
ג · ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓאי הסדר משמעת לסגל האקדמי ,שכ לדבריו הסדר משמעת פורמלי אינו עולה
בקנה אחד ע אופיו של המכו ,א& ההלי& המשמעתי לטיפול בהטרדה מינית מוסדר בתקנו
המותא למניעת הטרדה מינית והתנכלות שקבע המכו.
˙Â„ÒÂÓÂ ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ ,‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡˙ÚÓ˘Ó ¯„Ò‰ ˙ ˜˙‰Ï ÂÏÚÙÈ ,¯ÂÓ‡Î ÌÈ¯„Ò‰ Ì‰· ÔÈ‡˘ ,˙ÂÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÏÎÓ Ì‰· ,ÌÈ¯Á
˙Â‡¯Â‰ ·˙Î· ÚÂ·˜Ï ‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÏ
˘˙ÂÈ ÈÓ ˙Â„¯Ë‰· ÌÈ„Â˘Á˘ ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á· È˙ÚÓ˘Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Â¯È„ÒÈ
.˙Â¯ÂÓÁ ˙ÚÓ˘Ó ˙Â¯·Ú ¯ÂÓ‡Î ˙Â¯„‚ÂÓ‰ ,˙ÂÈÂÏÎ ˙‰·Â
__________________
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בביקורת הנוכחית לא נבחנו הליכי המשמעת המתקיימי בעניינ של הסגל המינהלי ושל הסטודנטי
)למעט בביקורת שנעשתה באוניברסיטת בראיל  ,ראו להל (.
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בעקבות הביקורת הודיעה המכללה האקדמית להנדסה ירושלי למשרד מבקר המדינה כי בכוונתה
לבחו ,באמצעות יועציה המשפטיי ,את הוראות תקנוני המשמעת של הסטודנטי ושל הסגל
הנוגעות לטיפול המשמעתי בנושא ההטרדות המיניות.
ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ È˙· ·Î¯‰
בחמש אוניברסיטאות    ÔÂÈ ÎË‰Â ÔÏÈ‡-¯· ,ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ,‰ÙÈÁ ,˙È¯·Ú‰נתוני ההליכי
המשמעתיי בידי שלושה מוסדות שיפוטיי (1) :ד יחיד ,המטפל בדר& כלל בעברות משמעת
קלות )ראש מחלקה ,ראש בית ספר ,ראש יחידה ,דק ,הרקטור ,נשיא האוניברסיטה(; ) (2בית די
המטפל בעברות קלות חוזרות ובעברות משמעת חמורות )בית הדי למשמעת או ועדת משמעת או
מותב בית הדי; להל  בית הדי המשמעתי(; ) (3ערכאת ערעור )ועדת הערעורי או בית די
לערעורי( ·È·‡-Ï˙· .נתוני ההליכי בידי שני מוסדות בלבד :בית די משמעתי וערכאת ערעור.
מאחר שהטרדה מינית מוגדרת עברת משמעת חמורה ,הדיו בעניינה בכל האוניברסיטאות אמור
להתקיי בבית הדי המשמעתי .ג · ÔÓˆÈÂÂנתו ההלי& המשמעתי ,על פי התקנו למניעת הטרדה
מינית והתנכלות שקבע ,בידי בית הדי המשמעתי )ועדת המשמעת( .כאמור‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ,
אי כלל הסדר משמעת ,ולא פועל אצלה בית די משמעתי.
משרד מבקר המדינה בדק כמה היבטי של הרכב בתי הדי המשמעתיי לסגל האקדמי
באוניברסיטאות:
 : Ì È Ë Ù Â ˘ ‰ Ì È Ó Â Ó Ú ˘ Ï ‚ Ò ‰ .1בשש אוניברסיטאות  ,ÔÂÈ ÎË‰ ,˙È¯·Ú‰
·¯  ÔÂÈ¯Â‚-Ô·Â ‰ÙÈÁ ,·È·‡-Ï˙ ,ÔÏÈ‡-בית הדי המשמעתי מורכב משלושה שופטיÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ·Â ,
מחמישה שופטי .בארבע אוניברסיטאות    ÔÂÈ¯Â‚-Ô·Â ·È·‡-Ï˙ ,ÔÏÈ‡-¯· ,ÔÂÈ ÎË‰כל השופטי
נמני ע הסגל האקדמי ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓÂ ‰ÙÈÁ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡·Â ,רוב נמני ע הסגל האקדמי.
ˆ  : Ì È È ˙ Ú Ó ˘ Ó ‰ Ô È „ ‰ È ˙ · · ¯ Â · È ˆ ‚ Èשש מהאוניברסיטאות  ,ÔÂÈ ÎË‰
.2
·¯  ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓÂ ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ,‰ÙÈÁ ,·È·‡-Ï˙ ,ÔÏÈ‡-לא קבעו בהסדר המשמעת או בתקנו המותא
כי בית הדי המשמעתי יכלול בהרכבו נציג ציבור .רק בהסדר המשמעת של ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
נקבע שבכל הרכב של בית הדי המשמעתי ישב נציג ציבור.
‰ÈÂ˘Ú È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ ˙È· ·Î¯‰· ¯Â·Èˆ ‚Èˆ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÚ ‰ Ó Â È‡ ‡Â‰ ÔÎ˘ ,ÔÈ„‰ ˙È· Ï˘ ˙ÂÈ Ù ˙ÏÂË Â ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ‰ÏÂÚÙ ˙ÁË·‰Ï ÌÂ¯˙Ï
¯˙ÈÏ ÚˆÂÓ ÔÎÏ .ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„„ˆ‰Ó „ˆ ÌÂ˘· ÈÂÏ˙ Â È‡Â ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„·ÂÚ
.‰Ó˘ÈÈÏ ÏÂ˜˘ÏÂ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰Ë˜ ˘ Í¯„‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
‡ ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Âהודיעה למשרד מבקר המדינה בינואר  2012כי "תשקול הוספת נציג ציבור
בהרכב בית הדי למשמעת" ÔÏÈ‡-¯· .הודיעה כי תעביר את הנושא "לבחינת הגורמי הרלוונטיי
באוניברסיטה" .ג  ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓהודיע כי יבח את הנושא.
 : Ì È Ë Ù Â ˘ ‰ ˙ Â È Ú Â ˆ ˜ Ó .3כדי שההלי& המשמעתי יהיה ראוי ואמי ,חשוב שינוהל
במיומנות ובמקצועיות.
מבדיקת הסדרי המשמעת של האוניברסיטאות עולה שרק בשניי מה נכללת דרישה מפורשת
שלשופטי ,או לפחות לקצת ,תהיה הכשרה משפטית :בהסדר של ‡ ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Âנקבע
שהסנט ימנה ועדה שתכי רשימת מועמדי לכהונת שופטי .הסנט יבחר בעשרה אנשי סגל אקדמי
מתו& רשימת המועמדי שתכי הוועדה ,ובה שלושה משפטני ,לכה כשופטי בבית הדי
המשמעתי .כמו כ ,הסנט ימנה אחד מהמשפטני הנמני ע שופטי כל ערכאה לשמש נשיא
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הערכאה ,וכ משפט אחד לשמש ממלא מקומו הקבוע .בהסדר המשמעת של ‡˙ËÈÒ¯·È Â
· ÔÂÈ¯Â‚-Ôנקבע שאב בית הדי ימנה שופט בדימוס כיוע -לבית הדי.
,˙ÂÈ ÈÓ ˙Â„¯Ë‰ ÂÓÎ ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÚÓ˘Ó ˙Â¯·Ú· ÌÈ ÂÈ„·˘ ÈÂˆ¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ .˙ÈËÙ˘Ó ‰¯˘Î‰ ÏÚ· ‰È‰È È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ ˙È·· ÌÈËÙÂ˘‰Ó „Á‡ ˙ÂÁÙÏ
˘ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á ·¯˜Ó ‰ÊÎ ËÙÂ˘ ˙ÂÏ˜· ‡ÂˆÓÏ ˙ÂÏÂÎÈ ÌÈËÙ˘ÓÏ ˙ÂËÏÂ˜Ù Ô‰· ˘È
˘Ì‡ - ˙ÈËÙ˘Ó ‰¯˘Î‰ ÏÚ· ËÙÂ˘ ‡ÂˆÓÏ ˙ÂÏÂÎÈ ˙Â¯Á‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ Ì‚ Í‡ ,Ô‰Ï
.·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ·¯˜Ó Ì‡Â ˙Â¯Á‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ó Ì‡ ,Ô‰È„·ÂÚ ·¯˜Ó
 : Ú ‚ Ù ‰ Ô È Ó Ï Â Ô Â Ï È ‰ Ô È Ó Ï ‚ Â ˆ È È .4מכו ויצמ קבע בתקנו המותא למניעת
הטרדה מינית שבבית הדי המשמעתי הד בעברה כזאת תשב אישה .שלוש אוניברסיטאות  ,‰ÙÈÁ
˙  ÔÂÈ ÎË‰Â ·È·‡-Ïקבעו בתקנוני המותאמי או בהסדרי המשמעת שלה שבבית הדי
המשמעתי יינת ייצוג למינ של הנילו ושל "הקרב" )הנפגע(˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ .
 ÔÏÈ‡¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡Âקבעו בתקנו המותא כי "במידת האפשר" יינת ייצוג למי הנילו ולמי
הנפגע ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ˙ËÈÒ¯·È Â‡ .לא נדרשה לסוגיה זו בהסדר המשמעת או בתקנו המותא.
,˙Â„Ú‰ Ô˙Ó „ÂÁÈÈ·Â ,ÂÈ·Ï˘ ÏÎ ÏÚ ˙ÂÈ ÈÓ ˙Â„¯Ë‰· ÏÂÙÈË‰˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯·Ú· Ô„‰ È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ ˙È· ·Î¯‰·˘ ÍÎÏ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ÔÎÏÂ ,·Î¯ÂÓÂ ˘È‚¯ ‡Â‰
È¯„Ò‰· ˙‡Ê ÂÚ·˜È ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈ ÈÓ‰ È ˘Ï ÌÏÂ‰ ‚ÂˆÈÈ Ô˙ ÈÈ ‰Ï‡Î
.Ô‰Ï˘ ˙ÚÓ˘Ó‰
‰ÚÈ·˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ ÈÂ ÈÓ
כדי להבטיח שההליכי המשמעתיי יהיו מקצועיי ,וכי יישמרו ג האינטרסי של האוניברסיטה,
ראוי שהסדרי המשמעת יקבעו את הלי& המינוי של התובע ,הקובל או הממונה על התביעה מטע
האוניברסיטה )להל  התובע( ,וכ את הכישורי הנדרשי מממלא תפקיד זה.
שלוש אוניברסיטאות קבעו בהסדר המשמעת שלה את דר& מינוי התובע ,א& רק ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
 ˙È¯·Ú‰ציינה את כישוריו וקבעה שהוועד הפועל ,בהמלצת הוועדה המתמדת ,26ימנה משפט
דווקא ,בדרגת פרופסור מ המניי ,וכ שהוא מוסמ& להחליט א לפתוח בהלי& משמעתי .א
יחליט לפתוח בהלי& כזה ,יקבע ג א הדיו יהיה לפני ד יחיד או לפני בית הדי; במילוי תפקידו
יתייע -לפי הצור& ע הנשיא והרקטור ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ .קבעה שהוועדה שמינה הסנט להכי
רשימת מועמדי לכהונת שופטי תציע ג מועמדי לכהונת התובע וסגניו; התובע יהא איש הסגל
האקדמי בדרגת פרופסור חבר לפחות ,והוא ינהל את התביעה ע סגנו או סגניו ,שמספר ייקבע
מפע לפע על ידי הסנט ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ˙ËÈÒ¯·È Â‡ .קבעה שהרקטור ימנה תובע שיופקד על הכנת
כתב התביעה וניהול התביעה )וא התלונה היא נגד הרקטור ,ימנה אב בית הדי את התובע(;
התובע יתמנה מבי חברי הסגל בעלי הקביעות באוניברסיטה ,ודרגתו לא תפחת מדרגת הנתבע.
ÍÈÏ‰ ÔÈÈ Ú· ¯·„ Ú·˜ ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ¯˙È Ï˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ È¯„Ò‰·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.ÂÈ¯Â˘ÈÎÂ Â„È˜Ù˙ ,Ú·Â˙‰ ÈÂ ÈÓ
__________________
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הוועדה המתמדת היא ועדת משנה של הסנט ,ועל פי חוקת האוניברסיטה היא מוסמכת בי היתר "לדו
בענייני העומדי על סדר היו של הסינט ולמסור עליה די וחשבו לסינט".
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בתשובתו למשרד מבקר המדינה טע  ÔÂÈ ÎË‰כי "בתקנו המשמעת החל על הסגל האקדמי,
המשנה לנשיא לענייני מנהליי משמש כתובע ולכ אי הלי& מינוי" .ואול מבדיקת משרד מבקר
המדינה עולה כי בתקנו המשמעת האמור לא מעוג עניי זה כלל.
ÔÈÈ Ú· È˙ÚÓ˘Ó‰ ÍÈÏ‰· Ú·Â˙‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙Â·È˘Á Ï˘·˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÙÂ‡ ˙‡ Ô‰Ï˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ È¯„Ò‰· ÂÚ·˜È ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰
.Â ÓÓ ÌÈ˘¯„ ‰ ÔÂÈÒÈ ‰ ˙‡Â ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ˙‡ Â˘È‚„ÈÂ ÂÈÂ ÈÓ
 ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓכתב למשרד מבקר המדינה כי יבח וישקול המלצה זו.
„·ÂÚ ˙ÈÈÚ˘‰
שתיי מהאוניברסיטאות    ·È·‡-Ï˙Â ˙È¯·Ú‰קבעו בהסדר המשמעת לסגל האקדמי שלה שא
הוגשה תלונה נגד חבר סגל ,רשאי בית הדי המשמעתי ,לבקשת התובע ,להשעות את הנילו עד
לסיו ההלי& המשמעתי נגדו ,א לדעתו המש& תפקודו עלול לפגוע באוניברסיטה ,בעובדיה או
בתלמידיה ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ .קבעה שמש& ההשעיה לא יעלה על שישה חודשי ,ותהיה
אפשרות להאריכו פע אחת בשישה חודשי נוספי .בהסדרי המשמעת לסגל האקדמי של שאר
האוניברסיטאות אי התייחסות לסוגיה זו.
‰È‚ÂÒ ‡È‰ È˙ÚÓ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰ Í˘Ó· „·ÂÚ ˙ÂÚ˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ· ¯„ÒÂ˙˘ ÈÂ‡¯Â ,˙È„ÂÒÈ ˙ÈËÙ˘Ó
· ÔÂÈ¯Â‚-Ôכתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2011כי האוניברסיטה "סבורה שראוי ונכו
להוסי +לתקנוני המשמעת סמכות להשעיית עובד במהל& הדיוני המשמעתיי".
 ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓכתב למשרד מבקר המדינה כי הוא נקט הלכה למעשה דר& זו במקרה שאירע במוסד
בשנת  2007והסתיי בהלי& פלילי נגד הנילו ובהפסקת עבודתו .עוד כתב כי ישקול לקבוע הוראות
מפורשות בעניי זה במסגרת בחינה כוללת של הסדר המשמעת.
ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ È˙·· ÔÈ„‰ È¯„Ò
סדרי הדי בהליכי משפטיי אמורי להיות מותאמי לאופיו של כל הלי& ,ועליה להיות ברורי,
מפורטי דיי וקבועי מראש .כ& ג כשמדובר בהלי& משמעתי ,שאינו רשמי כמו הלי& משפטי,
א& באופיו הוא מעישיפוטי .משמעות הדבר היא שיש לשמור על ריחוק הול בי השופטי
לצדדי ,על יחס שווה לצדדי וכיוצא באלה .לדרישות אלה יש חשיבות רבה נוכח החשש הקיי
במוסדות להשכלה גבוהה להיכרות כזו או אחרת בי שופטי לנילוני .יצוי כי ועדה לבדיקת
המנגנו המשמעתי של הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית ציינה באפריל  2012שהבעיה העיקרית
בהליכי המשמעת באוניברסיטה היא "המתח הקיי בי ראיית מנגנו המשמעת כמנגנו פנימי...
ומכא הרצו שהטיפול בכל הפני של נושא המשמעת יהיה טיפול פנימי ...לבי ה'משפוט' הגובר
והול& של הליכי פנימיי בגופי ציבוריי".

1584

ג63 דוח שנתי

ÔÈ„‰ ˙È·· ÔÈ„‰ È¯„ÒÏ ÂÏ˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ ¯„Ò‰· ÏÏÎ ˘¯„ ‡Ï ÔÂÈ ÎË‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ÚÈ ÓÏ Ì‡˙ÂÓ‰ ÔÂ ˜˙· Ú·˜Â „·Ï· È˜ÏÁ Á¯Â‡· ‡˘Â · ˜ÒÚ ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓÂ ,È˙ÚÓ˘Ó‰
„ÂÚ ."ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÁÎÂ · ˙Â¯Â‚Ò ÌÈÈ˙Ï„·" ÌÈÈ˜˙È ÔÂÈ„‰˘ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰
ÂÏÂÁÈ˘ ÔÈ„‰ È¯„Ò ˙‡ Ô‰Ï˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ È¯„Ò‰· ÂÚ·˜ Ì Ó‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ·Â¯˘ ‰ÏÚ
ÔÈ· ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ ÌÈÒÁÈ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÂÁÈË·È˘ ˙Â‡¯Â‰ Ì‰· ÂÚ·˜ ‡Ï Í‡ ,È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰ ˙È··
.ÌÈ ÂÏÈ Â ÌÈËÙÂ˘
¯·„· ˙È Â ˜˙ ‰ÚÈ·˜ ¯„ÚÈ‰·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ‰˙˘Ú ˘ ˙¯Â˜È·‰ ,‰Ó‚Â„Ï
ÈÙÏÎ ˙È¯·Á ‰¯ÈÂÂ‡· ÂÓÈÈ˜˙‰ ‰Ï‡ ,‰ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰ ÌÈ ÂÈ„‰ ÏÂ‰È ÔÙÂ‡
Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÈÙ ÏÚ ,‰‡Ë·˙‰ ÂÊ ‰¯ÈÂÂ‡ .˙ ÂÏ˙Ó‰ ÈÙÏÎ ˙È Ú‚ÂÙ ÍÎ˘ ÍÂ˙ÓÂ ,ÔÂÏÈ ‰
Ï˘ ÁÂÎ‰ È‡·Â ÔÂÏÈ ‰ ,ÌÈËÙÂ˘‰) ÔÂÈ„· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰˘ ÍÎ· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰Ï‡ ÌÈ ÂÈ„
.ÌÈÈË¯Ù‰ Ì‰È˙ÂÓ˘· ‰ÊÏ ‰Ê Â Ù (ÌÈ„„ˆ‰
 כי היא מקבלת את המלצתו2012 · הודיעה למשרד מבקר המדינה בינוארÈ·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡
‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡  ג. מכובד וראוי של הדיוני, בתקנו המשמעת דרישה לניהול שוויוני+ותוסי
 וכי התקנו,הודיעה למשרד מבקר המדינה כי הערותיו יופנו לרשויות האקדמיות באוניברסיטה
 הודיע למשרד מבקר המדינה כיÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ .יעודכ בהתא להמלצותיו במהל& החודשי הקרובי
.יבח את הסדר המשמעת הקיי במכו בכל הנוגע להטרדה מינית וישקול להטמיע בו תיקוני
 ניהול הדיו, כי לפי עמדתה2012 ˙ מסרה למשרד מבקר המדינה בינוארÈ¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
 כמו כ ציינה כי. ואי כל צור& לציי זאת במפורש בתקנו,באופ מכובד וראוי הוא עיקרו בסיסי
היא לא קיבלה כל תלונה ולא שמעה שו טענה ממתלוננות על שניהול הדיו היה פוגעני בכל אופ
 מסר למשרד מבקר המדינהÔÂÈ ÎË‰  ג. וכי הדיוני באוניברסיטה מתנהלי באופ מקצועי,שהוא
באותו חודש כי הליכי משמעתיי התקיימו בו "באופ ראוי ומכובד ומעול לא נשמעה טענה על
."&ידי מתלוננת או נילו בנוגע לאופ ניהול ההלי
ÔÙÂ‡ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ÔÂÈ ÎËÏÂ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â ÂÏ˙‰ ËÂÚÈÓ˘ Ì˘Î ,Ì˙Â È˜˙ ÏÚ Á¯Î‰· „ÈÚÓ Â È‡ È˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÂÈ„‰ Â‡ ÍÈÏ‰‰ ÏÂ‰È
Ì‡ ˜ÙÒ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰ ÏÚ „ÈÚÓ Â È‡ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ÏÚ
ÌÈ¯ˆÂÈ Ì È‡ Ì‰ ÈÎ ¯Â¯·Â ,ÈÚÂˆ˜Ó ÔÙÂ‡· ÌÈÏ‰ ˙Ó ÔÎ‡ ˙È¯·Á ‰¯ÈÂÂ‡· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈ ÂÈ„
.ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎ ÈÙÏÎ ˙ÂÈ Ù ÏÂË Â ÈÚÂˆ˜Ó Ì˘Â¯

