
סם  בית הספר –תקנון למניעת הטרדה מינית 
 שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים

 
"( בית הספר" –בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים )להלן כחלק מתפיסת עולמו, 

רואה  בית הספר שואף ופועל למען קיומה של סביבת לימודים ועבודה נקייה מהטרדה מינית.
דה מינית או התנכלות על רקע הטרדה מינית, ויפעל כדי למגר ולמנוע בחומרה רבה כל הטר

 תופעות כגון דא.
 

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

המינים; אלה גם מעשים פליליים ועילה לתביעה בנזיקין, החל מכניסתו לתוקף של חוק למניעת 

 (.8991בספטמבר  02, ביום כ"ט באלול התשנ"ח )8991-ת, התשנ"חהטרדה מיני

, והוא לא בית הספרהטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה, ועומדות בניגוד למדיניות 

 ישלים עמן.

תקנון זה נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק ותקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעביד(, 

 .8991-התשנ"ח 

ל סתירה בין תקנון זה לבין החוק והתקנות על פיו, החוק והתקנות הם הקובעים, וניתן במקרה ש

 לתקנון זה. 82לעיין בהם, כאמור בסעיף 

הוראות תקנון זה יחולו על גברים ועל נשים כאחת, הן מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר והן 

 מקום בו נעשה שימוש בלשון נקבה.

 מה יש בתקנון זה?

 סעיפים חלק

מהן הטרדה מינית והתנכלות )ו"מסגרת  – 8-4 א'

 יחסי עבודה"(?

התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות  – 5-6 ב'

 )עבירה פלילית, עילה לתביעת נזיקין(

 ואחריותו בית הספרמדיניות  – 7-1 ג'

 מניעת הטרדה מינית והתנכלות – 9-82 ד'

ם הוטרדת מינית או התנכלו אמה לעשות  – 88 ה'

 לך?

 בבית הספרהליך הגשת תלונה  – 80-87 ו'

 והטיפול במסגרת אחריותו

שונות: עובד קבלן כוח אדם המועסק אצל  – 81 ז'

 אדם אחר;
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 אחראית לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מינית

 האחראית. ניתן לקבוע עם מינה אחראית מטעמו לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מינית בית הספר
 פה.-וגיה הקשורה להטרדה מינית. ניתן להגיש התלונות בכתב או בעלפגישה בנוגע לכל ס

 
 עינת מלוא: האחראיתשם 

 
 2505972620מס' טלפון: 

 
 einat@jsfs.co.ilדואר אלקטרוני:

 

או  2506282420קשר בטלפון  העימוניתן ליצור , אורית זמיר ההינ האחראיתמקום  תממלא
 aurit@gumfilms.comבדואר אלקטרוני 

 

 מהן הטרדה מינית והתנכלות –חלק א' 

 ?מהי הטרדה מינית .8

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

יכולה להיעשות הן על ידי גבר והן על ידי אישה; כלפי גבר או אישה; והחוק מכסה 

 את כל האפשרויות האלה.

רדה מינית היא אחת מחמש , הט8991 -על פי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח .ב

 צורות התנהגות אסורות, ואלה הן:

 סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. (8)

אם היא תסרב לקיים אתו יחסי  : מעביד המאיים לפטר עובדתלדוגמה 

מין, או מרצה המאיים על סטודנטית שיכשיל אותה אם תסרב לקיים 

 איתו יחסי מין.

 מעשה מגונה. (0)

החושף את ד או ממונה הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או : עובלדוגמה 

עצמו בפניה, בלא הסכמתה; סטודנט החושף עצמו בפני סטודנטית, בלא 

 הסכמתה לכך; מרצה הנוגע באזורי גוף אינטימיים של סטודנט. 

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות  (0)

 הראה שאינו מעוניין בהן.