✯
ÌÈÎÈÏ‰‰˘ ÁÈË·˙˘ ˙ÂÈ È„Ó ‚È‰ ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡ ÂÓÏ‰ÈÂ ÌÈ„·ÂÎÓÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÂÈ‰È ˙ÂÈ ÈÓ ˙Â„¯Ë‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈË˜ ‰ ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰
ÔÈ„‰ È˙·Ï ÌÈË¯ÂÙÓ ÔÈ„ È¯„Ò Ô‰Ï˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ È¯„Ò‰· Ô‚ÚÏ Ô‰ÈÏÚ .˙Â¯·Ú‰ ˙¯ÓÂÁ
„ÈÙ˜‰Ï Ô‰ÈÏÚ .Ë¯Ù· ˙ÂÈ ÈÓ ˙Â„¯Ë‰ ÔÂ‚Î ˙Â¯ÂÓÁ ˙Â¯·Ú· ÌÈ ÂÈ„ÏÂ ÏÏÎ· ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰
˙Ó‡˙ÂÓ‰ ˙ÈÓ˘¯Â ˙„·ÂÎÓ ‰˘È‚ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˘È˘ ÏÂÎÏ ¯‰·ÂÈ ‰Ï‡ ÌÈ¯„Ò ˙¯‚ÒÓ·˘
˙È· ·Î¯‰·˘ ÚÂ·˜Ï Ì‚ ÈÂ‡¯ ÔÂÈÂÂ˘‰Â ˙Â È‚‰‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î .Â˙Â‰ÓÏÂ ÍÈÏ‰‰ ÈÙÂ‡Ï
„¯ËÂÓ‰ ‰ Ó ‰ÓÚ˘ ‰ˆÂ·˜‰Ó ‚Èˆ Ï˘ ÛÂ˙È˘ ÏÂ˜˘Ï ÔÎÂ ,ÌÈ ÈÓ‰ È ˘ Â‚ˆÂÈÈ ÔÈ„‰
.ÌÈ ÂÈ„· ÛÈ˜˘ÓÎ
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טיפול האוניברסיטה העברית בירושלי בחשדות להטרדה מינית
משרד מבקר המדינה בדק את טיפול האוניברסיטה העברית בירושלי )להל בפרק זה 
האוניברסיטה העברית או האוניברסיטה( בשלושה מקרי שבה התקבל מידע ולפיו חברי סגל
אקדמי בכיר באוניברסיטה התנהגו באופ שהעלה חשד לבצוע עברה של הטרדה מינית .כמו כ
נבדקו היבטי כלליי הנוגעי לטיפול האוניברסיטה בהטרדות מיניות .להל עיקרי הממצאי:
נוהל למניעת הטרדה מינית
 .1באוניברסיטה העברית קיי כאמור נוהל למניעת הטרדה מינית )להל בפרק זה  הנוהל(.
בנוהל נקבע כי מטרתו להבטיח שהאוניברסיטה תשמש מקו עבודה וסביבת לימודי שאי בה
הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית .הנוהל עוסק ,בי היתר ,במינוי אחראי לטיפול
בתלונות על הטרדה מינית  המוגדר בו "נציב" )להל בפרק זה  הנציב או הנציבה(  ובתפקידיו,
שה ,בי היתר ,לשמש גור מייע -בנושא מניעת תופעות של הטרדה מינית והטיפול בה ,לקבל
תלונות ודיווחי שעניינ הטרדה מינית או התנכלות ,לברר כל תלונה ולטפל בה ובתו הטיפול,
27
לאחר שהתייע -ע התובע מטע האוניברסיטה המוסמ& לטפל בנושא על פי תקנו המשמעת
ושמע את עמדתו ,להחליט א יש לגנוז אותה או לפתוח בהלי& משמעתי .א החליט הנציב שיש
לקיי הלי& משמעתי ,עליו להעביר לתובע את כל החומר הנוגע לתלונה .ההלי& המשמעתי ינוהל
לפי תקנו המשמעת החל על הנילו )חבר סגל אקדמי ,עובד מינהלי או סטודנט(.
בנוהל נקבע כי "„] ÌÈË „ÂËÒ‰ Ô˜Èההדגשה אינה במקור[ ישמש נציב תלונות תלמידי בה ה
הנילו וה הנפגע ה תלמידי .א הדיק אינו אישה ,תשמש דיקנית המשנה כנציב תלונות
תלמידי" .עוד נקבע בנוהל כי יש למנות באוניברסיטה נציב לטיפול בתלונות על הטרדה מינית
כאשר הנפגע או הנילו אינו תלמיד )לדוגמה חבר סגל אקדמי או עובד מינהלי( ,וכי ככל הנית
תמונה לתפקיד זה אישה .במועד ביצוע הביקורת שימשה ֵדקנית הסטודנטי ג נציבה האחראית
לטיפול בתלונות כאלה.
 .2על פי תקנו המשמעת של חברי הסגל האקדמי )להל  תקנו המשמעת( ,הממונה על
התביעה באוניברסיטה מוסמ& להחליט א לפתוח בהלי& משמעתי נגד הנילו ,וא הדיו בערכאה
הראשונה יהיה לפני ד יחיד או לפני בית הדי למשמעת .בית הדי למשמעת מורכב מ 18חברי
) 12חברי סגל אקדמי ושישה נציגי ציבור( ,ובראשו עומד אב בית הדי; בית הדי לערעורי,
המשמש ערכאה שנייה ,מורכב משישה חברי )ארבעה חברי סגל אקדמי ושני נציגי ציבור(,
ובראשו עומד יו"ר בית הדי לערעורי .בכל מותב )הרכב( בית די יושבי שלושה חברי,
הנבחרי על ידי אב בית הדי או על ידי יו"ר בית הדי לערעורי לפי העניי  יו"ר המותב וחבר
אחר נבחרי מקרב חברי הסגל האקדמי ,ועוד חבר נבחר מקרב נציגי הציבור.
ÁÂ˙ÙÏ Ì‡ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ‰ÚÈ·˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ ˘È ‰ÈÙÏ˘ ,˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÂ ˜˙· ‰‡¯Â‰‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
·¯Á‡Ï) ‰·Èˆ ‰ ‰ËÈÏÁ‰ Ì‡ ÂÈÙÏ˘ ,Ï‰Â ‰ ˙‡ ˙¯˙ÂÒ ÔÂÏÈ ‰ „‚ È˙ÚÓ˘Ó ÍÈÏ‰
ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ - È˙ÚÓ˘Ó ÍÈÏ‰· ÁÂ˙ÙÏ ˘È˘ (‰ÚÈ·˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰
.Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ÔÂ˙ Â È‡ ¯·„‰Â ,ÌÂÈ 30 ÍÂ˙· ÍÈÏ‰· ÁÂ˙ÙÏ ‰ÚÈ·˙‰
˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÂ ˜˙ ÔÈ· ‰¯È˙Ò‰ ˙‡ ·˘ÈÈÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Ï‰Â ‰ ÔÈ·Â
__________________
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באוניברסיטה יש שלושה תקנוני משמעת  תקנו המיוחד לחברי הסגל האקדמי ,תקנו המיוחד
לעובדי המינהליי ותקנו המיוחד לתלמידי .בכל אחד מהתקנוני מוגדרות רשויות משמעת שונות.
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האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2012כי "הערת הביקורת נכונה ואכ היתה
סתירה] .בנוהל[ החדש ]מאפריל  [2012הושמטה הוראה זו והמעבר להלי& משמעתי נעשה
בהתייעצות ע הקובל/התובע המשמעתי".
מקרה א'
לפני שני מספר ביררה הנציבה דאז תלונה על הטרדה מינית והתנכלות שהגישה סטודנטית )להל 
המתלוננת( נגד חבר סגל אקדמי בכיר )להל  הנילו או חבר סגל א'( .28בתו הבירור מסרה
הנציבה את התלונה לטיפול הממונה על התביעה באוניברסיטה ,וזה פתח בהלי& משמעתי נגד
הנילו בגי עברה לכאורה על תקנו המשמעת של הסגל האקדמי בשל התנהגות שאינה הולמת חבר
סגל אקדמי .בית הדי למשמעת הרשיע את הנילו ,על פי הסדר טיעו שאליו הגיעו הצדדי ,וגזר
עליו עונש חמור מהעונש שהוסכ עליו בהסדר .הנילו הגיש ערעור על פסק הדי לבית הדי
לערעורי של האוניברסיטה ,וביזמת האוניברסיטה החלו הצדדי בהלי& גישור .בתו הלי& הגישור
נחתמו שני הסכמי  הסכ בי האוניברסיטה ובי הנילו והסכ בי האוניברסיטה ובי המתלוננת.
בשני ההסכמי קיבל חבר סגל א' אחריות לתוכ הסדר הטיעו האמור ,והאוניברסיטה הכירה בכ&
שהפרטי שנכללו בתלונה "ושמופיעי בהסדר הטיעו ה אמת" .בהסכ שעליו חת חבר סגל א'
הוא הכיר כי בהתנהגותו "היה כדי לפגוע במעמדה של ]המתלוננת[ ובפרטיותה" ,וכי מעשיו
וביטוייו כלפיה לא היו לרוחה "וגרמו לה מצוקה" .בהסכ שעליו חתמה המתלוננת הכירה
האוניברסיטה בסבל שנגר לה עקב ההליכי והסכימה לפצותה בס& של כ 38,000ש"ח על
ההפרעה שנגרמה ללימודיה .בית הדי לערעורי של האוניברסיטה אישר את ההסכמי וביטל את
פסק הדי של בית הדי למשמעת בעניי הרשעתו של חבר סגל א' בעברות שיוחסו לו ,כפי
שהוסכ .הביקורת על טיפול האוניברסיטה במקרה העלתה את הממצאי האלה:
 : ‰ Ë È Ò ¯ · È Â ‡ Ï ˙ È Ù Ò Î ‰ ˙ Â Ï Ú ‰ .1הטיפול של האוניברסיטה במקרה ,מרגע
שהתקבל אצלה המידע בנושא ועד לסיו ההליכי המשמעתיי נגד הנילו ,נמש& כשנתיי 29ועלה
לאוניברסיטה  225,000ש"ח ,לפי הפירוט הזה) :א( כ 11,000ש"ח שולמו לנילו לכיסוי כמחצית
מהוצאות ייצוגו על ידי עור& די חיצוני בהלי& הערעור) .ב( כ 19,000ש"ח שולמו לעור& די
חיצוני עבור ייעו -משפטי בהיבטי פליליי שנת לתובעת) .ג( כ 47,000ש"ח שולמו לעור& די
חיצוני שייצג את האוניברסיטה בבית הדי לערעורי) .ד( כ 110,000ש"ח שולמו למגשר.
)ה( כ 38,000ש"ח שולמו כאמור למתלוננת על פי ההסכ שעליו חתמה.
‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓ È„È ÏÚ Â‡ÂÏÓ· ‰Ê ‚ÂÒÓ ÈÂˆÈÙ ÌÂÏ˘˙ ,ÏÏÎÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‚·˙ÙÒÂ ‰ÚÈ‚ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‰ÊÎ ¯ÒÓ .ÔÂÏÈ Ï ÏÂÎÈ·Î ÈÂ·È‚ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ÏÂÏÚ ‰‰Â
·.ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈ„È¯ËÓ ÈÙÏÎ ‰Ú˙¯‰· ÚÂ‚ÙÏ ÔÎÂ ˙ ÂÏ˙Ó
בספטמבר  2012מסר הנילו למשרד מבקר המדינה כי נודע לו לראשונה על הפיצוי למתלוננת רק
כחצי שנה לאחר שנחתמו ההסכמי ,וכי להבנתו הפיצוי נית עקב הכשלי בטיפולה של
האוניברסיטה במקרה.
__________________
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פרטי על המקרה פרסמה המתלוננת באינטרנט בלי שנקבה בשמו של חבר סגל א'.
טיפול הנציבה בתלונה עד להמלצתה להגיש תביעה נגד חבר הסגל נמש כשישה חודשי; טיפול
התובעת שמונתה עד להחלטתה על פתיחת הלי משמעתי נגד חבר הסגל נמש כחודשיי וחצי;
ההלי בבית הדי למשמעת נמש כשלושה חודשי וחצי; ושלב הערעור על החלטת בית הדי  ,ובכלל
זה תהלי הגישור ,נמש עוד שנה.
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האוניברסיטה לעומת זאת השיבה למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2012כי "הפיצוי נועד דווקא
לפצות את המתלוננת על עוגמת הנפש שנגרמה לה שהרי הפגיעה ארעה במסגרת לימודיה
באוניברסיטה והועלו טענות ג כלפי האוניברסיטה בנדו ...לו היתה האוניברסיטה מתעקשת
שהפיצוי ישול ע"י הנילו לא היה מושג הסכ וסביר להניח שהמקרה היה עוד מתגלגל בערכאות
משפטיות" )ההדגשה במקור( .עוד טענה האוניברסיטה כי לו סברה שהנילו "פעל באופ הול לא
היה מקו לשל פיצוי כלל" ,וכי להבנתה "אכ עבר מסר הול שהאוניברסיטה מסתייגת ממעשיו".
ÌÈ ÂÏ˙Ó ˙ÂˆÙÏ ˘È ÈÎ ËÏÁÂÈ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÛÈ„Ú‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ,˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈ ÂÏÈ Ï˘ ˙ÓÏÂ‰ ‰ È‡˘ ˙Â‚‰ ˙‰ ˙Â·˜Ú
Ú ÓÈÈ ÍÎ·Â ,Â¯Î˘Ó ÊÊÂ˜È Â‡) ÔÂÏÈ ‰ ÏÚ Ì‚ ˙˘ÂÈ Ô ÂÏ˙ÓÏ ÈÂˆÈÙ‰˘ ÂÁÈË·È˘ ÌÈ¯„Ò‰
Ë¯Ù‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ‰· ˘È ÔÂÏÈ ‰ ÏÚ ÈÂˆÈÙ‰ ˙ÏË‰ .(‰Ê ÔÈÈ Ú· Ô ÂÏ˙Ó‰ ÔÈ·Â Â È· ˙ÂÓÈÚ
˙‚ÈÈ˙ÒÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÂÈÙÏÂ ÌÏÂ‰ È¯Â·Èˆ ¯ÒÓ ¯·ÚÂÈ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ Â ,ÈÂ‡¯‰ Á˜Ï‰ ˙‡ „ÓÏÈ
.Â˙Â‡ ‰ ‚ÓÂ ‰˘ÚÓ‰Ó
 : Ì È ¯ Â Ú ¯ Ú Ï Ô È „ ‰ ˙ È · · Â ˙ Ú Ó ˘ Ó Ï Ô È „ ‰ ˙ È · · Ô Â Ï È ‰ ‚ Â ˆ È È .2תקנו
המשמעת קובע כי "בהלי& משמעתי בפני בית די ,ובפני בית הדי לערעורי ,רשאי הנתבע להיעזר
בהופעתו ע"י טוע שהוא עובד אקדמי" .כמו כ רשאי הנתבע להיות מיוצג על ידי עור& די חיצוני
א "הצהיר התובע בקובלנה בכתב כי בכוונתו לדרוש עונש של הורדה בדרגה ,פיטורי או פסילה
משרות באוניברסיטה ]להל  העונשי החמורי[ א ימצא בית הדי כי הנתבע אש בעבירת
משמעת ...במקרה כזה ,יהיה יו"ר המותב בעל השכלה משפטית ובמידת האפשר  יהיו חברי
המותב האחרי ג כ בעלי השכלה משפטית ...במקרה שהחליט הנתבע להיות מיוצג על ידי עור&
די רשאי הממונה על התביעה למנות עור& די לשמש כתובע בדיו".
כמה חודשי לאחר שהוגשה התלונה קיימה התובעת שמונתה לטפל במקרה )להל  התובעת(
שימוע לנילו ,ובעקבותיו הודיעה לו כי החליטה לפתוח בהלי& משמעתי ,וכי מאחר שהיא אינה
מתכוונת לדרוש את אחד העונשי החמורי הוא לא יוכל להיות מיוצג ,על פי תקנו המשמעת ,על
ידי עור& די חיצוני .בקשתו של הנילו להיעזר בשירותיו של עור& די חיצוני נענתה רק לאחר
שהתובעת חזרה בה מהצהרתה כי לא תדרוש את אחד העונשי החמורי.30
,˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰Â ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰ ˙Ú„ ÏÚ ,ÔÈ„‰ ˙È·Ï ‰ÚÈ„Â‰ ˙Ú·Â˙‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÏÚ „ÓÚ ÔÈ„‰ ˙È· Í‡ ,È ÂˆÈÁ ÔÈ„ Í¯ÂÚ È„È· ÔÂÏÈ ‰ ‚ÂˆÈÈÏ ˙Â„‚ ˙‰ ÔÈ‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÈÎ
Ï˘] ‚ÂˆÈÈÏ ÌÈÎÒ‰Ï ÍÓÒÂÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· Â‰˘ÏÎ ÛÂ‚˘ ‰Á ‰Ï ÒÈÒ· ÏÎ ÔÂ ˜˙· ÔÈ‡"˘ ÍÎ
˙·¯·Â„Ó ÈÎ ˙Ú·Â˙‰ ¯È‰·˙ Ì‡ ˜¯ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÏÎÂÈ ¯·„‰ ÈÎÂ ,"[È ÂˆÈÁ] „"ÂÚ È„È· [Ú
·„Á‡ ˙‡ ˘Â¯„˙˘ ˙Â¯˘Ù‡ ˘È ÈÎ ¯È‰ˆ˙ Â‡ ,"ÔÂ ˜˙‰ ÈÂ È˘Ï ‡È·˙˘" ˙È Â¯˜Ú ‰„ÓÚ
.(ÍÎ ¯Á‡ ‰˙˘Ú ¯ÂÓ‡Î˘ ¯·„) ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ˘ ÂÚ‰

__________________

30

לאחר שבקשת הנילו נענתה הוא הודיע לבית הדי כי הוא "מעדי #ייצוג 'פנימי' )עצמי/סטודנט/חבר
סגל(".
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Ô‰ ÏÙËÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰ÎÈ¯ˆ Ô‰·˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙Â¯·Ú˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â¯·Ú· ÔÂÈ„·˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂ ˜˙· ÚÂ·˜Ï ˘È ,˙Â·Î¯ÂÓ Ô˜ÏÁ˘ ÔÂÂÈÎÓÂ ,˙Â ÂÂ‚Ó
˜¯ ‰ÊÎ ‚ÂˆÈÈÏ Â˙Â‡ÎÊ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‡ÏÂ ,ÌÏÂ‰ ÈÚÂˆ˜ÓÂ ÈËÙ˘Ó ‚ÂˆÈÈ ÔÂÏÈ ‰ Ï·˜È ˙Â·Î¯ÂÓ‰
ÍÈÏ‰· ÈÎ ÈÂˆ¯ ,Ì‰·˘ ÌÈËÂ˘Ù· „ÂÁÈÈ·Â ,ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯· ."˘ ÂÚ‰ ÔÁ·Ó" ÈÙ ÏÚ
.ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á ·¯˜Ó ÔÚÂË· Ú·˙ ‰ ¯ÊÚÈÈ ,ÈÓÈ Ù ÔÂ ‚ Ó Â„ÂÒÈ· ‡Â‰˘ ,È˙ÚÓ˘Ó‰
„Á‡ ˙‡ Ú·˙ ‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï ˙˘¯Â„ ‰ È‡ ‰ÚÈ·˙‰ Ì‡ Û‡ ,ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈ¯˜Ó· ÌÏÂ‡Â
ÌÈÎÈÏ‰· ÔÂÈÒÈ ÏÚ· È ÂˆÈÁ ÔÈ„ Í¯ÂÚ· ¯ÊÚÈ‰Ï ÂÏ ¯˘Ù‡Ï ÌÂ˜Ó ˘È ,ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ˘ ÂÚ‰
.ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó Â‡ ÌÈÈËÙ˘Ó
יצוי כי בסו +נובמבר  ,2012לאחר מועד סיו הביקורת ,אישר סנט האוניברסיטה שינויי בתקנו
המשמעת ,ובה שינויי שמשמעות הגמשת הכללי בדבר השימוש בעורכי די חיצוניי בהליכי
משמעת .לפי שינויי אלה רשאי בית הדי "במקרי חריגי ומטעמי מיוחדי ,להתיר לנתבע
להיות מיוצג על ידי עור& די" ג א לא הצהיר התובע כי בכוונתו לדרוש להטיל על הנתבע את
אחד העונשי החמורי.
 : ‰ Ë È Ò ¯ · È Â ‡ ‰ È „ È Ï Ú Í È Ï ‰ ‰ Ï Â ‰ Èבערעור שהגיש הנילו באמצעות עור&
.3
די שאת שירותיו שכר ,פורטו טענותיו בדבר ניהול ההלי& המשמעתי על ידי האוניברסיטה .הנילו
טע בי היתר כי "בית הדי נתפס לכלל טעויות ופגמי נכרי המצדיקי את ביטול פסק הדי" ,וכי
הייתה כלפיו "רדיפה אישית ,התעמרות והתנהלות בלתי חוקית של התביעה המשמעתית" ,ובי
היתר התביעה סירבה להעביר לידיו את חומר החקירה.
יצוי כי בהסכמי שחתמה האוניברסיטה ע המתלוננת וע הנילו היא הכירה "בשגיאות שנפלו
בתו לב בהלי& המשמעתי" ובסבל הרב שנגר לנילו ,א& לא פירטה באילו שגיאות מדובר ומי
אחראי לה.
בתשובתה של התובעת למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2012היא מסרה ,בי היתר ,כי "סירבה
להעביר לנילו רק חומרי שאינ נוגעי לקובלנה נגדו" )ההדגשה במקור( .האוניברסיטה הודיעה
בתשובתה כי היא סבורה ש"התובעת פעלה כדי ובהתא לתקנו המשמעת ...למיטב ידיעתנו,
הפג שנפל בהלי& נבע מהחלטת בית הדי למשמעת אשר חרג מהסדר הטיעו מבלי לשמוע קוד
את הנילו ואת התובעת ולא היה קשור כלל להתנהלות התובעת" .עוד הודיעה האוניברסיטה כי
השינויי המוצעי בתקנו המשמעת שגובשו לאחרונה מציעי "פתרו לכשלי שהתגלו בתקנו
היש".
È˙ÚÓ˘Ó‰ ÍÈÏ‰· ˙Â‡È‚˘‰ ˙‡ ÒÁÈÈÏ Ô˙È ‡Ï ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,ÔÂÏÈ ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â ÚË Â˜„· ‡ÏÂ ¯Â˘È‚ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙‰ ‰˘ÚÓÏ˘ ¯Á‡Ó .Ô˘È‰ ÔÂ ˜˙‰ ÁÒÂ Ï
˘˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ‡Â‰ ¯Â˘È‚ ÍÈÏ‰ Ï˘ ˙È˙Â‰Ó‰ Â˙¯ËÓ" ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È¯·„Ï ÔÎ
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ï‡ ˙Â‡È‚˘Ï È‡¯Á‡ ÈÓ ˙Â‡„ÂÂ· ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ,"ÛÂÒ‰ „Ú Ô¯¯·Ï ‡ÏÂ
ÁÎÂ .¯Â˘È‚‰ ÍÈÏ‰ ˙Â·˜Ú· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÌÂÈÒ· ˜Ù˙Ò˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰
ÌÈÁ˜Ï‰ ÏÎ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ‰ÈÏÚ ,‰Ï‡ ÔÈÚÓ ¯Â¯È· ÈÎÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ï ˘È˘ ˙Â˘È‚¯‰Â ˙Â·È˘Á‰
.„È˙Ú· ÍÎÏ ˘¯„È˙ Ì‡ ‰Ï‡ ÌÈÁ˜Ï ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ '‡ Ï‚Ò ¯·Á Ï˘ Â ÈÈ Ú· ÍÈÏ‰‰ ÏÂ‰È Ó
מקרה ב'
 .1בתקנה )6ט( לתקנות למניעת הטרדה מינית נקבע כי א "נודע למעביד על מקרה של הטרדה
מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה ,ולא הוגשה תלונה או שהמתלונ חזר בו מתלונתו ,יעביר
את המקרה לבירור של אחראי; הועבר מקרה כאמור לבירור של אחראי או נודע לאחראי על מקרה
כאמור ,יקיי האחראי ,ככל שנית ,בירור על אודות המקרה לפי תקנה זו ,בשינויי המחוייבי".
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עוד נקבע בתקנות כי בתו הבירור על האחראי להגיש למעביד ,ללא דיחוי ,סיכו בכתב של בירור
המקרה בליווי המלצות מנומקות לגבי המש& הטיפול בו.
על פי הנוהל" ,תלונות או דיווחי על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות באוניברסיטה יש
להפנות לנציב .כל ממונה אשר נודע לו ,בכל דר& שהיא על ביצוע הטרדה מינית או התנכלות יעביר
את המקרה לבירור של הנציב" .כמו כ נקבע בנוהל כי א דווח לנציב על חשד לביצוע הטרדה
מינית או התנכלות ,או שהוגשה לו תלונה על הטרדה מינית או התנכלות ,הוא יפתח בהליכי בירור
התלונה ,ובמסגרת יבקש את תגובת הנילו וירשו את תוכנה.
מהאמור בתקנות למניעת הטרדה מינית ובנוהל עולה כי ג א לא הוגשה לנציב תלונה על הטרדה
מינית ,והמידע על חשש למקרה כזה הובא לידיעתו בדר& אחרת ,עליו לטפל בה כמפורט בתקנות
ובנוהל בשינויי המחויבי )ראו להל( ,ובכלל זה לתעד בכתב בזמ אמת את פעולותיו.
בביקורת עלה כי לפני שני מספר הועלו לפני האוניברסיטה טענות שלפיה חבר סגל בכיר )להל 
חבר סגל ב'( משתמש לכאורה בביטויי גסי אשר לתוכנ יש קונוטציה מינית .יצוי כי כשמתעורר
חשש מעי זה נדרשת בדיקה א מדובר בהטרדה מינית ,שכ בחוק למניעת הטרדה מינית נקבע
שהטרדה מינית היא בי היתר "התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאד ביחס למינו או
למיניותו ,לרבות נטייתו המינית".
ÌÈÎÓÒÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È˜È˙· Â‡ˆÓ ‡Ï '· Ï‚Ò ¯·ÁÏ ÂÒÁÂÈ˘ ˙ÂÈÂ‡Ë·˙‰‰ ˙¯ÓÂÁ ˙Â¯ÓÏ
.‡˘Â · ‰·Èˆ ‰ Ï˘ Â‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ˘˘Á‰ ‰ÏÚÂ‰ Â·˘ ÔÓÊ‰Ó
¯˜ Â È‡ ‡˘Â ‰ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï‚Ò È¯·ÁÓ „Á‡ Ï˘ Â˙ ÂÏ˙ ˙Â·˜Ú· ,ÌÈÈ˙ ˘Î ¯Â·ÚÎ
‰Ë˜ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰Ë¯ÈÙ Â·Â ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‡È˘ Ï ·˙ÎÓ Ê‡„ ‰·Èˆ ‰ ‰ÁÏ˘ ,ÏÙÂËÓ
·¯ÂË˜¯‰ ˙˘˜· ÈÙÏ ÂÓÚ ‰ÓÈÈ˜˘ ‰˘È‚Ù Ô‰·Â ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈÈ˙ ˘Î '· Ï‚Ò ¯·Á ÔÈÈ Ú
Â˜È˙· ˜˙Ú‰ ‡ˆÓ ÔÎ ÂÓÎ .‰·Èˆ ‰ È˜È˙· ‡ˆÓ ‰Ê ·˙ÎÓ Ï˘ ˜˙Ú‰ .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ¯·Ú˘Ï
.'· Ï‚Ò ¯·Á Ï˘ È˘È‡‰
Ï˘ ‰˙˘È‚Ù ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Â‡ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È˜È˙· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
.‰ÓÈÈ˜Ï ¯ÂË˜¯‰ ˙˘˜· ‰‡ˆÓ ‡Ï Û‡Â ,'· Ï‚Ò ¯·Á ÌÚ ‰·Èˆ ‰
במכתבו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2012ציי חבר סגל ב' כי הוא "לא היה מכותב למכתב
האמור ]של הנציבה[ ולא ידע כי העתק ממנו נמצא בתיקו האישי .דבר קיומו של המכתב ותוכנו
נודעו ]לו[ לראשונה בעת שקיבל לידיו ...את טיוטת דוח הביקורת".
Ú„ÈÓ ˙Â·˜Ú· ‰Ë˜ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ „ÂÚÈ˙-È‡ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˜ÏÚ .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰Ï ˘˘Á ‰ÏÚÓ‰ ‰Ï·È
„ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈ ÈÓ ˙Â„¯Ë‰· ÌÈÏÙËÓ‰ ‰· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ÏÎ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ ÔÎÂ ,‡˘Â · Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ˙‡ ˙Ó‡ ÔÓÊ· „Ú˙Ï
.Ô‰· ÔÈÈ Ú Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ ÂˆÙÂÈ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ
 .2כאמור ,על פי התקנות למניעת הטרדה מינית ,לאחר שבירר האחראי את התלונה או את
המידע בדבר הטרדה מינית ,עליו להגיש למעביד המלצות מנומקות על המש& הטיפול בנושא.
בנוהל למניעת הטרדה מינית של האוניברסיטה ניתנות לאחראי בעניי זה סמכויות רחבות יותר,
ולפיה לאחר שיקיי הלי& של בירור המקרה )זימו הנילו וקבלת תגובתו וזימו חברי סגל אקדמי,
סגל מינהלי וסטודנטי למת מידע או מסמ& הנוגע למקרה( עליו לקבל החלטה ,ולא רק להמלי,-
א יש לקיי הלי& משמעתי ,לגנוז את התלונה או את המידע או להמלי -על צעדי אחרי.
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ממכתבה האמור של הנציבה לנשיא האוניברסיטה עולה כי שנתיי קוד לכ ,חודש לאחר שהועלה
החשש הנוגע לחבר סגל ב' ,פנתה אליה רקטור האוניברסיטה הנבחרת 31בעניי שמועות שהגיעו
אליה "מגורמי אחדי" בדבר "שימוש בלתי הול במושגי בעלי קונוטציה מינית" על ידי חבר
הסגל ,וביקשה ממנה לזמנו לשיחה כדי "להעמיד אותו על חומרת הדברי ולדרוש שיפסיק לאלתר
בהערות מסוג זה" .הנציבה ציינה במכתבה כי זימנה את חבר סגל ב' למשרדה ,הבהירה לו כי "על
פניו הדברי חמורי מאד" וביקשה ממנו לחדול מיד "מסגנו דיבור שכזה ,ה בפני תלמידי וה
בפני עמיתי או עובדי אוניברסיטה אחרי" .עוד ציינה הנציבה כי בשיחת אמר חבר סגל ב' שהוא
אינו משתמש בסגנו דיבור כזה כבר כמה חודשי וכ& ינהג ג בעתיד ,וכ כי "מאז לא הוגשה
תלונה כלשהי בעניינו" ומבחינתה העניי סגור.
חודשיי לאחר ששלחה הנציבה את מכתבה האמור לנשיא ,היא השיבה לפנייתו של חבר סגל
אקדמי החבר בגו" +התביעהמשמעת סגל אקדמי" ,32וציינה כי הפנייה האמורה של הרקטור אליה
בעניי חבר סגל ב' "לא הייתה מבוססת על מידע קונקרטי ,אלא על שמועות ,ללא שו עדות
ממשית מהימנה".
·˘¯ÂË˜¯Ï ¯ÂÓ‡Î ÂÚÈ‚‰˘ ˙ÂÚÂÓ˘‰ Ï˘·Â '· Ï‚Ò ¯·Á Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂ‡Ë·˙‰ ¯·„· ˙Â ÚË‰ Ï
"ÌÚ ‰˘È‚Ù‰ ÏÚ ÛÒÂ ‡˘Â · ,È Â˘‡¯ ÂÏÂ ,¯Â¯È· ÌÈÂ˜È ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,"ÌÈ„Á‡ ÌÈÓ¯Â‚Ó
.Â ÈÈ Ú· ˙Â„Ú ‰¯ÒÓ ‡ÏÂ ‰ ÂÏ˙ ‰˘‚Â‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚ ,'· Ï‚Ò ¯·Á
 .3במכתבו האמור למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2012ציי חבר סגל ב' כי "מדובר היה
בשיחה עניינית אשר נועדה לברר באופ ראשוני את השמועות ...שיחה זו לא הוגדרה כ'הערה
והתראה' ...האופ בו הובאו הדברי במכתבה של הנציבה דאז בהקשר זה אינו משק +כהלכה את
שנאמר בשיחה" .עוד ציי חבר הסגל במכתב למשרד מבקר המדינה מינואר  2013כי בשיחה מסר
לנציבה כי "הוא אינו משתמש בסגנו דיבור לא הול באוניברסיטה".
האוניברסיטה ציינה בתשובתה מאוקטובר  2012למשרד מבקר המדינה ,כי בהיעדר פרטי מזהי
כלשה לגבי הסטודנטיות שכלפיה הופנו לכאורה הביטויי המיוחסי לחבר הסגל ב' ,לא ברור
לה כיצד היה אפשר לזמ סטודנטי וחברי סגל לעדות .עוד ציינה האוניברסיטה כי למיטב ידיעתה
"חבר הסגל מעול לא הודה בדברי המיוחסי לו" )ההדגשה במקור(.
מנגד ,הנציבה בתשובתה מדצמבר  2012למשרד מבקר המדינה ציינה כי חבר סגל ב' "אכ אמר
שכבר אינו משתמש בסגנו שכזה ,מכא שהודה על שימוש בסגנו זה בעבר ...מאז ועד היו לא
התקבלה כל תלונה בנושא סגנו דיבורו של חבר הסגל ,מכא נית להסיק ששיחת הבירור )יחד ע
פרסו הטיפול בחברי סגל אחרי( אכ השיגה את המטרה של שינוי הסגנו".

__________________
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אשר נבחרה לשמש רקטור האוניברסיטה כחודשיי קוד לכ וטר נכנסה לתפקידה.
גו #האחראי על פי תקנו המשמעת לתביעה בעניינ של חברי סגל אקדמי .בראש הגו #עומד משפט
בדרגת פרופסור מ המניי המשמש ממונה על התביעה ,וחברי בו חברי סגל אקדמי נוספי
המשמשי תובעי.
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˙ÂÏÂÚ Ô È‡ '· Ï‚Ò ¯·Á Ï˘Â ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·Â˘˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˜ ‰„Â‰ Ì‰ÈÙÏ˘ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙ ÌÚÂ ‰·Èˆ ‰ Ï˘ ‰·˙ÎÓ ÌÚ „Á‡ ‰
˙Â˘ÚÏ ˜ÈÒÙ‰ Í‡ ÌÏÂ‰ ‡Ï ¯Â·È„ ÔÂ ‚Ò· ˘Ó˙˘‰Ï ¯·Ú· ‚‰ ÈÎ '· Ï‚Ò ¯·Á ‰¯Â‡ÎÏ
·Â˘Á ‰È‰ ÚÂ„Ó ˙‡˘ ¯˙È· ‰˘ÈÁÓÓ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈ˜ ·‚‡ ‰ÏÂÚ ¯˘‡ ,ÂÊ ‰¯È˙Ò .˙‡Ê
˘.¯Â¯È·‰ ÈÂˆÈÓÏ ÏÂÚÙÏÂ Ï‚Ò‰ ¯·Á ÌÚ ‰ÁÈ˘‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î „Ú˙Ï ‰˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓ˙ ‰·Èˆ ‰
˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÎÂ ,¯ÂË˜¯‰ ‰ ÈÈˆ˘ "ÌÈ„Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰" ˙‡ ÔÓÊÏ ‰È‰ Ô˙È ÍÎ Ì˘Ï
‰ÚÈ‚Ù‰ ˙„ÈÓ ˙Î¯Ú‰Â È˙„·ÂÚ‰ ¯Â˘ÈÓ· ˙Â ÚË‰ ¯Â¯È· Í¯ÂˆÏ ÌÈË „ÂËÒÂ Ï‚Ò È¯·Á ÔÓÊÏ
·.Ï‚Ò È¯·Á· Â‡ ÌÈË „ÂËÒ
‡‰ ÂÓ˙ ÔÈ‡ ,˘˘Á‰ ‰ÏÚÂ‰˘ ¯Á‡Ï ¯ÙÒÓ ÌÈ ˘ ,ÌÂÈÎ˘ ÍÎÏ Ì¯‚ ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈ˜-È
·¯ÌÂÈ˜· ‰È‰ Ì‡ ˜ÙÒ ¯˙Â Â ,'· Ï‚Ò ¯·Á ÌÚ ¯Â¯È·‰ ˙ÁÈ˘ ¯·„·Â ˙ÂÈÂ˘Á¯˙‰‰ ¯·„· ‰¯Â
˘.˘¯„ ‰ ¯Â¯È·‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ È„Î ÂÊ ‰ÁÈ
 .4חברי סגל אקדמי ,ובייחוד הבכירי שבה ,מכהני מפע לפע בוועדות אוניברסיטאיות
שונות ,חלק חשובות ורגישות מאוד ,או מייצגי את האוניברסיטה במוסדות ובפורומי שוני.
המתמני למלא תפקידי אלה ממוני בעיקר על סמ& הישגיה וכישוריה האקדמיי ,א& ג
לאמות מידה אחרות ,כגו דפוסי התנהגות אישית ,צרי& להיות משקל במינוי .לפיכ& כדי לקיי
הליכי מינוי נאותי ראוי שסיכו הטיפול של האוניברסיטה במקרי של התנהגות בלתי הולמת של
חבר סגל יובא לידיעת הגורמי הנדרשי להחליט בקשר למינויי אלה.
לאחר העלאת החשש והשיחה האמורה שהתקיימה עקב כ& ,נבחר או מונה חבר סגל ב' לכמה
ועדות חשובות של האוניברסיטה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה האוניברסיטה כי לא הייתה "שו ראייה עובדתית שנית
היה על בסיסה לנקוט הלי& ]נגד חבר סגל ב'[ .בהעדר הרשעה משמעתית ,מסירת מידע מהסוג
המוצע ע"י הביקורת עלולה להוות הוצאת לשו הרע".
‰·Èˆ ‰ Â˙Â‡ ‰„ÈÓÚ‰ ‰·˘ Ï‚Ò‰ ¯·Á ÌÚ ‰˘È‚Ù‰ ÌÂÈ˜ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
".‰‡¯˙‰Â ‰¯Ú‰ ¯„‚· ‰˘ÚÓÏ ‡Â‰ - ÂÈ˘ÚÓÓ ÏÂ„ÁÏ Â ÓÓ ‰˘¯„Â "ÌÈ¯·„‰ ˙¯ÓÂÁ ÏÚ
Ì‚ ,'· Ï‚Ò ¯·Á Ï˘ Â ÈÈ Ú· ÌÈÈ˜˙‰˘ ‰Ê ÔÂ‚Î ¯Â¯È· ÈÓÂÎÈÒ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡Â‡·ÂÈ ÈÎ ÈÂ‡¯ - ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈÈÂ ÈÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ˙ÂÏÒÙÏ ÏÈ·Â‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì È‡ Ì
È„Î ,ÌÈ Â˘ ÌÈÈÂ ÈÓÏÂ ˙Â„ÚÂÂÏ Ï‚Ò È¯·Á ˙Â ÓÏ Ì„È˜Ù˙˘ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈÓ¯Â‚ ˙ÚÈ„ÈÏ
˘ÌÂÎÈÒ˘ ÔÂÂÈÎ ,¯ÂÓ‡‰ ‰¯˜Ó· .ÈÂ ÈÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÔÈÈ Ó· ÂÏ‡ ÌÈ ÈÈ Ú ÂÏ˜˘È
¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï Ì‚ ,ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘ ˜¯ ·˙Î‰ ÏÚ ‰ÏÚÂ‰ ‡˘Â · ‰·Èˆ ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰
‰ËÈÒ¯·È Â‡· ˙Â Â˘ ˙Â„ÚÂÂ· ¯·ÁÏ '· Ï‚Ò ¯·Á ˙‡ ˙Â ÓÏ ÂËÈÏÁ‰˘ ÈÓ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡È·‰Ï
·˙˜.Â ÈÈ Ú· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï˘ ‰ÙÂ

מקרה ג'
לפני שני מספר העלה אחד מחברי הסגל הבכירי לפני הנציבה חשש למקרה של הטרדה מינית
באוניברסיטה .הוא ציי כי המקרה חמור שכ מדובר בפגיעה בכמה בני אד.
‰ËÈÒ¯·È Â‡· ¯Á‡ Ì¯Â‚ Â‡ ‰·Èˆ ‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.‰¯˜Ó‰ ¯Â¯È·Ï ÂÏÚÙ
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בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה האוניברסיטה כי הנציבה קיבלה מחבר הסגל הבכיר האמור
ש אחד של סטודנטית לשעבר ,א& זו "סירבה בתוק +לדבר על הנושא" .האוניברסיטה מסרה כי
היא סבורה "שהנציבה פעלה כראוי ועשתה את כל שנית היה לעשות בנסיבות העניי".
¯Â¯È· ÌÈÈ˜Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ,¯ÂÓÁ ‰¯˜ÓÏ ˘˘Á· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÂÈÒÈ · ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ,˙È ÈÓ‰ ‰„¯Ë‰‰ ÂÏ ‰ÒÁÂÈ˘ ÈÓ ÌÚ ‰Ê ÏÏÎ· ,‡˘Â · ¯˙ÂÈ ÛÈ˜Ó
.„·Ï· ˙Á‡ ˙Ú‚Ù ÌÚ ‡˘Â ‰ ˙‡ ¯¯·Ï

פעולות הסברה והפקת לקחי
·˘ ˙ ‰ËÏÂ˜Ù· ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÏ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ‡˘Â · Ò Î ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰ÓÈÈ˜ 2008
˘‡.33˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ Â˘‚Â‰ ‰Ï˘ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÓ ÌÈ„Á‡ „‚ ˘ ,‰˜ÏÁÓ ˙ÎÈÈ˘ ‰ÈÏ
¯Á‡ÓÂ ,‰·ÂÁ ‰ È‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ ‚¯‡Ó˘ ‰Ê ‡˘Â · ÌÈÒ Î· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÓ‡Î˘ ¯Á‡Ó
˘Ï‚Ò È¯·Á ‰ÓÎ ÚÂ„È ‡Ï ,ÌÈÒ Î· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï ˙‚‰Â ‰ È‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
.Ò Î· ÂÙ˙˙˘‰ Ë¯Ù· ‰˜ÏÁÓ‰ÓÂ ÏÏÎ· ‰ËÏÂ˜Ù‰Ó
האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2012ובדצמבר  2012כי יש קושי לחייב
אנשי להשתת +בפעילות הסברה ,וכי כאמור היא "השיקה את הלומדה הראשונה העוסקת במניעת
הטרדה מינית עבור מוסדות להשכלה גבוהה באירוע שנער& ביו ."22.11.12
ÌÈÙËÂ˘ ‰¯·Ò‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
· ÂÈ‰ ‰·˘ ‰˜ÏÁÓ· Û˜Â˙ ‰ ˘Ó Ï·˜Ó ÂÊÎ ‰¯·Ò‰· Í¯Âˆ‰ .‰˙ÚÈ ÓÂ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ‡˘Â
˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÎ Í¯Âˆ‰ ‰ÏÂÚ Ì‚ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·Â ,˙ÓÏÂ‰ È˙Ï· ˙Â‚‰ ˙‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ
¯·„· ‰Î¯Ú‰ ÂÓÈÈ˜È ,˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ,‰˜ÏÁÓ‰ ˙ÎÈÈ˙˘Ó ‰ÈÏ‡˘ ‰ËÏÂ˜Ù‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰
.‰¯·Ò‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰
Í¯ÚÓ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÌÈÁ˜Ï Ì„˜‰· ˜ÈÙ‰Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï‚Ò‰ È¯·Á ˙‡ ÌÈ˙Á‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ,¯˙È‰ ÔÈ· .˙ÂÈ ÈÓ‰ ˙Â„¯Ë‰‰ ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ ‰¯·Ò‰‰
‡˘Â · ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎÂ ,Ï‰Â ‰ ˙‡ Â‡¯˜ ÈÎ ‰¯‰ˆ‰ ÏÚ ÈÏ‰ ÈÓ‰Â ÈÓ„˜‡‰
·¯Â‡ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â˜ÏÁÓ· ‰ÁÈÎ˘ ˙ÂÈ ÈÓ‰ ˙Â„¯Ë‰‰ ˙ÚÙÂ˙˘ ¯¯·˙Ó ¯˘‡Î .Ì‰Ï ˙Â¯Â
·ËÂ˜ ÏÂ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‚ÂÁ
‡˙ .˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰

מת פומבי לטיפול בתלונות
הנוהל קובע כי "האוניברסיטה תכבד את פרטיות של המתלונני ,הנפגעי והנילוני ככל האפשר
ובשי לב לדרישות החוק ולצור& להג על אינטרסי אחרי הנוגעי לעניי כגו :חובת
האוניברסיטה לחקור מקרי הטרדה מינית והתנכלות ולנקוט אמצעי כנגד האחראי בגינ".
__________________
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אחד מה הורשע על ידי בית הדי המשמעתי של האוניברסיטה בהתנהגות שאינה הולמת את תפקידו
והושעה מהאוניברסיטה לשנתיי .בעקבות ערעור שהגישה האוניברסיטה על קולת העונש המשמעתי,
החליט בית הדי לערעורי על פיטוריו של חבר הסגל מהאוניברסיטה.
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תקנו המשמעת של העובדי האקדמיי קובע כי "פסק די סופי של מוסד משמעת יהיה פומבי
במלואו ,לרבות זהות הנתבע ...רשאי מוסד משמעת להחליט כי פסק הדי ,או פרטי ממנו ,יהיו
סודיי".
הביקורת העלתה כי האוניברסיטה אינה מפרסמת בדר& כלל את תוצאות טיפולה בתלונות על
הטרדות מיניות לאחר סיומ של שלבי הטיפול :בירור התלונה על ידי הנציבה ,קיו ההלי&
המשמעתי לנילו ונקיטת האמצעי המשמעתיי או האחרי נגדו.34
Ï˘ ‰ÏÂÙÈË ÏÚ ÌÈË¯Ù ÌÒ¯ÙÏ Ï‰Â ‰ ÈÙÏ ‰·ÂÁ ÔÈ‡ Ì‡ Ì‚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÎÈÏ‰ ˙Ë˜Â ‡È‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÂÏÈÙ‡Â) ˙ÂÈ ÈÓ ˙Â„¯Ë‰ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈË „ÂËÒ‰ ÈÙÏÎÂ ‰È„·ÂÚ ÈÙÏÎ ˙ÂÙÈ˜˘· ‚Â‰ Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ,(ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó
·- ÌÈ ÂÏÈ ‰ „‚ ÂË˜ ˘ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÚÂ ˙Â˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ,˙Â ÂÏ˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÒ¯ÙÏÂ ‰
˙‡ ¯È·‚È ¯·„‰ .ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„„ˆ‰ Ï˘ Ì˙ÂÈË¯Ù ÏÚ ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ,¯ÂÓ˘Ï ˙‡Ê ÏÎ ÌÚÂ
ÌÈÚ‚Ù Â ˙ÂÚ‚Ù „„ÂÚÈ ,ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈ„È¯ËÓ ÚÈ˙¯È ,˙Â ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰
.‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ Û‡ ÈÏÂ‡Â ÌˆÓˆÏ ÚÈÈÒÈÂ ˙Â ÂÏ˙ ˘È‚‰Ï
האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2012כי היא עדכנה את הנוהל וקבעה בו
שעל הנציבה להכי דוח שנתי בדבר "היק +תופעת ההטרדה המינית וההתנכלות באוניברסיטה" ,וכי
הדוח יפורס באתר האינטרנט של האוניברסיטה ללא פרטי מזהי.