 :אולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים האלהו 

 ניצול של יחסי מרות בעבודה. .8

 הל המנצל יחסי מרות כלפי מזכירתו; : מנלדוגמה 

ניצול של יחסי מרות, תלות, חניך או טיפול בקטין, בחסר ישע או  .0

 במטופל.

צל יחסי מרות או חינוך כלפי חניך; מרצה המזמין : עובד המנלדוגמה 

 לבילוי.או ית למלון סטודנט

התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות  (4)

 ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן.
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סטודנט לפן המיני במראהו של  של סטודנט : התייחסות חוזרתלדוגמה 

 , למרות הבהרותיו שהדבר מפריע לו.אחר

 ( לעיל.0יגו בפסקה )ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים שסו 

התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם בין אם  (5)

 הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

 : סטודנט המשפיל סטודנטית על רקע נטייתה המינית.לדוגמא

 אי הסכמה .ג

ככלל אדם צריך להראות שהוא אינו מסכים למעשה של הטרדה מינית;  (8)

 אינה חלה לגבי אלה:חובה זו 

 ( לעיל(;8סחיטה )פסקה )ב( ) .8

 ( לעיל(;5התייחסות מבזה או משפילה )פסקה )ב( ) .0

ניצול של יחסי מרות בעבודה בין המטריד לבין המוטרד )לגבי  .0

 ( לעיל(;4)-( ו0המעשים בפסקאות )ב( )

של קטין, חסר ישע )לגבי  –ניצול יחסי מרות, תלות חינוך או טיפול  .4

 ( לעיל(;4)-( ו0מעשים בפסקאות )ב( )

של המטופל במטפל  –ניצול תלות, במסגרת טיפול נפשי או רפואי  .5

 ( לעיל(.4)-( ו0)לגבי מעשים בפסקאות )ב( )

אי הסכמה מראים בין במילים ובין בהתנהגות שאינן משתמעות לשתי  (0)

 פנים.

/ה בית הספר, עובד/ת בית של תלמידאו תצלום פרסום סרט או הקלטה  -פגיעה בפרטיות

שיש בו כדי להציגו באופן מיני או באופן הנוגע למיניותו  סגל בית הספר /תהספר או חבר

יהווה לצורך תקנון זה מעשה של  –ובכלל זאת לזהותו המינית ולאורחות חייו האישיים 

 הטרדה מינית ויחולו עליו כל הוראות התקנון.

 ?מינית מה אינו הטרדה .0

המחוקק להגדיר בצורה מפורטת מהי הטרדה מינית, מטבען של ההגדרות  למרות ניסיון

שתמיד ייוותר תחום אפור. לדוגמה, קשה להגדיר מראש כל מה שייחשב להתייחסות 

 "מבזה" או "משפילה" ביחס למינו או למיניותו של אדם. 

ה יחד עם זאת, האיסור על הטרדה מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח טוב

 ובהסכמה הדדית.

 ?מהי התנכלות .0

, 8911-וויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"חעל פי חוק למניעת הטרדה מינית, וחוק ש .א

 התנכלות היא כל אחד מאלה, אם המעשה מתבצע במסגרת יחסי עבודה:

כאשר מקור  –מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה  (8)

 הפגיעה הוא הטרדה מינית.

לגבי הטרדה מינית מהסוג של הצעות חוזרות בעלות אופי מיני  ואולם 

והתייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, די שמקור הפגיעה יהיה הצעה 

 אחת בלבד או התייחסות אחת בלבד.
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-ממונה המונע את קידומה של עובדת עקב סירובה להצעתו החד :לדוגמה 

-להצעתו החד פעמית למגע מיני; מעביד המפטר עובדת עקב סירובה

 פעמית למגע מיני.

כאשר מקור  –מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה  (0)

הפגיעה הוא תלונה על התנכלות כאמור בסעיף זה או תביעה משפטית 

 בשל התנכלות כאמור.