✯
·˘ ˙ÂÈ ÈÓ ˙Â„¯Ë‰ ÏÚ Ú„ÈÓÏÂ ˙Â ÂÏ˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ê ˜¯Ù· Â‡·Â‰˘ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ÌÈÈ
·‡˙ÂÏÂÚÙ ‰ÓÊÈ ‡Ï ‡È‰Â ,„·Ï· ‰ËÚÂÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ‰˙ÈÈ‰ ‰ËÈÒ¯·È Â
.‰ÚÙÂ˙‰ ˙ Ë˜‰Ï
‰„¯Ë‰‰ È¯˜Ó ˙ÂÁÈÎ˘ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï È„Î ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ
˙‡ ·ÈÈÁÏ ÏÂ˜˘Ï ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ ‰¯·Ò‰‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰ÈÏÚ :ÌÈ Â˘‰ ÌÈ‚ÂÁ· ˙È ÈÓ‰
ÏÚ ÌÓÈ˙Á‰ÏÂ ˙ÓÈÈ˜Ó ‡È‰˘ ‰¯·Ò‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ· Û˙˙˘‰Ï ÈÏ‰ ÈÓ‰Â ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á
ÏÂ˜˘Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .Ì‰Ï ÌÈ¯Â¯· ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎÂ Ï‰Â ‰ ˙‡ Â‡¯˜ ÈÎ ‰¯‰ˆ‰
˙Ë˜Â ‡È‰˘ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÚÂ ‰˘ÂÚ ‡È‰˘ ˙Â˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ,˙Â ÂÏ˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÒ¯ÙÏ
‚„ ÚÈ˙¯‰ÏÂ ˙Â ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ .ÌÈ ÂÏÈ ‰
.ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈÓ¯Â‚ È ÙÏ Ô ÂÏ˙‰Ï ÌÈÚ‚Ù Â ˙ÂÚ‚Ù ÂÚÈ ÈÂ ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈ„È¯ËÓ

__________________
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במקרה אחד חייב בית הדי למשמעת את האוניברסיטה לפרס את פסק הדי לעובדי האוניברסיטה
ולסטודנטי.

1594

דוח שנתי 63ג

טיפול אוניברסיטת בר איל בתלונה על הטרדה מינית
על פי התקנות למניעת הטרדה מינית ,הטרדה מינית והתנכלות שמקורה בהטרדה מינית ה עברות
משמעת חמורות .חומרת של עברות אלו מחייבת הקפדה בקיו הליכי הבירור המשמעתיי כאשר
מתעורר חשש לביצוע .משרד מבקר המדינה בדק את טיפולה של אוניברסיטת בראיל )להל
בפרק זה  האוניברסיטה( בתלונה שהוגשה לה בשנת  ,2009ולפיה עובד מינהלי בכיר הטריד
לכאורה מינית את מנהלת לשכתו והתנכל לה .בעקבות התלונה התקיימו באוניברסיטה הליכי בירור
וגישור ונפתח הלי& משמעתי .בד בבד הגישה בפברואר  2011מנהלת הלשכה לבית הדי האזורי
לעבודה בתל אביביפו )להל  בית הדי האזורי לעבודה( תביעה נגד העובד המינהלי הבכיר ונגד
האוניברסיטה .במסגרת הביקורת נבדקה פעילות הגופי שמונו לטפל בנושא  35נציבת הקבילות
לענייני הטרדות מיניות )להל  נציבת הקבילות או הנציבה( ,ועדת שעה )ועדת אדהוק( לבירור
הנושא והסקת מסקנות ,ועדת המשמעת  ומעורבות של בעלי תפקידי אחרי בטיפול בנושא.
במהל& הביקורת נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה ע בעלי תפקידי באוניברסיטה שטיפלו
בתלונה ,לרבות מנכ"ל האוניברסיטה ,וקיבלו מה את התיקי שבה תויקו המסמכי הקשורי
לנושא .36להל עיקרי הממצאי:
התמשכות הטיפול בתלונה
בחוק למניעת הטרדה מינית נקבע כי על המעביד "לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או
התנכלות שידע אודותיה" .בתקנות נקבע כי בירור תלונה על הטרדה מינית או התנכלות צרי&
להיעשות "ביעילות ובלא דיחוי" ,וכי מעביד שקיבל המלצות בעקבות הבירור האמור יחליט "בלא
דיחוי ובתו& תקופה שלא תעלה על  7ימי עבודה ,על הפעלת הסמכויות שבידיו" .מכא שהמחוקק
ומחוקק המשנה ראו חשיבות בטיפול יעיל ומהיר ככל הנית בתלונות בדבר הטרדה מינית.
בשלב הראשו טיפלה בתלונה ,כנדרש על פי התקנות ועל פי התקנו למניעת הטרדה מינית של
האוניברסיטה )להל  התקנו( ,נציבת הקבילות .בשלב השני טיפלה בתלונה ועדת שעה ,ואחר כ&
הועבר הנושא לטיפולה של ועדת המשמעת .להל נתוני על מש& טיפול של הגופי האמורי
בתלונה:
ÛÂ‚‰
נציבת הקבילות
ועדת שעה
ועדת המשמעת

‰ÙÂ˜˙‰
פברואר  2009עד דצמבר 2009
דצמבר  2009עד יולי 2010
יולי  2010עד אוקטובר ) 2012הטיפול טר הסתיי(

ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó
 10חודשי
 7חודשי
 27חודשי

יצוי כי על פי נתוני שהתקבלו מהאוניברסיטה בספטמבר  ,2012הוצאותיה על הטיפול בתלונה עד
אותו מועד הסתכמו ביותר מ 600,000ש"ח .להל הפירוט :ייצוג משפטי  כ 383,000ש"ח;
חקירות  כ 80,500ש"ח; גישור  כ 114,000ש"ח; הלי& משמעתי  כ 28,000ש"ח.
__________________

35
36

הביקורת עסקה בהיבטי המינהליי של טיפול האוניברסיטה במקרה ולא בהלי המשפטי המתנהל
בבית הדי האזורי לעבודה.
הביקורת בנושא זה התבססה על מסמכי אלה .יצוי כי לאחר קבלת המסמכי מהמנכ"ל מצא צוות
הביקורת לנכו לברר עמו א יש בלשכתו מסמכי נוספי הקשורי לנושא שלא נמסרו ,ונענה כי כל
החומר הרלוונטי נמסר.
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האוניברסיטה מסרה למשרד מבקר המדינה כי ההוצאות האמורות אינ כוללות את עלות עבודת
של "רבי מעובדי האוניברסיטה ואנשי ציבור שנדרשו לפעילות בתיק שעלות הכוללת גבוהה
מאד] ...וכי[ בשלב זה מקורות המימו ה מעתודת מנכ"ל ...יודגש כי ניצול עתודה זו פוגע...
בפעילויות רבות שמימונ תוכנ מעתודה זו ,ואשר בנסיבות העניי לא יכלו להתבצע".
ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·Â ÈˆÁÂ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó ‰¯˜Ó· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
È¯·„Ï ,ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ Û‡ Â˙ÂÏÚ ÈÎÂ ,ÌÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú 2012 ¯·ÂË˜Â‡· ˙¯Â˜È·‰
È‰ÂÊ ‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÛËÂ˘‰ ‰„Â˜Ù˙· ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
‰ËÈÒ¯·È Â‡· Ô‰Â ÔÂÏÈ · Ô‰ ,˙ ÂÏ˙Ó· Ô‰ ˙Ú‚ÂÙ‰ ,ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ‰¯È·Ò ‡Ï ˙ÂÎ˘Ó˙‰
˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÂÏÎ ˙‰ ÏÚÂ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ˘È‚‰ÏÓ ÌÈÚ‚Ù ÚÈ˙¯‰Ï ‰ÏÂÏÚÂ ‰ÓˆÚ
.‰„¯Ë‰Ï
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2012טענה האוניברסיטה כי היא "פעלה על פי הנדרש
בחוק ובתקנוניה ,א& ...המתלוננת והנילו עכבו את התהלי& בכל שלב שהוא והקשו מאד על בירור
העובדות".
ÏÚ ‰ ÂÏ˙‰ ¯Â¯È· ÍÈÏ‰Ï È‡¯Á‡‰ ÛÂ‚‰ ‡È‰ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘.ÈÂÁÈ„ ‡Ï·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ‡˘Â · ÏÙËÏ ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙·ÈÂÁÓ ‡È‰Â ,ÌÈ Â˘‰ ÂÈ·Ï
·˙ÂÈ¯Á‡‰ ÏÎ ˙‡ ÏÈË‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ;˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ÌÈÚˆÓ‡‰ Û‡ ‰„È
˙‡ Á˙ Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ .ÔÂÏÈ ‰Â ˙ ÂÏ˙Ó‰ ÔÂ‚Î ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÏÚ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰Ï
ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ Ì˙·ÂÁ ˘ÂÓÈÓ ¯·„· ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ÂÈ·Ï˘ ÏÚ ¯ÂÓ‡‰ ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰
˘.ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏÂ ˙ÂÏÈÚÈ· ÏÂÚÙÏ ‰¯˜Ó· ÂÏÙÈË

נציבת הקבילות
 .1בתקנו נקבע כי נשיא אוניברסיטה ימנה נציב קבילות ,עובד אקדמי או מינהלי קבוע של
האוניברסיטה ,שתפקידיו יהיו בי היתר "לקבל תלונות ודיווחי שעניינ הטרדה מינית או
התנכלות ולברר לש מת המלצות לרקטור ולסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש באשר לדרכי
הטיפול בה" .בתקנו נקבע כי "ככל שנית תמונה אישה לתפקיד נציב הקבילות".
על פי התקנות ע קבלת תלונה על מקרה של הטרדה מינית על הנציבה לפעול לבירורה "ביעילות
ובלא דיחוי" ,ולצור& כ& עליה לשמוע את המתלונ ,את הנילו ועדי ,א יש ,ולבדוק כל מידע
שהגיע אליה בעניי זה .ג א לא הוגשה לנציבה תלונה על הטרדה מינית ,והמידע על חשש
למקרה כזה הובא לידיעתה בדר& אחרת ,עליה לטפל בו כמפורט בתקנות בשינויי המחויבי .לפי
התקנו על הנציבה לקיי את החקירה "ביעילות ,ועד כמה שנית ,ברציפות עד להשלמתה",
ובמסגרתה לזמ את הנילו ,להביא לפניו את פרטי התלונה ולבקש את תגובתו .א לאחר שהגישה
הנציבה את המלצותיה הוחלט על פתיחת הלי& משמעתי נגד נילו ,עליה להעביר לגור המטפל את
כל החומר הרלוונטי ,ובכלל זה כל רישו שערכה במהל& הבירור )החקירה( .יצוי כי התקנו אינו
מפרט אילו פעולות עליה לתעד.
בפברואר  2009הגישה אחת ממנהלות הלשכה באוניברסיטה )להל  המתלוננת( תלונה בכתב
)להל  התלונה הראשונה( לנציבה ,פרופ' אלה בלפר .לפי התלונה ,הממונֶה עליה ,בעל תפקיד
בכיר וחשוב באוניברסיטה הכפו +במישרי למנכ"ל )להל  הנילו( ,הטריד אותה מינית במש&
חודשי מספר )בעיקר בשפת הגו" ,+מבטי תאוותניי" והעוויות פני ותנועות מגונות( ,ולאחר
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שהחליטה "לשמור על דיסטנס" התחיל לצמצ את סמכויותיה ,להעלי ממנה מידע ולהצר את
צעדיה.
כעבור תשעה חודשי ,בנובמבר  ,2009הגישה המתלוננת תלונה נוספת )להל  התלונה השנייה(.
בתלונה זו ציינה ,בי היתר ,כי לאחר הגשת התלונה הראשונה נפגשה עמה הנציבה והמליצה לה
"ליישר את ההדורי" ע הנילו ,א& הוא הצר את צעדיה ,פעל לפגוע בשמה הטוב "על ידי
תחבולות ...והמצב הפ& ...לבלתי נסבל".
ÌÈÓÂ˘È¯ ‡Ï‡ ‰˘È‚Ù‰ Ï˘ ˙¯„ÂÒÓ ˙ÓÂ˘¯˙ ‰ ÈÎ‰ ‡Ï ‰·Èˆ ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
- ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘Ú ¯Â·ÚÎ ‰˘È‚‰˘ ÁÂ„· ÂÏÏÎ ÂÊ ‰˘È‚Ù ÏÚ ÌÈË¯Ù) „·Ï· „È ·˙Î· ÌÈÈ˜ÏÁ
¯‡‡Ï ,‰ Â˘‡¯‰ ‰ ÂÏ˙‰ ˙˘‚‰ ¯Á‡Ï ÔÂÏÈ ‰ ˙‡ ˘¯„ Î ‰ ÓÈÊ ‡Ï Û‡ ‡È‰ .(ÔÏ‰Ï Â
.‰ ÂÏ˙‰ ¯Â¯È·· ÏÏÎ ‰ÏÈÁ˙‰ ‡Ï ‰˘ÚÓÏÂ ,Â˙·Â‚˙ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î ‰ÈË¯Ù ˙‡ ÂÈ ÙÏ ‰‡È·‰
Ì‡‰Â ,˙ ÂÏ˙Ó‰ Ï˘ ‰·ˆÓ ‰Ó ¯¯·Ï ˙ Ó ÏÚ ·˜ÚÓ ÌÂ˘ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰·Èˆ ‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
‡ÂÙ‡ ‰ÏÚ ‡Ï ‰·Èˆ ‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË .‰È¯·„Ï Ô‰Ó ‰Ï·Ò˘ ˙ÂÈÂÏÎ ˙‰‰Â ˙Â„¯Ë‰‰ Â˜ÒÙ
·˜ ."ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏÂ ÏÈÚÈ" ÏÂÙÈËÏ ÔÂ ˜˙‰Â ˙Â ˜˙‰ ˙˘È¯„ ÌÚ „Á‡ ‰
ביולי  2011הסבירה הנציבה למשרד מבקר המדינה כי היא הרגישה שאי מדובר בתלונה ושהיא
"לא צריכה להתערב" ,וכי היא הניחה שמאחר שהמתלוננת לא חזרה אליה ,הבעיות בינה ובי
הנילו נפתרו בעקבות המלצתה .ע זאת ציינה הנציבה כי בדיעבד היא סבורה שהייתה צריכה
לקיי מעקב בנושא וכ& תנהג בעתיד .בתשובתה מנובמבר  2012למשרד מבקר המדינה הוסיפה
הנציבה וציינה כי הפנייה הראשונה של המתלוננת אליה לא הוצגה כתלונה ,והיא לא תפסה אותה
כתלונה ,אלא יותר כהתייעצות של העובדת עמה .ולכ ,לפי שיקול דעתה ,לא היה טע ומקו
באותו שלב לזמ את הנילו לבירור או לנקוט צעד אחר.
˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ ÔÂ ˜˙· ¯È‰·‰Ï „ÈÙ˜˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰„¯Ë‰ ÏÚ Ú„ÈÓ· Â‡ ˙Â ÂÏ˙· ˙ÂÙÈˆ¯·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ÏÙËÏ ‰·ÂÁ‰ Ô‰·Â ,‰·Èˆ ‰ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰
˙Ó‡ ÔÓÊ· ¯„ÂÒÓ „ÂÚÈ˙Â ·˜ÚÓÂ ¯Â¯È· ÌÂÈ˜ ÔÂ‚Î ,ÍÎÓ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡Â ,˙È ÈÓ
˘.‰˙˘Ú˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘Â ‰ÓÈÈ˜˘ ˙Â˘È‚Ù Ï
 .2על פי תקנו האוניברסיטה אחד מתפקידיה של הנציבה הוא לתת "מידע ,הדרכה וייעו-
לפוני ]אליה[ ולהפנות לקבלת סיוע רפואי ,נפשי או אחר במקרה הצור&" .בתקנו לא נקבע א
מדובר בסיוע פנימי או חיצוני ומי יישא בעלותו.
בדוח האמור שהגישה הנציבה היא ציינה כי המתלוננת "חשה פגועה מאד ,חסרת ביטחו ומאוימת
מקצועית" ,וכי הופיעו אצלה הפרעות פיזיות ונפשיות ,ולכ הציעה לה להיעזר בשירותי הרווחה
באוניברסיטה ,המחויבי בשמירת סודיות .לדברי הנציבה ,המתלוננת דחתה את ההצעה וטענה
"שתוכל להסתדר בכוחות עצמה".
¯˘Ù‡ ,¯ÈÎ· „È˜Ù˙ ÏÚ· ‡Â‰ ‰¯Â‡ÎÏ „È¯ËÓ ¯˘‡Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘Ô ÂÏ˙Ó‰˘ Â‡ ,„È·ÚÓ‰ ÂÏ ÚÈˆÓ˘ ¯Á‡ Â‡ È˘Ù ,È‡ÂÙ¯ ÚÂÈÒ· ÔÂÓ‡ ‰È‰È ‡Ï Ô ÂÏ˙ÓÏ
ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ·ÈÈÁ ÚÂÈÒ‰ Ô˙Â Ì‡ Ì‚ ,‰ÊÎ ÚÂÈÒ ·˜Ú ‰ÙÏ„‰Ó Â‡ ¯˙È ˙ÙÈ˘ÁÓ ˘Â˘ÁÈ
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÍÎÈÙÏ .È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚Ó ‰ÊÎ ÚÂÈÒ Ï·˜Ï ÔÎÂÓ ‰È‰È ‡Â‰ Í‡ - ˙ÂÈ„ÂÒ
˘ÈÎ ‰·Èˆ ‰ ˙‡ ‰Á ˙ ˙ÂÁÙÏ Â‡ ÔÂ ˜˙· ÚÂ·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
· .‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ıÂÁÓ ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï Ô ÂÏ˙Ó ˙Â Ù‰Ï Ô˙È ˘˜·˙Ó ¯·„‰ Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ
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 .3בתקנו נקבע כי בתו חקירת התלונה תגיש הנציבה ל"גור המוסמ&" סיכו בכתב של
החקירה ותפרט את המלצותיה לגבי המש& הטיפול בתלונה .על פי התקנו הגור המוסמ& הוא
"הרקטור  כאשר הנילו נמנה ע הסגל האקדמי ,הסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש  כאשר הנילו
נמנה ע הסגל המנהלי והטכני ודק הסטודנטי  כאשר הנילו הוא תלמיד" .יצוי כי הגור
המוסמ& אינו חייב לקבל את המלצותיה של הנציבה.
Û‡Â ,„Â‡Ó ¯ÈÎ· „È˜Ù˙ ÏÚ· ‰È‰È ÔÂÏÈ ‰˘ ˙Â¯˘Ù‡Ï ˙Ú„‰ ‰ ˙È ‡Ï ÔÂ ˜˙· ÈÎ ‡ˆÓ
„È˜Ù˙ ÏÚ·Ï Â‡ ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚Ï ÔÈ¯˘ÈÓ· ÛÂÙÎ ÔÂÏÈ ‰ ¯˘‡Î ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ¯ˆÂÂÈÈ˘ ˘˘ÁÏ
.(‡È˘ ‰ Ô‚Ò Â‡ ‡È˘ ‰ ,Ï"Î Ó‰) Â ÓÓ ¯ÈÎ· Â‡ ÂÏ ÏÈ·˜Ó
לאחר קבלת התלונה השנייה קיימה הנציבה בירור ובמהלכו זימנה את הנילו ושמעה את גרסתו.
בדצמבר  ,2009כעשרה חודשי לאחר קבלת התלונה הראשונה ,הכינה הנציבה דוח מסכ ובו
ציינה ,בי היתר ,כי "אי כלי ]בידיה[ להגיע לבירור האמת בי שתי הגרסאות" .לפיכ& היא
המליצה לנקוט אחת משתי דרכי )או שילוב שלה() :א( פנייה לגור מקצועי חיצוני )חברת
מודיעי אזרחי(; )ב( הקמת גו +אוניברסיטאיציבורי לבירור העניי .מאחר שהנילו היה בעל
תפקיד בכיר מאוד ,המקביל בדרגתו לגור המוסמ& לטפל בעניינו  הסמנכ"ל למינהל ולמשאבי
אנוש  החליטה הנציבה להגיש את הדוח המסכ שהכינה לנשיא האוניברסיטה ,העומד בראשה
ומנהל את ענייניה.
יצוי כי ועדת המשמעת שמונתה לטפל במקרה )ראו להל( נדרשה לעניי זה וקבעה ביוני 2011
שהפנייה לנשיא הייתה ראויה ,א +שאינה מעוגנת בתקנו ,שכ כאשר לגור המוסמ& יש "ניגוד
ענייני ,או מראית פני וחשש לניגוד ענייני ,יש להעביר את תפקידו לגו +אחר הנקי מחשש
כאמור".
היוע -המשפטי של האוניברסיטה )להל  יועמ"ש האוניברסיטה( מסר למשרד מבקר המדינה
בתשובתו מנובמבר  ,2012כי בעקבות המקרה ובעקבות "השאלו עליו התבקשה האוניברסיטה
להשיב במסגרת הביקורת של מבקר המדינה" ,אושרו ביזמתו ,בנובמבר  ,2011כמה תיקוני
בתקנו" ,ובה תיקו המאפשר במקרה הצור& )כמו ,למשל במקרה של חשש לניגוד אינטרסי(,
מינוי גור או גו +אחר כ'גור המוסמ&'".
Ô˜Â˙Ó‰ ÔÂ ˜˙· ÔÂÈÚÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ Í‡ ÔÂ ˜˙‰ ÔÂ˜È˙ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯È„Ò˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘ÁÏ ˙˘¯ÂÙÓ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Â· ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÚ
˘˘Á ˘È Â·˘ ·ˆÓ· ‡ˆÓÈÈ ‡Ï ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰˘ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ¯È‰·˙ ,ÔÂ ˜˙· ‰Ê ÔÈÈ Ú
.‰ÊÎ ·ˆÓ ÂÚ ÓÈ˘ ÌÈ¯„Ò‰ ˘¯ÂÙÓ· Ú·˜˙Â ,‰Ù„Ú‰ Â‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï
האוניברסיטה מסרה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2012כי היא מקבלת את המלצותיו "בדבר
בחינה מחודשת של התקנו להטרדה מינית  כולל התייחסות למקרי בה הנילו יהיה בעל תפקיד
בכיר והשלכות הדבר על הליכי המשמעת ומניעת ניגוד ענייני  כמו ג בחינת סוגיות נוספות כמו
הקמת ועדת משמעת ומינוי חבריה".
ועדת שעה לבחינת התלונה
 .1בתקנו נקבע כי "לגור המוסמ& מוקנות כלל הסמכויות המוקנות לנציב הקבילות" ,וכי לאחר
שיקבל את דוח הנציבה עליו להחליט בתו& שבעה ימי עבודה על נקיטת צעדי ,ובה פתיחת
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הליכי משמעתיי .עוד נקבע כי הגור המוסמ& רשאי לאצול סמכויות "לאחר ,לרבות לנציב
הקבילות ,ולרבות למי שאינו עובד".
בעקבות המלצת הנציבה מינה ב 7.12.09הנשיא פרופ' משה קוה ,כגור המוסמ& לעניי זה" ,ועדת
אדהוק ]ועדת שעה[ לבירור הנושא והסקת מסקנות" ,וכדי למנוע עינוי הדי ביקש ממנה ש"תתכנס
ותגיש המלצותיה בהקד האפשרי" .עו"ד ד"ר יהושע רוזנצוייג ,יו"ר הוועד המנהל של
האוניברסיטה ,מונה ליו"ר הוועדה ,וכ היו חברי בה יו"ר ועדת הביקורת של האוניברסיטה ,אחת
מחברות ועדת הקבע של האוניברסיטה 37וחברת סגל בכירה מהפקולטה למשפטי .את עבודת
הוועדה ריכז ,לבקשת היו"ר ,יועמ"ש האוניברסיטה.
ÏÈÚÈ ÏÂÙÈËÏ ‰˘È¯„‰ ˙ ‚ÂÚÓ ˙Â ˜˙·Â ˜ÂÁ·˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‡È˘ Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ ÂÏ˙‰ ‰Ï·˜˙‰ Ê‡Ó ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘Ú Â¯·Ú˘ ¯Á‡ÓÂ ,˙ÂÈ ÈÓ ˙Â„¯Ë‰ ÏÚ Ú„ÈÓ· ¯È‰ÓÂ
.˘¯„ ‰ ¯Â¯È·‰ ÚÂˆÈ·Ï ¯ˆ˜Â ¯„‚ÂÓ ÔÓÊ ‰Ú˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ·Âˆ˜È˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ,‰ Â˘‡¯‰
.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘ ÂÎ˘Ó ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰Â ¯Â¯È·‰
בתשובתו של הנשיא למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2012הוא מסר כי "הערת הביקורת לגבי
קציבת זמ מוגדר לעבודתה של ועדת השעה ,נכונה ומקובלת ותבוצע מכא ואיל&".
 .2ועדת השעה קיימה דיו ראשו ב ,28.12.09ואחר כ& התקיימו התייעצויות ודיוני נוספי.
בדוח המסכ של הוועדה מיולי ) 2010ראו להל( צוי כי "לאור ההבדלי בי גרסאות הצדדי,
ולאור הקושי  עליו הצביעה ג הנציבה  להכריע בי הגרסאות מבחינה עובדתית ,החליטה
הוועדה לפנות למשרד חקירות ,המתמחה בתחו ,על מנת שיבצע חקירה מקצועית של המקרה".
במר 2010 -הגיש משרד החקירות לוועדת השעה דוח זמני ומסמ& משלי לדוח ,ובתחילת אפריל
 2010מסר לה דוח המסכ את החקירה .בסו +אותו חודש הודיע יו"ר ועדת השעה לנשיא כי
הוועדה השלימה את "הליכי הבדיקה והחקירה הראשוניי המתחייבי החלה לגבש מסקנותיה
והמלצותיה ,בה האפשרות להמלי ...-כי הנושא יועבר לבירור בפני ועדת המשמעת" .ע זאת,
לאור העובדה שהנילו הודיע כי הוא שוקל לפרוש בתנאי מסוימי מעבודתו באוניברסיטה,
והמתלוננת הביעה הסכמה עקרונית לסיו הנושא בדר& זו ,בכפו +לתנאי שהציבה ,ובה כי תוחזר
למקומה ולמעמדה ,סברה הוועדה כי יש מקו "לסיי את הפרשה על פי מתכונת הפתרו שהוצע".
על כ המליצה הוועדה בי היתר כי היא תחדל לתקופת ביניי מהמש& דיוניה ופעולותיה ,וכי
"הנשיא יטיל על המנכ"ל לבוא בדי ודברי ע באיכח הנילו והמתלוננת על מנת לסכ את
ההסדרי לסיו העני".
בעקבות זאת הטיל הנשיא במאי  2010על מנכ"ל האוניברסיטה "לטפל באופ בלעדי ביישו
המלצות ]הוועדה[ ,לנהל מו"מ ע הנוגעי בדבר ולגבש פתרו מוסכ" )ההדגשה במקור(.
הנשיא הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "נכו היה שהתיאומי המנהליי והכספיי
יסוכמו על ידי מנכ"ל האוניברסיטה שכ הנושא בתחו סמכותו" .לעומת זאת ,יו"ר ועדת השעה
הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מנובמבר  2012כי "הבלעדיות ,המודגשת במכתב הנשיא,
לא הוזכרה כלל בהמלצות ועדת השעה" ,וכי הוועדה המליצה על ליווי וטיפול משפטי של יועמ"ש
האוניברסיטה ו"לא שללה אפשרות לערב גורמי נוספי ,ושיקול הדעת המלא ביחס לכ& נותר בידי
הנשיא" .עוד ציי יו"ר ועדת השעה כי הוועדה "ÔÙÂ‡· ‡˘Â · ÏÙËÈ [Ï"Î Ó‰]˘ ÍÎÏ ‰ ÂÂÎ˙‰ ‡Ï
‡) "Í¯Âˆ‰ ÈÙÏ ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÔÂ ‚ Ó‰ ˙‡ ÏÈÚÙÈ˘ ‡Ï‡ ,ÂÓˆÚ· È˘Èההדגשה במקור( ,וכי
__________________
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ועדת הקבע המתמנה על ידי הוועד המנהל של האוניברסיטה מוסמכת לפקח על ביצוע החלטות של
חבר הנאמני והוועד המנהל ולדו ולהחליט בכל הענייני המינהליי השוטפי בי ישיבות הוועד
המנהל.
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באותו שלב כבר הושגה הסכמה עקרונית בי הצדדי ,ולא היה צור& במשא ומת רציני נוס.+
לעומת זאת ,מנכ"ל האוניברסיטה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2012כי
ה"'רעיונות' לסיו הסכסו& כפי שהוצגו על ידי הצדדי בפני הוועדה היו חלקיי מאד ולא
בשלי" .במכתב נוס +מסר כי "·¯˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÂÈ‰ ‡È˘ ‰ ˙ ÂÂÎ Ì‚Â ¯"ÂÈ‰ ˙ ÂÂÎ Ì‚˘ ÏÎÏ ¯Â
 "‡˘Â · ÏÂÙÈË‰אליו אישית )ההדגשה במקור(.
בתחילת יוני  2010העביר המנכ"ל לנשיא דוח שסיכ את טיפולו בנושא ,ולפיו לא עלה בידו להביא
לסיו הפרשה .בדוח תיאר המנכ"ל פגישה קצרה שקיי כחודש לפני כ ע בא כוח הנילו,
ש"נסתיימה בחוסר הסכמה" ,ופגישה ארוכה וטעונה שקיי אחר כ& ע המתלוננת ובא כוחה,
שאחריה הודיעה לו המתלוננת כי היא מסכימה להצעותיו ,א& למחרת "חזרה בה מ ההסכמות".
‡Ï"Î Ó‰ ¯ÂÓ‡Î ¯È·Ú‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÔÈ· Â‡ˆÓ ‡Ï ,˙Â·Â˘Á ˙Â˘È‚Ù· ¯·Â„Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û
.˙Â˘È‚Ù‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ¯Ó‡ ‰Ó ˙Ú„Ï Ô˙È Ô‰ÈÙÏ˘ ˙ÂÓÂ˘¯˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מנכ"ל האוניברסיטה כי הדוח שהועבר לנשיא משק" +באופ
מדויק את כל שהתנהל ,נבח על ידי היועמ"ש של האוניברסיטה ותא במלואו את המציאות כפי
שהתנהלה".
ÏÚ „ÂÓÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰Â ,ÁÂ„· ˜Ù˙Ò‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÈÎ Ï"Î ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ ÂÓÓ ‰È‰ ÂÈÏÚ˘ ÍÈÏ‰‰ È·Ï˘ ÏÎ Ï˘ ˙Ó‡ ÔÓÊ· Ë¯ÂÙÓÂ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ Ï‰Â È˘ ÍÎ
Ì‰È È· ˘ÈÂ ,ÔÂÏÈ ‰ ÏÚ ÔÈ¯˘ÈÓ· ‰ ÂÓÓ Ï"Î Ó‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ Ì‚ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‡ Ì‚ ,‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏÈË‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÙËÂ˘Â ÌÈ·Â¯˜ ‰„Â·Ú ÈÒÁÈ
˜È ÚÈ ‡È˘ ‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï È‡„ÂÂ· ;Â˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· Ì‰ ÌÈÈÙÒÎ‰Â ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈ‡˘Â ‰
ÔÈÈ Ú· ‰È˙Â ÂÂÎ ˙‡ ˘¯ÂÙÓ· ¯È‰·‰Ï ‰Ú˘‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ‰È‰Â ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ„ÚÏ· Ï"Î ÓÏ
ÏÈË‰Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ,ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï Â‡ ‰Ù„Ú‰Ï ˘˘Á ÚÂ ÓÏ È„Î ,ÏÏÎÎ .‰Ê
˙‰„Â·Ú È¯˘˜ Â‡ ÌÈ¯È˘È ˙ÂÙÈÙÎ ÈÒÁÈ ÔÂÏÈ ‰ ÔÈ·Â Â È· ÔÈ‡˘ ÈÓ ÏÚ ‰Ê ˘È‚¯ „È˜Ù
˘¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ Ó Â‡ ÌÈ ˜„‰Ó ,¯ÂË˜¯‰ È ‚ÒÓ „Á‡ ,¯ÂË˜¯-Â¯Ù‰ ,¯ÂË˜¯‰ ÔÂ‚Î ,ÌÈÙËÂ
·˜¯· .Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰
 .3בעקבות כישלו הניסיו להגיע לפתרו המוסכ על כל הצדדי ,המשיכה ועדת השעה
בעבודתה ,ובאמצע יולי  2010היא הגישה לנשיא האוניברסיטה דוח מסכ ובו המליצה "לפתוח
בהליכי משמעתיי לבירור התלונה ...ה לעניי ההטרדה המינית וה לעניי ההתנכלות ...הוועדה
מותירה לקובל ]התובע[ ,שימונה בהליכי ,לקבוע את ההגדרות המדויקות של העבירות ומרכיביה.
לאור מורכבות הנושא ,רגישותו וחומרתו ,ומאחר שה המתלוננת וה הנילו מיוצגי על ידי עורכי
די ,הוועדה ]ה[מליצה כי בראש הטריבונל המשמעתי ישב משפט ,שתחו מומחיותו בדי
המשמעתי".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי יו"ר ועדת השעה כי מרגע שמונתה הוועדה "היא טיפלה
בתלונה בצורה נמרצת וללא דיחוי] ...ו[השקיעה זמ ומאמצי ניכרי בשמיעה בלתי אמצעית של
הצדדי ובניסיו לרדת לחקר הבעיה ולפשרה ,כמו ג בניסיו להביא ,אולי ,לפתרו ,שיהיה מקובל
על כל הנוגעי בדבר˙‡ ‰Ó„È˜˘ ‰„ÈÁÈ‰ ...‰Ú˘‰ ˙„ÚÂ ‰¯‡˘ ÌÂÈ‰ „Ú ÈÎ ˘È‚„‰Ï ˘È ...
‡˘Â ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ,'ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚'Î ˙˜ÓÂ Ó‰Â ˙ÈÏ‡Ó¯ÂÙ‰ ‰˙Ú¯Î‰ È„È ÏÚ ‡·‰ ·Ï˘Ï ‡˘Â ‰
) "ÔÂ ˜˙‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏההדגשה במקור(.
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ÏÚ ÌÎÒÂÓ ÔÂ¯˙ÙÏ ÚÈ‚‰Ï È„Î ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ı¯Ó ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ Í¯Âˆ ‰È‰ ÌÏÂ‡ ,ÔÓÊ ˘¯„ - Ï"Î Ó‰Â ÔÂÏÈ ‰ ,˙ ÂÏ˙Ó‰ - ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎ
ÍÎÏ Â ÂÓ˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È ÏÚ ‰ ÂÏ˙‰ ¯Â¯È· .‰ÓÎÒ‰· ¯„Ò‰ ˙‚˘‰Ï ÌÈÚ‚Ó‰ ˙‡ ˘ÈÁ‰ÏÂ
)Ô‰Â ˙ ÂÏ˙ÓÏ Ô‰ ÔÈ„ ÈÂ ÈÚÂ ·¯ Ï·Ò Ì¯‚ ,ÈˆÁÂ ‰ ˘Î Í˘Ó ˘ ,(‰Ú˘‰ ˙„ÚÂÂ ‰·Èˆ ‰
˙Â˘È¯„ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÚ ‡Â‰ Ì‡ ˜ÙÒÂ ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ‰„Â˜Ù˙· Ú‚ÙÂ ÔÂÏÈ Ï
."ÈÂÁÈ„ ‡Ï·Â ˙ÂÏÈÚÈ·" ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ Ï˘ ‰¯˜Ó Â‡ ‰ ÂÏ˙ ¯Â¯È· ÌÂÈ˜Ï ˙Â ˜˙‰

ההלי המשמעתי
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 .1מאחר שהנילו נמנה ע הסגל המינהלי הבכיר של האוניברסיטה ,הטיפול המשמעתי בעניינו
היה צרי& להתקיי על פי תקנו המשמעת של העובדי המינהליי )להל  תקנו המשמעת(.
בתקנו זה נקבע כי יש להקי ועדת משמעת שתהיה מוסמכת לדו בכל תלונה על עברת משמעת או
הפרת משמעת ,וחבריה יהיו שני נציגי הנהלת האוניברסיטה ,שני נציגי ועד העובדי ונציג
"המחלקה לאיגוד מקצועי" .א +שהדבר לא נקבע בתקנו ,במקרי מיוחדי שבה עומדי לדי
משמעתי נושאי משרה בכירי באוניברסיטה ,כמו הנילו ,ממנה הנשיא חברי ועדה שיחליפו חלק
מהחברי הקבועי.
˙ÂÓ¯Â Ï Ì‡˙Â‰ ‡ÏÂ ˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÂ ˜˙ ÔÎ„ÂÚ ‡Ï ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ Ì˙Á Ê‡Ó ÈÎ ‡ˆÓ
ˆÔÂ ˜˙· ‰ÚÈÙÂÓ‰ ‰ÚÈ·˜‰ Â· ‰ ‚ÂÚ ‡Ï ¯˙È‰ ÔÈ· .ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· Â˘¯˙˘‰˘ ˙ÂÈ¯Â·È
Â· Ú·˜ ‡Ï ,˙Â¯ÂÓÁ ˙ÚÓ˘Ó ˙Â¯·Ú Ô‰ ˙ÂÏÎ ˙‰Â ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ÈÎ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ˙ÚÈ ÓÏ
Â· ‰ ‚ÂÚ ‡ÏÂ ,ÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó· ,˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÈ„‰ È˜ÒÙ ÌÂÒ¯Ù·Â ˙ÂÙÈ˜˘· Í¯Âˆ‰
ÔÂÈÒÈ ÈÏÚ· ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ· ,ÌÈ·Î¯ÂÓÂ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ¯˜Ó· ,¯ÊÚÈ‰Ï ÌÈ„„ˆÏ ¯È˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
·˙ÍÓÒÂÓ ÈÓ Ú·˜ ‡Ï ,˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂ È¯·Á Ï˘ Ì˙ Â‰Î ÔÓÊ· ‰Ï·‚Â‰ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .ÌÂÁ
Â‡ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÂÏÈ‡ ,‰˘‡¯· „ÂÓÚÈ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÔÈ·Ó ÈÓ ,‰„ÚÂÂ· ‰Ï‰ ‰‰ È‚Èˆ ˙‡ ˙Â ÓÏ
.ÌÈ ÂÈ„· Û˙˙˘‰Ï ÏÂÎÈ Â È‡ ÌÈ¯·Á‰ ÔÓ ÈÓ ¯˘‡Î ˙Â˘ÚÏ ˘È ‰ÓÂ ,‰È¯·ÁÓ ÌÈ˘¯„ ÔÂÈÒÈ
 .2ככלל ,הלי& משמעתי שמקיי גו +שיפוטי פנימי של ארגו ראוי שיתנהל בזריזות וביעילות,
בי היתר מכיוו שלארגו יש במידה רבה השפעה על גור הזמ .בעניי זה קובע ג תקנו
המשמעת ,כי "משהוגשה לוועדת המשמעת תלונה על עובד ...תפתח הוועדה תיק תלונה ...תו&
שלושה ימי מיו פתיחת תיק התלונה תמציא הוועדה לעובד עותק מהתלונה ותקבע מועד ÔÂÈ„Ï
¯‡˘˜È˙· ÔÂÈ„‰ ˙‡ ¯ÂÓ‚˙ ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ...˜È˙‰ ˙ÁÈ˙Ù ÌÂÈÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ ÍÂ˙ ‰ ÂÏ˙· È Â
) "˜È˙‰ Á˙Ù ˘ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ˘„ÂÁ ÍÂ˙ ‰ ÂÏ˙‰ההדגשות אינ במקור(.
ב 21.7.10הודיע ועד העובדי המינהליי לנשיא כי יושבת ראש הוועד וסגניתה יהיו נציגותיו
בוועדת המשמעת לטיפול בתלונה שהוגשה נגד הנילו ,וביקש לכנס את הוועדה "בהקד על מנת
להביא לסיו הלי& זה ולמנוע עינוי די נוס ."+לאחר שניסיונות הנשיא והמנכ"ל לפסול את
השתתפות של נציגות הוועד האמורות בוועדה לא צלחו ,מינה נשיא האוניברסיטה בסו +יולי 2010