כאשר מקור  –מעביד או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה  (0)

לעובד אחר בקשר לתלונה או תביעה משפטית  הפגיעה הוא סיוע של עובד

 על התנכלות כאמור בסעיף זה.

: עובדת מסרה עדות בקשר להתנכלות כלפי עובד אחר; המעביד לדוגמה 

 או הממונה מרעים את תנאי העבודה שלה בשל כך.

( 0( או )0במשפט על התנכלות כאמור בפסקה )א( ) - ת תלונת שווא/תביעת שוואשהג .ב

ד והממונה לטעון להגנתם כי העובד או דורש העבודה ידע כי התביעה יוכלו המעבי –

 או התלונה הוגשו על סמך פרטים שאינם נכונים.

 ?מהי "מסגרת יחסי עבודה" .4

על פי חוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית או התנכלות ב"מסגרת יחסי עבודה" 

 נסיבות אלה: 4 -מתקיימת בכל אחת מ

 במקום העבודה; (8)

 במקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעביד; (0)

מכון  אולם שבו מציגים המעביד ועובדיו תערוכה של מוצרי המעביד; :לדוגמה

מסעדה שבה  להכשרה או להשתלמות שבו מתקיים קורס מטעם המעביד;

 ., אולם הקרנה או אתר צילומיםמתקיימת מסיבה מטעם המעביד לעובדיו

 תוך כדי עבודה; (0)

נסיעה הנעשית בזמן העבודה במסגרת העבודה, כגון לשם ישיבת : לדוגמה

 .לבית הספרעבודה מחוץ 

 תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא )כגון בביתו של ממונה(. (4)

 

 התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות –חלק ב' 

 הטרדה מינית והתנכלות הן בלתי חוקיות .5

מהוות התנהגות בלתי חוקית הפוגעת בכבוד  הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני .א

 האדם, בחירותו, בפרטיותו, ובשוויון בין המינים.

הטרדה מינית והתנכלות מהוות )על פי חוק למניעת הטרדה מינית, ולעניין התנכלות  .ב

 (:8911-גם על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח –

מטריד או המתנכל או לחייבו עבירה פלילית, היכולה לגרום למאסרו של ה (8)

 בקנס;
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עוולה אזרחית, שבגינה ניתן להגיש תביעה משפטית; בתביעה כזו ניתן  (0)

לתבוע פיצוי כספי וסעדים אחרים, קבועים או זמניים, מהמטריד, 

 מהמעביד של אלה. –מהמתנכל, ובמקרים מסוימים 

 הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת .6

לות מהוות עבירות משמעת, שעליה יכול המטריד או המתנכל הטרדה מינית והתנכ

  להתחייב בעונש משמעתי.

 ואחריותו בית הספרמדיניות  –חלק ג' 

 בית הספרהטרדה מינית והתנכלות נוגדות את מדיניות  .7

ועומדות בניגוד  , בסביבת הלימודיםהטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה

 א ישלים עמן., והוא לבית הספרלמדיניות 

 בית הספראחריות  .1

נוסף על איסור החל על המעביד, כעל כל אדם, להטריד ולהתנכל, החוק מטיל עליו  .א

אחריות מיוחדת על מעשיהם של עובדיו ושל ממונים מטעמו, במסגרת יחסי עבודה; 

 מעביד צריך לנקוט אמצעים סבירים, כמפורט בתקנון זה, משלושה סוגים:

 ת והתנכלות )ר' חלק ד'(;מניעת הטרדה מיני (8)

 טיפול ביעילות בהטרדה מינית או בהתנכלות שידע עליהן )ר' חלק ו'(. (0)

תיקון הפגיעה עקב הטרדה מינית או התנכלות, או עקב הגשת תלונה או  (0)

 תביעה על אלה )ר' חלק ו'(.

לפי החוק, מעביד שלא נקט אמצעים כאמור בסעיף זה יהיה אחראי להטרדה מינית  .ב

להתנכלות שביצע עובד שלו או ממונה מטעמו במסגרת יחסי העבודה, וניתן או 

 לתבוע את המעביד בתביעה אזרחית בשל כך.