__________________
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מוסדות להשכלה גבוהה

 הנשיא קבע כי בראש הוועדה יעמוד משפט בכיר  פרופ' אהרו.חמישה חברי בוועדת המשמעת
.( )להל  יו"ר ועדת המשמעת39אנקר
ÏÚ Û‡ „È˜Ù˙Ï ‰ ÂÓ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÌÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ¯Â¯È·Ó
Í˘ÓÏ Ï"ÂÁÏ ˙ ÎÂ˙Ó‰ Â˙ÚÈÒ ·˜Ú ·ÎÚ˙‰Ï ÏÂÏÚ ‰ ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰˘ ‡È˘ Ï ÚÈ„Â‰˘ ÈÙ
ÌÚËÓ Ú·Â˙‰ Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ ÍÈÏ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ·˜Ú ÂÓ¯‚ ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯ÎÈ ÌÈ·ÂÎÈÚ .ÌÈÈ˘„ÂÁ
ÔÈ· ¯Â˘È‚ ÍÈÏ‰ ˙ÁÈ˙Ù ˙Â·˜Ú· È˙ÚÓ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰ ˙‡Ù˜‰ ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
˙È· Ô˙ ˘ ‰ÚÈ Ó Âˆ ,ÔÂÏÈ Ï ˙ÂÈ‡¯‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ ,ÌÈ„„ˆ‰
ÌÈÎÈÏ‰· ÍÈ˘Ó‰Ï ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ¯Ò‡ ¯˘‡ ÔÂÏÈ ‰ ˙˘˜·Ï ‰„Â·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰
.˙ÂÙÒÂ ˙Â·ÈÒÂ
Â˙Â„Ú ‰ÚÓ˘ Ì¯Ë ,˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ÈÂ ÈÓ ¯Á‡Ï ‰ ˘Î ,2011 ËÒÂ‚Â‡·˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÂÓÚËÏ ‚¯ÂÁ ÍÈÏ‰‰ ÏÂ‰È ÈÎ ÂÈ ÙÏ ÚÈ¯˙‰ ,‡È˘ Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˘"ÓÚÂÈ ‰ Ù ,„Ú ÌÂ˘ Ï˘
¯Â˙ÙÏ „ˆÈÎ ÏÂ˜˘Ï" ÂÏ ÚÈˆ‰Â ,"‡Â‰˘ Ë·È‰ ÏÎ· ‰ÈÂ‡¯ ˙ÂÏ‰ ˙‰ Ï˘ ‰„ÈÓ ‰ ˜ ÏÎÓ"
.‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ„Úˆ Ë˜ ‡Ï ‡È˘ ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â ."‡˘Â ‰ ˙‡
+בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר הנשיא כי לפני שמינה את יו"ר הוועדה שקל א נכו להעדי
 או לבחור באד משיקולי,&את האיש המתאי ביותר להשגת המטרה במחיר של התארכות ההלי
 להמתי לשובו מחו"ל שכ מדובר באד אחראי ומנוסה+ והגיע למסקנה "כי עדי,תועלת בלבד
  עוד ציי הנשיא כי ראה עצמו "מנוע  כראש הרשות המבצעת באוניברסיטה."ביותר במערכת
." שיפוטי+מלהתערב בעבודת גו
˘È˘ ,‰ËÈÒ¯·È Â‡· ‡ÂˆÓÏ ‰È‰ Ô˙È ˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò ÈÎ ‡È˘ Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙„ÚÂ ¯"ÂÈÎ Ô‰ÎÏ ÈÂ‡¯‰ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÏÚ· ¯Á‡ Ì„‡ ,ÌÈËÙ˘ÓÏ ‰ËÏÂ˜Ù ‰·
ÌÂÁ˙‰Ó ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ıÚÈÈ˙È ‡È˘ ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯Â ,ÔÓÊ ˙Ï·‚Ó ÂÏ ÔÈ‡˘ ˙ÚÓ˘Ó‰
˙„ÚÂÂÏ ˘‡¯Ó ¯È‰·‰Ï ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó· Ì‚ ÚˆÂÓ .‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˘"ÓÚÂÈ ÔÂ‚Î ,ÈËÙ˘Ó‰
¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· È˙ÚÓ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰ ˙ÓÏ˘‰· „ÁÂÈÓ ÔÈÈ Ú ˘È ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÈÎ ˙ÚÓ˘Ó‰
ÌÈÓÈÈ˜ Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ · ,‰˙„Â·Ú È„Î ÍÂ˙ Ì‚ ‰„ÚÂÂÏ ‰Ê ·Â˘Á ÔÈÈ Ú ˙¯‰·‰ .Ô˙È ‰ ÏÎÎ
ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÈËÂÙÈ˘‰ ÛÂ‚‰ ˙„Â·Ú· ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ ¯„‚· ‰ È‡ ,‰˙„Â·Ú· ÌÈ·¯ ÌÈ·ÂÎÈÚ
‰„Ú ‰„ÚÂÂ‰ È ÙÏ ‰ÚÈÙÂ‰ ,2012 ¯·ÂË˜Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ,ÂÎ˘Ó ÌÈ·ÂÎÈÚ‰
ÏÚ ˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÂ ˜˙ ÈÙÏ˘ Û‡ .‰˙Â„Ú ˙‡ ‰ÓÈÈÒ ‡Ï ‡È‰ Ì‚Â ,(˙ ÂÏ˙Ó‰) „·Ï· ˙Á‡
‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ‡ÂÙ‡ ˙Î˘Ó ,˘„ÂÁ ÍÂ˙· ‰ ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂ
.‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ¯ÂÓ‡ÎÂ ,ÌÈ˘„ÂÁ 27 ¯·Î
 כי "הגור העיקרי2012 יו"ר ועדת המשמעת מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מנובמבר
 שגר לעיכוב של יותר משנה ועדיי מונע,לעיכובי הוא צו המניעה שנת בית הדי לעבודה
."מהוועדה להמשי& בשמיעת עדי

__________________

 שנה; המייסד והדק לשעבר של11 פרופ' אנקר הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בראיל זה
 דיני ראיות ואתיקה,הפקולטה למשפטי באוניברסיטת בראיל ומומחה בתחומי של משפט פלילי
.מקצועית

39

1602

דוח שנתי 63ג

,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˘"ÓÚÂÈ Ï˘ Â˙ÈÈ ÙÓ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ÈÎ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Á ‰· Ì‚ - ‰ÚÈ Ó‰ ÂˆÏ ¯˘‡ .‰ÚÈ Ó‰ Âˆ Ô˙È ˘ È ÙÏ „ÂÚ ÂÏÁ‰ ÌÈ¯ÎÈ ‰ ÌÈ·ÂÎÈÚ‰
˘˙„ÚÂÂ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,‰ÙÂ˜˙‰ ÏÎ Í¯Â‡Ï Û˜˙ ‰È‰ Âˆ‰ ÈÎÂ ÔÚË Î ‡È‰ ‰˙ÂÚÓ˘Ó
,‰„Â·ÚÏ ÔÈ„‰ ˙È·· ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙Â˘˜· ˙˘‚‰ È„È ÏÚ ÔÂÈ„‰ ˙˘Á‰Ï ÏÂÚÙÏ ÂÏÎÈ ˙ÚÓ˘Ó‰
‡Ì¯Â‚ ,È„Ó ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó ‰ ˙ÚÓ˘Ó ÍÈÏ‰· ‡ÂÙ‡ ¯·Â„Ó .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÔÎ Â˘Ú ‡Ï Ô‰ ÌÏÂ
.‰ÓˆÚ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· Ì‚ Ú‚ÂÙÂ ÔÂÏÈ Ï Ô‰Â ˙ ÂÏ˙ÓÏ Ô‰ ÔÈ„ ÈÂ ÈÚÂ ·¯ Ï·Ò
 .3קיומו של הלי& משמעתי ,בייחוד בנושא רגיש ומורכב כמו הטרדה מינית ,יכול להיות כרו&
בהוצאות לא מעטות )לוגיסטיקה ,שכר טרחה של עורכי די וחוקרי וכד'( .מ הראוי להסדיר
מראש את מנגנו התקצוב והמימו של ועדת המשמעת ,כדי שתוכל לנהל את ההלי& באופ מקצועי
ויעיל וככל הנית בלתי תלוי.
בישיבה הראשונה שקיימה ועדת המשמעת ,ב ,5.8.10הוחלט בי היתר כי "ישלח בהמש& מכתב
לנשיא המחייב את האוניברסיטה )לשכת מנכ"ל( לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בניהול הלי& זה.
)מינוי קובל חיצוני ,מינוי חברה לתמלול הישיבות  פרוטוקולי ,תשלו שכ"ט למשרד חקירות,
הוצאות להדפסות ,צילו חומר עבור החברי ,הוצאות כיבוד(".
˙ÂÏÚÂ ,¯„‚ÂÓ ·Èˆ˜˙ ‰„ÚÂÂÏ ‰ˆ˜Â‰ ‡Ï ÏÚÂÙ· .‰ÊÎ ·˙ÎÓ ÁÏ˘ ˘ ‡ˆÓ ‡Ï ÌÏÂ‡Â
ÏÎÏ Ï"Î Ó‰ ¯Â˘È‡ ˘¯„ ÔÎÏÂ ,Ï"Î Ó‰ ˙Î˘Ï ·Èˆ˜˙Ó ‰‡ÂÏÓ· ‰ ÓÂÓ È˙ÚÓ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰
.‰‡ˆÂ‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר יו"ר הוועדה כי "הניסיו לימד שבכל מקרה ,שבו היה צור&
באישור הוצאה מטע הוועדה  וה היו מעטי ביותר  העניי נדו בי יו"ר הוועדה והמנכ"ל
והסתיי בפתרו מספק" .לעומת זאת ,המנכ"ל השיב למשרד מבקר המדינה כי "מעול לא נבדקו
הבקשות שנתקבלו למימו ,אלא הועמד עבור סעי +תקציבי".
‰ÓÎ Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ÈÎÈÏ‰Ï Ú‚Â · ÂÏ Â¯ÒÓ ˘ ÌÈÎÓÒÓÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÂÙ‡ Ú ÓÈ‰Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ .‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ Ï"Î Ó‰˘ ‰ÏÂÚ ˙Â‡ˆÂ‰
·ÔÂÓÈÓÏ Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ˙‡ ·ÈÈÁÓ‰ È·Èˆ˜˙ ¯„Ò‰ ˙ÚÈ·˜Ó ‰Ï‡ ÔÈÚÓ ÌÈ¯˜Ó
È¯ÓÂÁ Ï˘ „Â·ÈÚÂ ÊÂÎÈ¯Â ÏÂÏÓ˙Â ˙ÂËÏ˜‰ ÔÂ‚Î) ÌÈÈËÒÈ‚ÂÏ ÌÈÓÂÁ˙· Ô‰ ,˙Â Â˘ ˙Â‡ˆÂ‰
‰Ê Í¯Âˆ ÔÎ˘ ;(ÔÏ‰Ï Â‡¯ ,Ú·Â˙ ÈÂ ÈÓ ÔÂ‚Î) ÌÈ˜‰·ÂÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓÂÁ˙· Ô‰Â (‰¯È˜Á‰
.ÈÂÏ˙ È˙Ï·Â È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ÍÈÏ‰‰ ˙‡ Ï‰ Ï ‰˙ÏÂÎÈ·Â ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙Â‡ÓˆÚ· Ú‚Ù
 .4בתקנו המשמעת מעוג הצור& במינוי תובע מטע הנהלת האוניברסיטה )להל  קובל(
שיופיע לפני ועדת המשמעת ,ונקבע כי בתפקיד זה ישמש "האחראי על המנגנו או מי שיופה כוחו
להופיע בשמו ובלבד שהינו 'עובד'".
בישיבתה הראשונה החליטה ועדת המשמעת לבקש מיועמ"ש האוניברסיטה למנות קובל מקצועי
המתמחה בדי המשמעתי ,שיהיה אחראי ,בי היתר ,להכנת קובלנה שתוגש לוועדה.
,˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÂ ˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ÈÚÂˆ˜Ó Ï·Â˜ ÈÂ ÈÓ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˘ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ‰Ê È˙Â‰Ó ÔÈÈ Ú ‰ÏÚÂ‰ ‡Ï ,ÔÂ ˜˙· ˘¯„ Î ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ „·ÂÚ Â È‡ ‡Â‰ ÔÎ
.ÔÂ ˜˙‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÏÂÚÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÚÂ„Ó ¯·ÒÂ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,ÔÂÈ„‰
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ב 25.8.10הודיע יועמ"ש האוניברסיטה לנשיא כי איתר קובלת המתמחה היטב בתחו דיני
העבודה ובתחו הליכי המשמעת ,ויש לה ניסיו רב מאוד בהופעה בבתי הדי ולפני ועדות משמעת
של גופי ציבוריי ובכלל זה בנושאי הטרדה מינית .עוד מסר כי התערי +לשעת עבודה שעליו
סוכ ע אותה קובלת "נמו& ממחצית התערי +לשעת עבודה רגילה שלה במשרדי בה עבדה",
וא +נמו& במידה ניכרת מתערי +שכר הטרחה המקובל בחברות ממשלתיות .כמו כ ציי כי "היא
יכולה להתחיל מיידית בטיפול ומאמינה שנית לסיי אותו בהקד" .בתשובתו למשרד מבקר
המדינה ציי יועמ"ש האוניברסיטה ,בי היתר ,כי נוע -בעורכי די בעלי ניסיו בתחו המשמעת
ודיני העבודה והגיע לפרופיל של קובל המתאי ביותר לטיפול בתלונה .ג יו"ר הוועד המנהל
)ששימש כאמור ג יו"ר ועדת השעה( עו"ד ד"ר רוזנצוייג הציע לנשיא למנות את הקובלת לאור
כישוריה והתמחותה בתחו ולאור התערי +שסוכ ,שנראה לו סביר ביותר בנסיבות העניי.
בתשובתו מ 27.8.10כתב הנשיא כי קיי בעצמו בירור לגבי הקובלת ומצא אותה מתאימה ,וכי
הוא העביר את נושא התערי +לטיפול מנכ"ל האוניברסיטה .יצוי כי העברת נושא התערי +לטיפול
המנכ"ל התבקשה שכ ,כאמור ,לוועדת המשמעת לא הוקצה תקציב מוגדר.
ואול מנכ"ל האוניברסיטה הודיע לנשיא כי הוא מתנגד לתערי +שעליו סוכ ,וכעבור כחודש,
ב ,20.9.10החליט למנות ,על סמ& המלצות שקיבל ,קובלת אחרת ,ששכר הטרחה שדרשה היה
נמו& יותר .בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי המנכ"ל כי בחר בקובלת לאחר שקיבל חוות דעת
מצוינת עליה ממי ששימשה בתפקידי בכירי לרבות תפקידי הקשורי במישרי להליכי בתי די
למשמעת וידעה להערי& באופ מקצועי את כישוריה של הקובלת שנבחרה .בתחילת אוקטובר 2010
אישר הנשיא את המינוי שעליו החליט המנכ"ל והודיע על כ& ליו"ר ועדת המשמעת.
˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ ˙‡ ‰ÓÚ ÌÎÈÒ Û‡Â ˙Ï·Â˜‰ ÈÂ ÈÓ ÏÚ ËÈÏÁ‰ Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡ˆÓ ‡Ï Û‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È˜È˙· .40‰Ï˘ ˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙ ÏÚ ÌÈË¯Ù Â ÂÈÚÏ ‰¯È·Ú‰˘ È ÙÏ
‡Ï Û‡Â ,ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ ÂÈÒÈ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙Ï·Â˜‰ Ï˘ ‰ÈÈÁ ˙Â¯Â˜ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ÍÓÒÓ ˘¯„ Î
.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯È·Ú‰Ï ‰ ÓÓ ˘˜È· Ï"Î Ó‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ
ÈÂ ÈÓ‰ ˙‡ ¯˘È‡ ‡È˘ ‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ „ÂÚ .‰ÊÎ ÍÓÒÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰ÁÏ˘ ‡È‰ ˙Ï·Â˜‰ È¯·„Ï
‡È È„ ‡˘Â · ˙ÂÈÁÓÂÓ" ÌÈ˘¯„ ˜È˙· ÏÂÙÈËÏ ÈÎ ÂÏ ¯ÒÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˘"ÓÚÂÈ˘ ÈÙ ÏÚ Û
,‰„Â·ÚÏ ÔÈ„‰ ˙È·· Í¯ÂˆÏ Ì‡˙‰· ÚÈÙÂ‰Ï ˙ÏÂÎÈ ,‰„Â·Ú È È„Ï ‰¯Â˘˜‰ ˙ÚÓ˘ÓÂ ‰„Â·Ú
ÌÈÓÂÁ˙· ˙Ï·Â˜‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÔÂÈÒÈ ‰ ,‰˘Ú˘ ˙Â˜È„· ÈÙ ÏÚ ÈÎÂ ,"‰Èˆ‚ÈËÈÏ· ÔÂÈÒÈ
‡.ÌˆÓÂˆÓ ‡Â‰ ‰Ï
˙Ï·Â˜‰ ÔÎ˘ ,ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁ ‰·ÎÚ˙‰ È˙ÚÓ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ˙È˘ÚÓ‰ ‰ÁÈ˙Ù‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ
‰ÒÒ·˙‰ ‡Ï˘ ‰ Ï·Â˜ ,‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙Ú˙Ù‰Ï ,2010 ¯·Ó·Â · ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰˘È‚‰
‰¯ÒÓ 2010 ¯·Óˆ„· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ˙·È˘È· .˘¯„ Î ‰‡ÏÓÂ ˙È„ÂÒÈ ‰¯È˜Á ÏÚ
È„Î ‰ Ï·Â˜‰ ˙˘‚‰ ˙‡ Ê¯ÊÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰" È„È ÏÚ ‰˘˜·˙‰ ‡È‰ ÈÎ ˙Ï·Â˜‰
˘˜·ÏÂ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ‰¯È˜Á‰˘ ˙Â¯ÓÏ ‰ Ï·Â˜‰ ˙‡ ˘È‚‰Ï"Â ,"ÌÈ„„ˆÏ ÔÈ„ ÈÂ ÈÚ ÚÂ ÓÏ
‰¯ÂÓ‡‰ ‰·È˘È· ÈÎ ÔÈÂˆÈ ."Í¯Ëˆ ‰¯˜Ó· Ì‡ ÌÈ„Ú ÛÈÒÂ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ „"‰È·Ó
‡È‰ Í‡ ,‰ ÓÓ ˙‡Ê ˘˜È· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰· ÈÓ ÔÈÈˆÏ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ˙Ï·Â˜‰ ‰˘˜·˙‰
."˙ÂÓ˘ ˙˙ÏÂ ˙Â ÚÏ ˙ ÈÈ ÂÚÓ ‡Ï" ‡È‰ ÈÎ ‰ÚÈ„Â‰

__________________
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הקובלת מסרה פרטי על תחומי העיסוק שלה ב ,28.9.10כשבוע לאחר שהמנכ"ל החליט למנות
אותה.
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·˙Â˜ÙÒ ‰Ï ˘È ÈÎ ,‡È˘ Ï ‰ ˘Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ,‡È˘ Ï ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ‰ÚÈ„Â‰ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú
·„·¯ ÈÎ ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÏ ‰¯ÒÓ ‡È˘ Ï ‰ ˘Ó‰ .„È˜Ù˙Ï ˙Ï·Â˜‰ Ï˘ ‰˙Ó‡˙‰
˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ‡È‰ ˙ÂÚË ÈÎ ¯·Ò ÌÏÂ‡ ,‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙Ú„Ï Û˙Â˘ ‰È‰ ‡È˘ ‰
‰˘È‚‰ ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ‰ ÓÓ ‰˘¯„˘ ‰‡ÏÓ‰ ‰ Ï·Â˜‰ ˙‡ ."‰Ê Ì„˜˙Ó ·Ï˘·" ˙Ï·Â˜‰
,‰„ÚÂÂ‰ ‰ÏÎÈ ‡Ï Ê‡ „ÚÂ ,‰˙ ÂÓ˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Î ,27.1.11-· ˜¯ ˙Ï·Â˜‰
."‰ ÂÏ˙‰ ¯Â¯È·· Ì„˜˙‰Ï" ,‰È¯·„Ï
בתשובתה מנובמבר  2012למשרד מבקר המדינה ציינה הקובלת כי לא ידעה שהייתה מועמדת
אחרת ,כי לא הובאו לידיעתה כלל דרישות התפקיד ,וכי יש לה "ניסיו חיי עשיר של עשרות שנות
עבודה ,שכולל :הוראה בבי"ס תיכו ,אחות בבי"ח ובקהילה ,וניהול משרד עו"ד גדול ...כל אלו
רלוונטיי לנושא המדובר ,שהוא הטרדה מינית של עובדת ע"י הממונה הישיר שלה ,ששניה כבר
בגיל לא צעיר; ספק א עו"ד צעיר ב  ,40#35ג א יש לו ניסיו של  10שנות הופעה בבתי משפט,
היה מתאי יותר ממנ]ה[ לתיק זה" .עוד מסרה הקובלת" :שיקול דעתי המקצועי כעורכת די
וכקובלת ,לא הוגבל ע"י ההנהלה שלא התערבה בעבודתי".
Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ ÂÈÒÈ Â ‰È¯Â˘ÈÎ ¯·„· ‰Ú„ ‰ÂÂÁÓ Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡˘Â ‰ ˙Â˘È‚¯Â ˙Â·È˘Á Ï˘· Í‡ ,˙Ï·Â˜‰
ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ „ÂÚ .¯Á·È˙˘ ˙Ï·Â˜‰Ó ÌÈ˘¯„ ÌÈ ÂÈÙ‡Â ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÂÏÈ‡ ËÈÏÁ˙ ÂÒÈÒ· ÏÚ˘ È„ÂÒÈ
·˜˘˙ ‰· ˘È ,‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ‰¯È˜Á‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ‰ Ï·Â˜‰ ˙‡ ˘È‚‰Ï ˙Ï·Â˜‰Ó ‰Ï‰ ‰‰
.˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙„Â·Ú· ˙Â·¯Ú˙‰ ÌÂ˘Ó
ÌÂ˜Ó ˘È ÈÂ ÈÓ ˙Ú· ÔÎ‡ ÈÎ Ï"Î ÓÏÂ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‡È˘ Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯ÂÓ‡ È˙ÚÓ˘Ó ÍÈÏ‰· ˘Ó˘È˘ Ï·Â˜ ˙¯ÈÁ· ÌÏÂ‡ ,ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÏÂ˜È˘ Ì‚ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï
Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ·˘Á˙‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÏÚ .ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÂ˜È˘Ó ÏÂÎ Ì„Â˜ ˙Â˘ÚÈ‰Ï
¯Á‡Ó „ÂÁÈÈ· - ‰Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ - ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ÍÎÏ ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰
˘¯˙È .ÌÂÁ˙· Ï·Â˜Ó‰Ó ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ÍÂÓ ‰ ‰Á¯Ë ¯Î˘· „Â·ÚÏ ‰ÓÈÎÒ‰ ¯˙È‡˘ ˙Ï·Â˜‰
.‰˙„Â·Ú· ‰Ï‰ ‰‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â·¯Ú˙‰Ï ÌÂ˜Ó ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ,˙Ï·Â˜‰ ‰˙ ÂÓ˘Ó ,ÔÎ ÏÚ
 .5לפי התקנו )סעי) " (8הנילו יהיה זכאי לקבל לידיו ,על פי בקשתו ,כל חומר החקירה אשר
נאס) על ידי נציב הקבילות במסגרת החקירה" .משהוחלט לפתוח בהלי ,משמעתי נגד הנילו ,טע
בא כוחו כי "בהתא לכללי הצדק הטבעי ובהתא לתקנו האוניברסיטה זכאי מרש]ו[ לראות את
מלוא חומר החקירה".
˙„ÚÂÂÏÂ ˙Ï·Â˜Ï ·Â˘Â ·Â˘ ‰ Ù ÔÂÏÈ ‰ Ï˘ ÂÁÂÎ ‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È˜È˙ ˙˜È„·Ó
ÈÎÂ ,‰·Â‚˙ ˙ Î‰ Ì˘Ï ÂÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯ÓÂÁ Ï·˜Ï ‰˘˜·· ,2010 ¯·Ó·Â Ó ÏÁ‰ ,˙ÚÓ˘Ó‰
.Â Ú ÂÈ˙Â˘˜· ÏÎ ‡Ï˘ ÔÈÈˆ ‡Â‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה הקובלת ,בי היתר ,כי "עשתה מאמצי רבי לספק
לבא#כוח הנילו כל חומר חקירה שהיה ברשותה ,וא) סיפקה לו אות חומרי כמה פעמי".
‰ ÂÓ˘Î ,2011 ¯·ÓËÙÒ ÛÂÒ· ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰·È˘È· ÔÂÈ„Ï ‰ÏÚÂ‰ ‡˘Â ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
„ÚÂÓ „Ú Í‡ ,‰ Â˘‡¯‰ ‰„Ú‰ ˙ÚÈÓ˘ È ÙÏ ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÓÈÂ ‰ Ï·Â˜‰ ˙˘‚‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ
.¯„ÒÂÈÂ ¯¯Â·È ÔÈÈ Ú‰˘ ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ‰‚‡„ ‡Ï ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï ‰ ˘ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ

מוסדות להשכלה גבוהה
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 .6כאמור ,בפברואר  2011הגישה המתלוננת לבית הדי האזורי לעבודה תביעה נגד הנילו ונגד
האוניברסיטה .לש טיפול בתביעה שכרה האוניברסיטה את שירותיה של עורכת די חיצונית )להל
 #באת כוח האוניברסיטה( .באפריל  2011הוחל בהלי ,גישור בי שלושת הצדדי ,והוא הסתיי
באוגוסט אותה שנה בלא הצלחה.
ÂÙ˙˘Ï ‡Ï˘ ¯Á· ‡È˘ ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‡È˘ Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˘"ÓÚÂÈ ·˙Î˘ ÌÈ Â˘ ÌÈ·˙ÎÓÓ
·Ì‰· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰Ï‰È ˘ ¯Â˘È‚‰ ÈÎÈÏ‰·Â ˙ÚÓ˘Ó‰ ÈÎÈÏ‰
È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È··Â ¯Â˘È‚‰ ÍÈÏ‰· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÁÂÎ ˙‡· ˙¯ÈÁ·· ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÏÏÎ
.‰„Â·ÚÏ
‡Â‰ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰Ï ˘˘Á ‰ÏÂÚ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÏÂÙÈË ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ˘˜·˙Ó ÔÎÏ .˙ÂËÚÓ ‡Ï ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈ‚ÂÒ Â· ˙ÂÎÂ¯ÎÂ ˘È‚¯Â ·Î¯ÂÓ
· ÍÎ Ì˘ÏÂ ,‰Ê ÌÂÁ˙· Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·· ÈËÙ˘Ó ÈÂÂÈÏ ÂÏ·˜È ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÚËÓ ‡˘Â
¯‡.‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˘"ÓÚÂÈ Ï˘ ÂÈ˙Â¯È˘· ÂÚÈÈ˙ÒÈ ÈÎ ÈÂ
 .7באוקטובר  2011נענה בית הדי לבקשתו של הנילו ונת צו ארעי המונע את קיו ישיבות
ועדת המשמעת עד לישיבה הבאה של בית הדי לעבודה .ניסיונות הגישור בי המתלוננת ובי
הנילו נמשכו ,ובדצמבר  2011ה הודיעו לבית הדי על הסכ פשרה לסיו הסכסו ,ביניה
וביקשו ממנו להורות על "דחיית התביעה" נגד הנילו .41בד בבד ה דיווחו לוועדת המשמעת על
ההסכמות ,הודיעו לה שהנילו מסר לאוניברסיטה כי יסיי עבודתו ב ,13.1.12#כפי שנקבע בחוזה
עמו ,וביקשו ממנה להפסיק את ההלי ,המשמעתי.
ועדת המשמעת דנה בבקשה בינואר  2012והחליטה כי נוכח הזמ הרב ,המאמצי והכספי הרבי
שהושקעו בבירור התלונה ,יש צור ,גדול להמשי ,בבירורה .השיקול המכריע בעיני הוועדה היה
"ההשפעה הפוגעת במוסר העבודה במוסד והדמורליזציה הצפויה של עובדיו א תישאר התלונה
ללא הבהרה והכרעה" .בעקבות החלטת ועדת המשמעת פנו בסו) אותו חודש המתלוננת והנילו
לבית הדי האזורי לעבודה בבקשה "לתת צו מניעה ו/או צו עשה ו/או צו הצהרתי" ולאסור על
האוניברסיטה וועדת המשמעת שלה להמשי ,בהליכי המשמעת נגד הנילו .לא נית צו כמבוקש.
במר 2012 0פנתה הקובלת ליוע 0המשפטי לממשלה )להל  #היועמ"ש( במכתב שכותרתו "בקשה
להתייצבות היוע 0המשפטי לממשלה בהליכי בבית הדי לעבודה" .במכתב טענה הקובלת כי
מדובר בסוגיה עקרונית  #הא הסדר בי מתלוננת לנילו מצדיק הפסקת הליכי משמעת המתקיימי
לפי חוק הטרדה מינית  #סוגיה זו תוכרע כנראה בבית הדי האזורי לעבודה .הקובלת טענה כי ראוי
לשקול את האפשרות שאינטרס הציבור ייוצג באותו הלי ,על ידי היועמ"ש על פי כל די וחוק
לרבות פקודת סדרי הדי )התייצבות היוע 0המשפטי לממשלה( ]נוסח חדש[ ,מאחר שמתעוררת
שאלה שהיא בגדר "זכות ציבורית או עניי ציבורי ,שמ הראוי כי ייוצגו בפני בי"ד לעבודה ע"י
היועמ"ש".
באפריל  2012עדכנה באת כוח האוניברסיטה )המשמשת ג באת כוח ועדת המשמעת( את בית הדי
האזורי לעבודה בדבר פנייתה של הקובלת והודיעה לו כי לדעת האוניברסיטה ולדעת ועדת
המשמעת "מ הראוי להמתי לתשובת היוע 0המשפטי לממשלה לפנייה זו לפני קבלת כל החלטה

__________________
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בסו #דצמבר  2011קיבל בית הדי את הבקשה והחליט לדחות את התביעה נגד הנילו .

1606

דוח שנתי 63ג

בעניי" .יצוי שהמתלוננת והנילו הודיעו לבית הדי האזורי לעבודה כי ה מסכימי להמתי
לקבלת עמדתו של היועמ"ש.42
עד אוקטובר  2012לא פנו האוניברסיטה או הקובלת שוב ליועמ"ש כדי לברר א הוא מתכוו
להתייצב בהלי ,המשפטי ,ואילו ועדת המשמעת נמנעה מלהמשי ,בקיו ההלי ,המשמעתי.
בעקבות הביקורת פנתה הקובלת בסו) אוקטובר  2012ליועמ"ש ,ביקשה ממנו לטפל בנושא
ולהודיע לה מה החלטתו .בנובמבר  2012מסרה המחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה
לקובלת כי הבקשה "להתייצבות היועמ"ש לממשלה הועברה לטיפול הפרקליטות ,ונמצאת עדיי
בשלבי בירור ...מתיק בית הדי עולה כי הצדדי עצמ ה שביקשו לעכב את ההליכי .עמדת
היוע 0המשפטי לממשלה  #בי א יוחלט על הצטרפות ובי א לאו  #אינה מעכבת את ההליכי
בבית הדי ,וג אי כל סיבה שתעכב" )ההדגשה במקור(.

✯
ÍÈÏ‰ ,‰ËÈÒ¯·È Â‡· È˙ÚÓ˘Ó ÍÈÏ‰ ÂÓÈÈ˜˙‰ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ÏÚ ‰ ÂÏ˙ ˙Â·˜Ú· ,ÔÎ ÈÎ ‰ ‰
··‰˘ÚÈÈ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ÌÈÚ·Â˜ ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ .¯Â˘È‚ ÍÈÏ‰Â ‰„Â·ÚÏ ÔÈ„‰ ˙È
·.ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Â·ÎÂÚÂ ÌÈÈ˙ÏˆÚ· ÌÈÎÈÏ‰‰ ÂÏ‰ ˙‰ ÂÊ ‰˘¯Ù· ÌÏÂ‡Â ,ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏÂ ˙ÂÏÈÚÈ
‰ÈÂˆ¯ ‰ È‡ ‰ ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ „Â‡Ó ˙¯ÎÈ ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ .˙ÂÈ ÈÓ ˙Â„¯Ë‰Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰ÒÁÈ È·‚Ï È˙ÈÈÚ· ¯ÒÓ ‰¯È·ÚÓÂ
.Ì„˜‰· ‰˘¯Ù‰ ÌÂÈÒ ˙‡ ÁÈË·ÈÂ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˘ÈÁÈ˘ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ˙ÚÓ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂ

דיווח למוסדות המנהלי
חבר הנאמני ,המתכנס פע בשנה ובו חברי נציגי ציבור רבי ,הוא המוסד העליו של
האוניברסיטה .הוא מוסמ ,בי היתר לאשר קודי אתיי ,כללי וסייגי מחייבי להתנהגות עובדי
המוסד ,לשמירה על האינטרסי של המוסד ולהימנעות ממעשי הגורמי לניגוד ענייני ולפגיעה
במחויבות המוסד ,ברוחו ובמטרותיו .הוועד המנהל של האוניברסיטה מורכב מחברי חבר הנאמני
תושבי ישראל; הוא אמור להתכנס על פי תקנו האוניברסיטה שש פעמי בשנה לפחות ,ו"משמש
כמורשה של חבר הנאמני למלא את כל הסמכויות והכוחות המסורי לחבר הנאמני" .ועדת
הקבע מתמנה על ידי הוועד המנהל ומורכבת ברובה מנציגי ציבור .היא מתכנסת על פי התקנו פע
בחודש לפחות ומוסמכת בי היתר לקיי פיקוח שוט) על מימוש מדיניותה ותכניותיה של
האוניברסיטה.
מקרה שבו עולה חשש להטרדה מינית ולהתנכלות על ידי עובד בכיר של האוניברסיטה עלול
להשפיע השפעה לא מעטה על דמותה ועל תפקודה .לפיכ ,נית לצפות כי המוסדות המנהלי
יקבלו מפע לפע מנשיא האוניברסיטה דיווחי על אופ הטיפול בנושא.

__________________
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הנילו התנה את הסכמתו בכ שוועדת המשמעת לא תחדש את ההליכי בטר יית בית הדי החלטה
בנושא; המתלוננת הסכימה להמתי בהנחה ש"ממילא ההליכי בוועדת המשמעת מתעכבי עד
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מוסדות להשכלה גבוהה

‰¯˜Ó‰ ÏÚ ÂÓÚËÓ ÈÓ Â‡ ‡È˘ ‰ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ ÌÏÂ‡Â
‰ÏÂÙÈË ˙‡ Â Á· ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓÂ ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó „ÒÂÓ ÌÂ˘Ï
‰ ÂÈ·ˆ ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ „Â˜Ù˙ ÏÚ ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰· Â „ ‡ÏÂ ‡˘Â · ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘
.‰˙ÂÓ„Â
 פרס משרד מבקר המדינה דוח ביקורת על הליכי משמעת בתאגידי2006 יצוי כי בשנת
 כי "ראוי שנושא המשמעת יוצג לפני מועצת, בי היתר, בדוח נקבע.43סטטוטוריי ובבנק ישראל
התאגיד כדי שיהיה לה מידע על המשמעת בתאגיד ועל הפעולות שננקטו בנושא וכדי להגביר את
."המודעות של מועצת התאגיד לנושא זה
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ ˙ÂÏÂÚÙÏ Ì‚ ‰ÙÈ ‰ÁÂÎ ÂÊ ‰ˆÏÓ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÓ .˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ Ô‰· ,˙Â¯ÂÓÁ ˙ÚÓ˘Ó ˙Â¯·Ú ‡˘Â · „ÂÁÈÈ·Â ÏÏÎ· ˙ÚÓ˘Ó È ÈÈ Ú·
‰ÏÂÙÈË ÏÚ Ú·˜‰ ˙„ÚÂÂÏÂ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÁÂÂ„˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰
.Ë¯Ù· ‰ÈÏ‡ Ú‚Â ‰ È˙ÚÓ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚÂ ÏÏÎ· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ ÂÏ˙·

✯
-¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡· ˙ÂÏÎ ˙‰Â ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ÏÚ ‰ ÂÏ˙Ï Ú‚Â ‰ ,‰Ê ˜¯Ù· ‡·Â‰˘ ‰¯˜Ó·
·¯ ÔÓÊ ‡˘Â · ÏÙËÏ Â ÂÓ˘ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈÓ¯Â‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ÌÏÂÙÈË Í˘Ó ,ÔÏÈ‡
ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ‰ ÂÏ˙‰ ‰˘‚Â‰ Ê‡Ó ÈˆÁÂ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Â¯·Ú˘ Û‡ ;¯È·Ò È˙Ï·Â
ÔÈ˜˙‰ ‰„Â˜Ù˙ Ú‚Ù ,ÔÂÏÈ Ï Ô‰Â ˙ ÂÏ˙ÓÏ Ô‰ ÔÈ„ ÈÂ ÈÚÂ ·¯ Ï·Ò ÂÓ¯‚ ÍÎ ·˜Ú .‡˘Â ·
ÌÚÈ˙¯‰Ï ÏÂÏÚ˘ ¯ÒÓ ‰È„ÈÓÏ˙ÏÂ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„·ÂÚÏ ¯·ÚÂ‰ Û‡Â ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘
.‰„¯Ë‰Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÂÏÎ ˙‰ ÏÚÂ ˙È ÈÓ ‰„¯Ë‰ ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ˘È‚‰ÏÓ
ÈÂ ÈÓ ¯·„· ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ÂÈ·Ï˘ ÏÚ ‡˘Â · ‰ÏÂÙÈË Í¯„ ˙‡ Á˙ Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ
Ì˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓÂ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ,‡˘Â · ÏÙËÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
.ÔÈ„‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏÂ ˙ÂÏÈÚÈ· ÏÂÚÙÏ
‰· ÔÈ‡ ‰ ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰ ÈÈˆ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙·
„ÈÙ˜˙Â ÁÂ„‰ ˙‡ „ÓÏ˙" ‡È‰ ÈÎÂ ,˙È ÈÓ‰ ‰„¯Ë‰‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯·ÚÏ ‰ÒÁÈ ÏÚ „ÓÏÏ È„Î
."„È˙Ú· ‰ ¯¯ÂÚ˙˙ Ì‡ ‰Ï‡ ÔÂ‚Î ˙ÂÈÚ·Ï ‰ ÚÓ ˙˙Ï ˙ Ó ÏÚ Â ÓÓ ˙Â ˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï

מעורבות מל"ג וות"ת
 והיא פועלת כגו) עצמאי,מל"ג היא המוסד הממלכתי הממונה על ענייני השכלה גבוהה במדינה
.שתפקידו להסדיר את העיסוק בהשכלה גבוהה ולפקח על תחו זה בלא מעורבותה של הממשלה
 להכיר במוסד, בי היתר, מל"ג מוסמכת,1958# התשי"ח,על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה
__________________

.105 ' עמ,(2006) ·56 È˙˘ ÁÂ„ ,מבקר המדינה
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כלשהו כמוסד להשכלה גבוהה על יסוד כללי שקבעה ,והיא רשאית" ,לאחר התייעצות ע
המוסדות המוכרי הנוגעי בדבר ,להציע הצעות בדבר ביסוס ,הרחבת ושכלול ובדבר שיתו)
הפעולה בינ לבי עצמ".
ות"ת היא ועדת משנה של מל"ג והזרוע המבצעת שלה .המקורות הנורמטיביי לפעילותה
ולסמכויותיה ה חוק מל"ג והחלטת ממשלה מ ,1977#שבה אצלה הממשלה לוות"ת את
סמכויותיה לחלק את כספי המדינה למוסדות להשכלה גבוהה ,שהיו חלק מסמכותה השיורית של
הממשלה ועוגנו אחר כ ,בחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה .441985#בי היתר הוטל עליה לחלק את
תקציב המדינה להשכלה גבוהה בי המוסדות להשכלה גבוהה הזכאי לכ ,,וכ לפעול לייעול
המוסדות להשכלה גבוהה ולתיאו ביניה כדי למנוע כפילות מיותרת ולהביא לידי חיסכו.
בנושאי שוות"ת מוצאת לנכו היא מנחה את המוסדות שהיא מתקצבת כיצד לפעול.
בלי לגרוע כהוא זה מאחריות של הנהלות המוסדות לפעילות ולניהול התקיני של המוסדות ,ג
על מל"ג וות"ת ,הממונות הישירות על מערכת ההשכלה הגבוהה ,מוטלת אחריות מסוימת לפעילות
המוסדות ולתפקוד.
דיוני והנחיות
למעשי הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה עלולה להיות השפעה שלילית על צביונה ועל
דמותה של מערכת ההשכלה הגבוהה .ממצאיו של דוח זה מלמדי על שונות בסדרי טיפול שנהוגי
במוסדות להשכלה גבוהה בקשר למניעת הטרדות מיניות ולטיפול בתלונות בנושא.
ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ,ÌÈ˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ÈÙÏ ˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰ ˙ÚÈÓÏ ˜ÂÁ‰ Ï·˜˙‰ Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·˙ÂÏÂÚÙ·Â ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˜ÂÁ‰ Ï˘ Â˙ÚÙ˘‰· ÔÂÈ„ ˙"˙ÂÂ·Â ‚"ÏÓ
˘ÂÚ·˜ ‡ÏÂ ˙ÂÈÈ„Ó Â˘·È‚ ‡Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ .Ô˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙Â„ÒÂÓ· ËÂ˜Ï ˙·ÈÈÁÓ Â˙˜È˜Á
˜ÌÚ È¯Â·Èˆ‰ ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ ‰ÏÚ ‡˘Â‰˘Î Ì‚ .˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ
˙Â„ÒÂÓ ‰ÓÎ· Â˘Á¯˙‰˘ ˙ÂÏÎ˙‰Â ˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰ Ï˘ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ¯˜Ó Ï˘ ÌÓÂÒ¯Ù
ÂÓÈÈ˜ ‡ÏÂ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó Â‰˘ÏÎ ¯„ÂÒÓ ÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ Â˘˜È· ‡Ï ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
„.‡˘Â· ÔÂÈ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2012טענה מל"ג כי נוכח עצמאות המינהלית של
המוסדות להשכלה גבוהה ואופי תפקיד של מל"ג וות"ת ,אי מקו שה "תתפקדנה כמעי ערכאת
ערעורי הבוחנת את דרכי הטיפול של המוסדות בתלונות על הטרדה מינית ...ואי זה מתפקיד
לגבש מדיניות באשר לדר ,הנאותה לצמצ את מספר המקרי של הטרדה מינית ...המחוקק הוא זה
שקבע את המדיניות הברורה באשר לדר ,שבה על המוסדות לנקוט בתחו זה ,את האמצעי
לאכיפת החוק ,וא) הביע את מדיניותו באמצעות התקנו לדוגמה שבתקנות".

__________________
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‡˘Â· ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ˜ ˙ÚÈ·˜Â ˙ÂÈÈ„Ó ˘Â·È‚ ÈÎ ˙"˙ÂÂÏÂ ‚"ÏÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÚ‚ÂÙ ÌÈ‡ ,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰˙ÂÓ„ÏÂ ‰ÂÈ·ˆÏ ¯ÂÓ‡Î Ú‚Â‰ ·Â˘Á
·‰Ó‚Â„Ï ÔÂ˜˙‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏ‰ÈÓ‰ Ì˙Â‡ÓˆÚ
ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ‡Â‰ ÔÎÏÂ ,ÌÈÂ˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ÌÈÙÂ‚Ï „ÚÂÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÔÂ˜˙ ‡Â‰
ÁÎÂÏ .‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÂÓÎ ˙„ÁÂÈÓÂ ˙·Î¯ÂÓ ˙Î¯ÚÓÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÂÈÈ„ÓÏ
ÌÈ¯ÎÈ‰ ÌÈÏ„·‰‰ ÁÎÂÏÂ ,˙Â„ÒÂÓ ˙Â¯˘Ú ‰ÂÓ‰ ,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰Ù˜È‰
·„¯˙Î¯ÚÓ ÏÚ ¯ÂÓ‡Î ˙Â¯È˘È‰ ˙ÂÂÓÓ‰ ,˙"˙ÂÂÏÂ ‚"ÏÓÏ˘ È¯‰ ,ÏÂÙÈË‰Â ‰ÚÈÓ‰ ÈÎ
˘È .‰Ê ·Â˘Á ÌÂÁ˙ Ï˘ Â˙¯„Ò‰·Â ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÈÈÁ‰· ‰·¯ ˙Â·È˘Á ,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰
·¯˜· ‰Ê ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰Ï ÂÓ¯˙È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÂÓÈÈ˜È ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ˘ ÔÎÏ ÌÂ˜Ó
˙Â„ÒÂÓ‰Ó Ï·˜Ï ‰˘˜· :‰Ï‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ô‰ÈÏÚ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· .˙Â„ÒÂÓ‰
,ÂÏ·È˜˘ ˙ÂÈÈÓ ˙Â„¯Ë‰ ÏÚ ˙ÂÂÏ˙‰ ¯ÙÒÓ ¯·„· ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÁÂÂÈ„ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
˘Ï·˜Ï ‰˘˜· ;ÌÈ„È¯ËÓ‰ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈ˘ÂÚ‰Â ˙ÂÂÎ Â¯¯·˙‰˘ ˙ÂÂÏ˙‰ ¯ÂÚÈ
˘Â·È‚ ;‡˘Â· ÂÓÈÈ˜˘ ‰Î¯„‰‰Â ‰¯·Ò‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó
È„È ÏÚ Ô‰ ,˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆÏ ‰˙Â‡‰ Í¯„‰ ¯·„· ‰¯Â¯· ˙ÂÈÈ„Ó
˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ Ô˙Â·È˘Á ÁÎÂÏ .ÌÈÓÏÂ‰ ‰˘ÈÚ È„Úˆ È„È ÏÚ Ô‰Â ‰¯·Ò‰Â ‰ÚÈÓ ˙ÂÏÂÚÙ
˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎÏ ıÙÂ˙˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ‰Î¯„‰ ˙Î˙ ˘·‚Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ ,‰Î¯„‰‰Â ‰¯·Ò‰‰
.‰˙Â‡ „ÂÓÏÏ ÌÈË„ÂËÒ‰ ˙‡Â ÈÏ‰ÈÓ‰Â ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á ˙‡ ·ÈÈÁÏÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
.‡˘Â· ‰ÏÂÙÈË ÔÙÂ‡ ¯·„· ‰˙„ÓÚ ˙‡ ˘·‚ÏÂ ÔÂÈ„ Ì„˜‰· ÌÈÈ˜Ï ‚"ÏÓ ˙‡ÈÏÓ ÏÚ