בית הספר מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, יראו ב בית הספרבהקשר לאחריות  .ג

 ובסטודנטים כעובדים. בית הספרכמעביד, במרצים כעובדים או ממונים מטעם 

 דה מינית והתנכלותמניעת הטר –חלק ד' 

 צעדי מנע .9

עשי הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה מ רואה בחומרה רבה  בית הספר .א

לעשות ומעובדיו ממוריו ומצפה מתלמידיו בעצמו וכן מחויב  ,ובמסגרת הלימודים בו

, סביבת בית הספרכדי למנוע מעשים כאמור, והכל כדי ליצור, יחד עם  םכל שביכולת

 בלא הטרדה מינית והתנכלות. ת לימודיםוסביב עבודה

ינית הטרדה מרואה את עצמו אחראי ובעל מחויבות למניעה של  בית הספר .ב

 והתנכלות במסגרת יחסי העבודה ובסביבת הלימודים.

בית הספר יפעל להכללת הדרכה ופעילות שעניינם מניעת פעולות הסברה והדרכה:  .ג

ם. ההשתתפות בהדרכה ובפעילות הטרדה מינית לסגל המורים, התלמידים והעובדי

 , לממונים מטעמו, למרצים ולסטודנטים,אפשר לעובדיותהא בגדר חובה. בנוסף י
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הסברה והדרכה בפעולות  או שעות הלימודים להשתתף במשך שעות העבודה

  .מאורגנות בנושא מניעת הטרדה מינית, המאורגנות בפרקי זמן סבירים, 

 קבלת מידע .82

  – םזכאי ודנט, ממונה, מרצה וסטעובד .א

 -לעיין בכל אחד מאלה ולקבל צילומים מהם –בהתאם לתקנות  (8)

טרדה מינית ; תקנות למניעת ה8991-שנ"חחוק למניעת הטרדה מינית, הת 

בית תקנון למניעת הטרדה מינית של ; 8991-)חובת מעביד(, התשנ"ח

 .הספר

יסור הטרדה בדבר א בית הספר(   לקבל מידע על פעולות הסברה והדרכה של 0)

 והתנכלות ומניעתן. מינית

, ויונגש לתלמידיו מוריו תקנון זה ייכלל באתר האינטרנט של בית הספר

 ועובדיו

 

 האחראיתלדרוש קבלת חומר ומידע כאמור מ ויוכל , ממונה, מרצה וסטודנטעובד .ב

 לעניין זה, שהיא:

 עינת מלואשם: 

 2505972620טלפון: 

 einat@jsfs.co.ilדואר אלקטרוני: 

 

 ממלאת מקום:

 אורית זמירשם: 

 aurit@gumfilms.comדואר אלקטרוני: 

 מה לעשות אם הוטרדת מינית או התנכלו לך? –חלק ה' 

)א( אם אדם סבור שהטרידו אותו מינית או שהתנכלו לו, פתוחות לפניו שלוש  .88

 אפשרויות לפי החוק:

: אם ההטרדה או ההתנכלות התבצעה בית הספר טיפול באחריות (8)

, )הן במסגרת עבודה והן במסגרת לימודים( בית הספרבמסגרת פעילות 

; לאחראית לעניין מניעת הטרדה מיניתהנפגע יכול להגיש תלונה 

 הפרוצדורה לעניין זה מפורטת בחלק ו'.

 הליך פלילי: הנפגע יכול להגיש תלונה במשטרה. (0)

 ית המשפט, תביעה בבשבע שניםהליך אזרחי: הנפגע יכול להגיש, בתוך  (0)

 נגד:

 המטריד או המתנכל בעצמו;

mailto:aurit@gumfilms.com
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לעניין אחריות  1המעביד )ר' סעיף ואם הוא טוען שהמעביד אחראי, גם 

 המעביד(.