תקנוני
כאמור ,על פי החוק והתקנות ,מחובותיו של מוסד אקדמי המעסיק יותר מ 25#עובדי להתאי את
הוראות התקנו לדוגמה לתנאיו המיוחדי של המוסד ולהסדר המשמעת שלו.
בנייר עמדה בנושא "טיפול ומניעה של הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה" שהכינה
התאחדות הסטודנטי במאי  2011לקראת ישיבת הוועדה לקידו מעמד האישה של הכנסת
ב) 30.5.11#להל  #נייר העמדה( ,הצביעה ההתאחדות על הבדלי בי המוסדות בנושא ההטרדה
המינית ,ה בתקנוני הנהוגי בה וה בטיפול בפועל במקרי של הטרדות מיניות .עוד הודגש
חסרונו של "תקנו משות)' ,אני מאמי' משות) או כל מסמ ,אחר הקיי במסגרת החוק או תקנות
מל"ג" שיאחיד את טיפול של המוסדות בהטרדות מיניות ,כפי שנעשה בנושאי רבי אחרי;
וצוי כי ההבדלי האמורי מביאי לאי#שוויו בי הסטודנטי המתלונני במוסדות השוני וכ
בי הנילוני .התאחדות הסטודנטי עמדה על כ ,שיש צור ,בנוהל אחיד לכל המוסדות שיית
מענה לשלל הבעיות שצוינו בנייר העמדה ויהיה נגיש לכל הסטודנטיות והסטודנטי ,לסגלי
ההוראה ולעובדי המוסד.
חוסר האחידות בי המוסדות בנוגע לטיפול בהטרדות המיניות עלה לדיו בישיבה האמורה של
הוועדה לקידו מעמד האישה ,ומהפרוטוקול מתברר שאי תמימות דעי בנושא בי חברי הכנסת
ובי מל"ג :חברת כנסת זהבה גלאו ציינה כי "לפני כשלוש שני ,שרת החינו ,דאז ,יולי תמיר,
התחייבה שינוסח קוד אתי אחיד לכל המוסדות להשכלה גבוהה ,כולל האוניברסיטאות ,כולל
מכללות .עברו שלוש שני ,שו דבר לא קרה ...צרי ,להיות נוהל אחיד לכל המוסדות להשכלה
גבוהה וצרי ,לדרוש משר החינו ...,שינחה את כל ראשי האוניברסיטאות והמכללות שהוא אחראי
עליה ג כראש המל"ג ,לקבוע נוהל אחיד" .חברת הכנסת רחל אדטו אמרה בדיו כי "אי שו
סיבה בעול שלא יהיה מעקב ...אחידות ,מטבע הדברי צריכה להיות אחידות ,אותה אחידות
בצבא ,ובאקדמיה ובבתי חולי ,ובמינהל הממשלתי ,ובכל מקו שהוא".
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לעומת זאת ,נציג מל"ג טע בישיבה שאי כלל ודאות שצריכה להיות אחידות מלאה בתקנוני ,שכ
כל מוסד מתאי את התקנו לדוגמה לנסיבותיו הוא ,לגודלו ולאופיו .עוד ציי הנציג שזו הפע
הראשונה שהובא לידיעת מל"ג שיש בעיה באכיפת התקנוני ,ושבכוונת מל"ג לבדוק א קיי
תקנו בכל אחד מהמוסדות ולדאוג לאכיפתו.
בדיו סוכ שהוועדה תפנה לשר החינו ,,יו"ר מל"ג ,בדרישה מפורשת להנהיג נוהל אחיד לטיפול
בהטרדות מיניות בקמפוסי .בעקבות הדיו פנתה יו"ר הוועדה ביוני  2011לשר החינו ,ופירטה
לפניו את החלטות הוועדה ובה הבקשה ל"יצירת נוהל אחיד לגבי הטיפול בהטרדות מיניות בכל
המוסדות להשכלה גבוהה ויצירת מנגנו דיווח לוועדה לקידו מעמד האישה אחת לשנה על
הטיפול בתופעה" .בדצמבר  2011נפגשו נציגי התאחדות הסטודנטי ע סג יו"ר מל"ג ומסרו לו
את נייר העמדה.
‰„ÚÂÂ‰ ˙˘˜·· ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ Â„ ‡Ï ,2012 ¯·ÂË˜Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
.ÌÈ˘¯„‰ ÁÂÂÈ„‰ ÔÂ‚ÓÂ Ï‰Â‰ ÂÚ·˜ ‡ÏÂ ,‰˘È‡‰ „ÓÚÓ ÌÂ„È˜Ï
בתשובתו של עוזר שר החינו ,למשרד מבקר המדינה מינואר  2013הוא חזר והעלה את הטענות
שהציגה מל"ג בתשובתה האמורה למשרד מבקר המדינה .בי היתר ציי כי "אנשי המקצוע במועצה
להשכלה גבוהה סבורי שעל פניו אי מקו להכנת תקנו אחיד למוסדות להשכלה גבוהה ,זאת בי
היתר ,נוכח העובדה כי החוק קבע תקנו מוצע מספק ולא קבע חובה לקביעת תקנו אחיד של כל
המוסדות להשכלה גבוהה ,נוכח עצמאות של המוסדות להשכלה גבוהה."...
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ Ì‡˙ÂÓ‰ „ÈÁ‡ ÔÂ˜˙ ˙Î‰· ˙Â·È˘Á ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÈÒÈÒ·‰ ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ˙‡ ,˙ÂÈÈ„Ó‰ ˙‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ú·˜È
·ÏÎ ÂÓˆÚÏ ÔÈÎÈ ‰Ê ÔÂ˜˙ ÒÈÒ· ÏÚ .˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ˘ ,˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó
ÈÎ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Â„ÂÁÈÈÏÂ ÂÈÙÂ‡Ï Ì‡˙ÂÓ ‰È‰È˘ Ë¯ÂÙÓ Ï‰Â „ÒÂÓ
Ì‡Â ;‚"ÏÓ ˙‡ÈÏÓ· ÔÂÈ„Ï Â‡·ÂÈ ¯˘‰ ¯ÊÂÚÂ ‚"ÏÓ ˙Â·Â˘˙· ˙Â‡·ÂÓ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â„ÓÚ‰
‰˘È‡‰ „ÓÚÓ ÌÂ„È˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ‚"ÏÓ ÔÎ„Ú˙ - „ÈÁ‡ ÔÂ˜˙ ˙Î‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ ËÏÁÂÈ
·„·¯ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .‰Ê ÔÈÈÚ· 2011 È‡ÓÓ ‰˙˘˜· ˙‡ ÔÁ·˙ ÂÊ˘ È„Î ,‰˙ËÏÁ‰
ÏÂÚÙÏ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÂ˜˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï
.˙Â˘ÚÏ Ô˙ÂÂÎ·˘ ˙ÒÎ· ÂÚÈ„Â‰˘ ÈÙÎ ,Ì˙ÙÈÎ‡Ï
בסו) ינואר  2012הודיעו מל"ג וות"ת למשרד מבקר המדינה כי ממידע שמסרו המוסדות עולה
שכמעט כול עומדי בהוראות החוק בנושא ,וכי "ככל שיתברר כי מוסדות מסוימי אינ ממלאי
אחר הוראות החוק] ,ה יפעלו[ בעניי זה".
אי בהירות בעניי דרכי הטיפול של המוסדות בתלונות
מנייר העמדה שהכינה כאמור התאחדות הסטודנטי עולה שא) שהחוק והתקנות התקבלו לפני
יותר מעשור ,וא) שהמוסדות פרסמו בעקבותיה תקנוני מותאמי ,יש חברי סגל וסטודנטי
שעדיי אינ יודעי מה דרכי הטיפול של המוסדות בתלונות על הטרדות מיניות והתנכלות ,ובכלל
זה מה סדרי הדי בהלי ,המשמעתי .בי היתר יש אי#בהירות בענייני כגו מיהו הגו) המוסמ,
לברר את התלונה )האחראית ,ועדת המשמעת או בית הדי המשמעתי(; מיה היושבי בוועדה או
בבית הדי; א יש בוועדה נציגות לסטודנטי; א יש הבדל בי הטיפול בתלונה נגד מרצה ובי
הטיפול בתלונה נגד סטודנט; מה העונשי שיכולי להיות מוטלי על הנילו; ומדוע עונשי
אלה אינ מפורסמי.
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‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ì‰ÈÏ‡ ÁÏ˘˘ ÌÈÂÏ‡˘· ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Â¯ÒÓ˘ ÌÈÂ˙‰
Ï˘ ˙˜ÙÒÓ ‡Ï ‰Î¯„‰ ,‰¯·Ò‰ È¯ÓÂÁ Ï˘ ‰ÏÈÚÈ ‡Ï ‰ˆÙ‰ ,¯ÒÁ ÌÂÒ¯Ù ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ
.˙ÚÓ˘Ó‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ ÛÂ˜˘ ‡Ï ÏÂ‰ÈÂ ÌÈË„ÂËÒ‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰Ï‡ ÌÈË·È‰Ï Ô˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â„¯Ë‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó ÏÚ ÌÈË¯Ù ÌÈÈÓÈÙ ÌÈÂÏÚ· Â‡ Ë¯ËÈ‡· ÌÒ¯ÙÏ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó Â˘¯„È˘
È˙ÚÓ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂÏ .‡˘Â· ÌÏÂÙÈË Í¯„ ÏÚÂ ÌÓÂÁ˙· ÂÚ¯È‡˘ ˙ÂÈÈÓ
‰ÚÈ˙¯‰ ÌÂˆÓˆÏÂ ˙Î¯ÚÓ· ÂÏÂÎ ¯Â·Èˆ‰Â ÌÈË„ÂËÒ‰ Ï˘ ÔÂÓ‡‰ ˙¯·‚‰Ï ÌÂ¯˙Ï Â˙ÏÂÎÈÂ
È˙ÚÓ˘Ó ÍÈÏ‰ ÏÂ‰ÈÏ ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ˜Â ˙ÂÈÈ„Ó ÚÂ·˜Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ ,˙ÂÂÏ˙ ˙˘‚‰Ó
ÌÈÏÏÎ „ÒÂÓÂ „ÒÂÓ ÏÎ Ú·˜È ÌÒÈÒ· ÏÚÂ ,ÈÚÂˆ˜ÓÂ Ô‚Â‰ ÔÙÂ‡· Ï‰ÂÈ ‡Â‰˘ ÂÁÈË·È˘
.‡˘Â· ÌÈË¯ÂÙÓ
 הודיעו מל"ג וות"ת למשרד מבקר המדינה כי כבר בתחילת אותו חודש ה פנו2012 בסו) ינואר
1998# התשנ"ח,"למוסדות להשכלה גבוהה לבחינת יישו הוראות החוק למניעת הטרדה מינית
 וכ לקבלת התייחסות לטענות שהועלו מטע התאחדות הסטודנטי,והתקנות שהותקנו מכוחו
. לאחר קבלת התשובות מהמוסדות בכוונת להביא את הנושא לדיו במליאת מל"ג."בנושא
˜ÏÁ ÔÎ˘ ,‚"ÏÓ ˙‡ÈÏÓ· ‡˘Â· ÔÂÈ„ ÏÎ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï 2012 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
.˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ˙ÈÈÙ ÏÚ Â·È‚‰ ‡Ï ˙Â„ÒÂÓ‰Ó
 הודיעו מל"ג וות"ת למשרד מבקר המדינה כי באוקטובר אותה שנה ה שלחו2012 בדצמבר
 וכי "כיו משיש ביד][ את תשובות מרבית המוסדות,תזכורות למוסדות שלא הגיבו עד אותה עת
." שיובא לדיו במליאת המל"ג בהקד,]ה[ שוקדות על הכנת מסמ

סיכו
¯·Â„Ó˘ ˙Â„ÈÚÓ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· È¯Â·Èˆ‰ ÌÂÈ‰ ¯„ÒÏ ÂÏÚ˘ ˙ÂÈÈÓ ˙Â„¯Ë‰ Ï˘ ˙ÂÈ˘¯Ù
,˙ÂÏ˙Â ‰ÈÎ¯¯È‰ ÈÒÁÈ Ì‰· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó˘ ˙Â„ÒÂÓ· „ÁÂÈÓ· ‰ÁÈÎ˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ‰ ‰ÈÚ··
,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÌÈÏÈËÓ ˙Â˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ .‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙Ó‚Â„Î
‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÈÂÏÎ˙‰Â ˙ÂÈÈÓ ˙Â„¯Ë‰ ˙ÚÈÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜Ï ‰·ÂÁ ,„È·ÚÓÎ
Ï˘ Ì˙ÂÈË¯Ù ÏÚÂ Ì„Â·Î ÏÚ ‰‚‰ ÍÂ˙ÓÂ ˙ÂÏÈÚÈ· Ì˙ÚÈ„ÈÏ ÂÚÈ‚‰˘ ÌÈ¯˜Ó· ÏÙËÏÂ
˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ Â‡ÏÈÓ˘ ˙Â„ÒÂÓ ˘È˘ ‰ÏÂÚ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓÓ ÌÏÂ‡Â .ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„„ˆ‰
ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÈ„ÈÙ˜Ó ÌÈ‡ ÔÈÈ„Ú˘ ˙Â„ÒÂÓ ˘ÈÂ ,ÌÓÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ¯ÙÒÓ ÌÈ˘ ˜¯ ˙Â˜˙‰Â
Û˜È‰ ÌÂˆÓˆÏ ‡È·‰Ï ÈÂ˘Ú Ì‰˘ ˙ÂÓÎ ˙Â˜˙‰ Ï˘Â ˜ÂÁ‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÌÂ˘ÈÈ .˙Â˘È¯„‰
‰¯‰·‰ Ì˘Ï ,˙Â˜˙‰ ÁÒÂ· ¯ÂÙÈ˘ ˘¯„ „·· „· .‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÈÈÓ‰ ˙Â„¯Ë‰‰
.¯˙ÂÈ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰ÙÈÎ‡Â
ÏÚ ˙ÂÂÏ˙ 42-Î· ‰˘ ÏÎ· ÚˆÂÓÓ· ÂÏÙÈË Ì‰ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÂ˙ ÈÙÏ
‰ÏÂÚ ÌÈË„ÂËÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰ ¯Â·Ú ¯˜ÁÓ ÔÂÎÓ ‰˘Ú˘ ¯˜Ò ˙Â‡ˆÂ˙Ó Í‡ ,˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰
.ÔÂÏ˙‰Ï ‡Ï˘ ÌÈÙÈ„ÚÓ ÌÈ„¯ËÂÓ‰ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ ·Â¯‰ ÔÎ˘ ,¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰·Á¯ ‰ÈÚ·‰˘
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,¯ÂÓ‡‰ ¯ÚÙ‰ ¯·„· ÚÈ¯Î‰Ï È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰Â ÌÈÏÎ‰ ÔÈ‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„È·
ËÂÚÈÓÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ,ÔÈÈÚ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÏËÂÓ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó „Á‡ ÏÎ ÏÚ ,ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â
È„Î ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ÏÂ ˙ÂÈÈÓ ˙Â„¯Ë‰ ÏÚ ˙ÂÂÏ˙ Ï˘ ÈÒÁÈ‰
.ÍÎ ÏÚ ÔÂÏ˙‰Ï Â˘˘ÁÈ ‡Ï ÌÈ„¯ËÂÓ‰˘
Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ‰˙ÈÈ‰ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÂÈÈÓ ˙Â„¯Ë‰ ÏÚ Ú„ÈÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ¯˜Ó È˘·
ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‚ ÂÏÚÂ‰ .˙˜ÙÒÓ È˙Ï·Â „·Ï· ‰ËÚÂÓ ÂÊ
Ï˘ ‰ÒÁÈ ÏÚ Á¯Î‰· Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ì‚˘ ,‰ÓÂÁ˙· ˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰ ÏÚ ‰ÂÏ˙·
‰È„ÈÓÏ˙ÏÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È„·ÂÚÏ ¯È·Ú‰Ï È„Î Ì‰· ‰È‰ ,‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â¯·ÚÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÂÏÎ˙‰ ÏÚÂ ˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰ ÏÚ ˙ÂÂÏ˙ ˘È‚‰ÏÓ ÌÚÈ˙¯‰Ï ÏÂÏÚ˘ ¯ÒÓ
‡Ï ,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙Â¯È˘È‰ ˙ÂÂÓÓ‰ ,˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ˘ ‰ÏÂÚ „ÂÚ .‰„¯Ë‰Ï
.‰Î „Ú ‰Ê ‡˘ÂÏ Â˘¯„
˙È˙˘˙ ˙Â·Ï È„Î ÏÂÚÙÏ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÌÈ˘¯„ Ì‰·˘ ÌÈÓÂÁ˙‰ È¯˜ÈÚ ÔÏ‰Ï
˙ÚÈ·˜ :ÌÈË„ÂËÒ‰Â ÈÏ‰ÈÓ‰Â ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á ÏÏÎ ÔÈ·Ï ÌÈ· ‰Ê ÔÈÈÚ· ÔÂÓ‡ Ï˘
È¯ÓÂÁ ˙ˆÙ‰ ;‡˘Â· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ Â‡ ˙ÂÈ‡¯Á‡‰ ˙¯˘Î‰ ;ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÂ˜˙
˙Â˜ÈÓÚÓÂ ˙ÂÈ„ÂÒÈ ‰¯·Ò‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈ˜Â ;ÒÂÙÓ˜‰ È·Á¯· ÌÈË„ÂËÒÏÂ ÌÈ„·ÂÚÏ ‰¯·Ò‰
‚Â‰‰ È˙ÚÓ˘Ó‰ ÍÈÏ‰‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÔÂÁ·Ï ˘È ,ÔÎ ÂÓÎ .˙Â‡„ÒÂ ˙Â‡ˆ¯‰ ,ÌÈÒÎ ÔÂ‚Î
È˙· ·Î¯‰ ˙‡ ÔÂÂ‚Ï ÚˆÂÓ :˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÂÚÈ‚‰˘ ˙ÂÏÎ˙‰Â ˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó·
È˘Ó ÌÈ¯·ÁÂ ¯Â·Èˆ È‚Èˆ ,ÌÈËÙ˘Ó ÂÏÏÎÈ˘ ÍÎ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ Ï˘ ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰ ÔÈ„‰
ÂÓÎ .ÌÈÂÏÈÂ ÌÈËÙÂ˘ ÔÈ· ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ ÌÈÒÁÈ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÁÈË·˙˘ ˙È˙˘˙ ÁÈ‰ÏÂ ,ÌÈÈÓ‰
˙ÂÂÏ˙· ÌÏÂÙÈË· ˙Â„ÒÂÓ‰ ÂË˜˘ ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÒ¯ÂÙÈ˘ ÈÂ‡¯ ,ÔÎ
ÏÂÙÈËÏ ÚÈÈÒ˙˘ ‰»ƒ‚Ó¿Â ˙ÚÂÓ ‰¯ÈÂÂ‡ ¯ÂˆÈÈ˘ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ,ÏÏÎÎ .Â˘‚Â‰˘
.‡˘Â· ÏÈÚÈ
ÂÁÈË·ÈÂ ÌÁÂ¯ÎÂ ÌÂ˘ÏÎ ˙Â˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÂÓÈÈ˜È ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰˘ È„Î
ÌÂÈ˜ ÏÚ ÛÒÂ˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÈÏÓ‰ ,˙ÂÏÎ˙‰‰Â ˙ÈÈÓ‰ ‰„¯Ë‰‰ ¯ÂÒÈ‡ ÚÓËÂÈ˘
˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ˆ˜Ó .(‰„ÈÓÏÂ ‰Î¯„‰ ˙ÂÎ˙) ˙Â„ÓÂÏ· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â„ÒÂÓ‰ ÂÚÈÈ˙ÒÈ ÌÈÒÎ‰
Ì‰ ÈÎ Â·È˘‰ Ì˙ˆ˜ÓÂ ,˙ÈÈÓ ‰„¯Ë‰ ˙ÚÈÓ ‡˘Â· ‰¯·Ò‰Ï ˙Â„ÓÂÏ ÂÁ˙ÈÙ ÈÎ Â·È˘‰
.‰Ï‡Î ˙Â„ÓÂÏ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈÏÚÂÙ
˙ÂÂÏ˙ ÏÚ ÌÈÂ˙ ‰¯‚˘ Í¯„ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó Ï·˜Ï ,‡˘ÂÏ Ì„˜‰· ˘¯„È‰Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ
Ì‰Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„ ˙‡Â ˙Â„ÒÂÓ‰ ÂÚ·˜˘ ÌÈÂ˜˙‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÌÏˆ‡ ÂÏ·˜˙‰˘
Í¯„‰ ¯·„· ‰¯Â¯· ˙ÂÈÈ„Ó Ì„˜‰· ˘·‚Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ .˙ÂÈÈÓ ˙Â„¯Ë‰ ÏÚ ˙ÂÂÏ˙·
ÌÈÏÏÎ „ÒÂÓÂ „ÒÂÓ ÏÎ Ú·˜È ÌÒÈÒ· ÏÚ˘ ÌÈÁÓ ÌÈÂÂ˜Â ,‰Ê ÌÂÁ˙· ËÂ˜Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ˘
ÍÈÏ‰‰ ÏÂ‰ÈÏÂ ÏÏÎ· ‡˘Â· ÏÂÙÈËÏ ,ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÂÈÈÈÙ‡ÓÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ,ÌÈË¯ÂÙÓ
.Ë¯Ù· È˙ÚÓ˘Ó‰
,˙Â˜˙‰ ˙˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ÂÓÓ Â˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ¯˘‰˘ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ
¯˙ÂÈ È·ÈË˜Ù‡ ÔÂ‚Ó Ô‰· ¯ÂˆÈÏ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓÏ Ì‡˙‰· ˙Â˜˙‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ
.‡˘Â‰ ˙ÚÓË‰Ï ¯˙ÂÈ ÈÎ„ÚÂ
¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ È„È ÏÚ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÂ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙
˙ÂÈÈÓ ˙Â„¯Ë‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó ÌÂˆÓˆÏÂ ‰Ú˙¯‰Ï ,˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙¯·‚‰Ï ÌÂ¯˙Ï È„Î Ì‰· ˘È
.‡˘Â· ˙ÂÂÏ˙ ˘È‚‰Ï ÌÈÚ‚Ù „Â„ÈÚÏ ÔÎÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·