ממליץ כי בכל מקרה הנפגע יפנה לאחראית מטעמו למניעת  בית הספר

ט באמצעים אחרים, כאמור בסעיף הטרדה מינית, גם כאשר החליט לנקו

לפעול נגד התופעה של הטרדה  בית הספרזה, וזאת על מנת לאפשר ל

 מינית.

 )ב( מה הקשר בין ההליכים השונים הנ"ל?

נפגע מהטרדה מינית או התנכלות יכול לבחור אם ליזום אחד או יותר  (8) 

 מההליכים הנ"ל. 

יכול להחליט איך ישפיעו הליכים פליליים או אזרחיים על  בית הספר (0) 

 )ד((. 87אופן הטיפול שבאחריותו )פירוט לעניין זה נמצא בחלק ו', סעיף 
 

 והטיפול במסגרת אחריותו בבית הספרהליך הגשת תלונה  -חלק ו' 

 ?מי יכול להגיש תלונה, ובאילו נסיבות .80

 התלונה יכולה להיות מוגשת על ידי אחד מאלה:

בית אדם שטוען כי הוטרד מינית או כי התנכלו לו במסגרת פעילות של  (8)

)הן במסגרת יחסי עבודה והן במסגרת לימודים(, בין אם מדובר  הספר

בעובד, ממונה, מרצה, סטודנט, דורש עבודה, עובד של קבלן כוח אדם או 

 , או כל אדם אחר.בית הספרקבלן משנה המוצב בחצרי 

במקרה כזה מוצע להביא  – (8של אדם כאמור בפסקה ) מואחר מטעאדם  (0)

ראיה על כך שאותו אדם מסכים להגשת התלונה )למשל, מכתב חתום 

 (.שנפגע בידי אותו אדם

 ?בפני מי מתלוננים .80

 )ב( לעיל. 82תלונה יש להגיש לאחראי כאמור בסעיף  .א

ישית הוא האדם שמתלוננים עליו )"הנילון"( או שהוא בעל נגיעה א האחראיתאם  .ב

, האחראיתלנושא התלונה או למעורבים בה, תוגש התלונה לממלא מקומו של 

 . ס"יימצא פתרון מיידי באמצעות היועץ המשפטי של ביהאחראי אחר, ובהעדרם 

 - הספר ביתאם הנילון היה עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל  .ג

 ;בית הספרתוגש התלונה לאחראי מטעם הקבלן או לאחראי מטעם  (8)

אם הוגשה התלונה לאחראי מטעם הקבלן, אותו אחראי רשאי להעביר  (0)

, ואם הועבר בית הספראת הטיפול בבירור התלונה לאחראי מטעם 

 מטעם הקבלן יודיע כך למתלונן. האחראית –הטיפול כאמור 

 תוכן התלונה .84

 תכלול את תיאור המקרה, לרבות: התלונה 

 פירוט זהות המעורבים במקרה ועדים, אם ישנם; (8)
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 מקום האירוע; (0)

 אחד מאלה: –במקרה שנטען כי בוצע מעשה של הטרדה מינית  (0)

 האם המוטרד הראה למטריד שההתנהגות מפריעה לו; א.  

 האם יש בין המטריד למוטרד יחסי תלות, מרות וכד'. ב.  

 גשת התלונהאופן ה .85

 ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה. .א

 -הוגשה תלונה בעל פה  .ב

 את תוכן התלונה; האחראיתירשום  (8)

המתלונן או מי שמגיש את התלונה מטעמו יחתום על הרישום של  (0)

 כדי לאשר את תוכן הדברים; האחראית

 ימסור למתלונן עותק מהרישום החתום. האחראית (0)

 בירור התלונה .86

 - האחראיתתלונה,  התקבלה .א

יידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או התנכלות לפי  (8)

 לעיל(; 88החוק )חלק ה' סעיף 

יפעל לבירור התלונה ולצורך כך, בין היתר, ישמע את המתלונן, את הנילון  (0)

 ועדים, אם ישנם, ויבדוק כל מידע שהגיע אליו בעניין התלונה.

ירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או אחראי לא יטפל בב .ב

 למעורבים בה.

אחראי שהוא בעל נגיעה אישית כאמור יעביר את הבירור לאחראי או למי שהתמנה  .ג

יימצא פתרון מיידי באמצעות היועץ ובהעדרם  לממלא מקומו, בית הספרעל ידי 

  . ס"המשפטי של ביה

 בירור התלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי. .ד

דבר עצם האחראית תעדכן את מנהל בית הספר ואת היועץ המשפטי של בית הספר ב .ה

שעות מקבלתה של כל תלונה. היה  04תלונות שנמסרו לטיפולה בתוך הגשתן של 

סר דיווח על אודותיה ליועץ המשפטי של בית יימ –מנהל בית הספר נשוא התלונה 

 הספר וליו"ר הועד המנהל של בית הספר.

האחראית תהא זכאית לקבלת ייעוץ משפטי מאת היועץ המשפטי של בית הספר בכל  .ו

 עת במהלך בירור התלונה.

  האחראית תתעד את התלונה ובכלל זאת גם את כל הבדיקות שייערכו על ידיה. .ז

ך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון בירור תלונה ייעשה תו .ח

 -ועדים אחרים, ובין היתר 

לא יגלה אחראי מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה אלא אם כן הוא  (8) 

 חייב לעשות כן לשם הבירור עצמו או על פי דין;
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לא ישאל אחראי שאלות בקשר לעבר המיני של מתלונן שאינו קשור  (0)

ולא יתייחס למידע על עברו המיני של המתלונן כאמור; האמור לנילון, 

סבור שאם לא ישאל שאלות או יתייחס  האחראיתבפסקה זו לא יחול אם 

 כאמור, ייגרם עוול בלתי ניתן לתיקון לנילון.

יגן על המתלונן, במהלך בירור התלונה; מפני פגיעה בענייני עבודה  בית הספר .ט

או סביבת  פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה כתוצאה מהגשת התלונה או מפני

 שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה; לימודים

בכל דרך שתמצא  הרחקת הנילון מהמתלונןהאחראית תהא מוסמכת להורות על   .י

 נכון בנסיבות העניין. ה, ככל שניתן, וככל שנראה ללנכון

בהקשר זה  האחראית תהא מוסמכת לברר גם את נסיבותיה של תלונה אנונימית. .יא

יצוין כי הגשתה של תלונה בעילום שם כשלעצמה מהווה שיקול רלבנטי לעניין עצם 

החלטת האחראית לברר את התלונה והן באשר לגיבוש ההמלצות. שיקול זה יאוזן 

 עם יתר השיקולים הרלבנטיים בהתאם לנסיבות הספציפיות של העניין.  

שהוגשה כשלעצמה לא תהווה  חזרתה של מתלוננת או חזרתו של מתלונן מתלונה .יב

עילה מחייבת לסיום בירור התלונה. האחראית תהא מוסמכת לברר את התלונה גם 

פי שיקול דעתה נסיבותיה -במקרה של חזרת המתלוננת או המתלונן מהתלונה אם על

הפרטניות של התלונה מצדיקות לעשות כן. האחראית תהא מוסמכת, במקרים 

 תה, לברר גם את נסיבות החזרה מהתלונה. המצדיקים זאת על פי שיקול דע

האחראית תהא מוסמכת לפנות, במקרים מתאימים, למשטרה ובפרט מקום בו  .יג

נסיבות העניין מגלות חשד סביר כי בוצעה עבירה מסוג פשע ובלבד שניתנה הסכמת 

יש חשש לביצוע עבירה פלילית כלפי קטין או חסר ישע המתלונן/נת. במקרים בהם 

למשטרה על פרטי המקרה. במקרים המנויים תחת סעיף זה יימסר יימסר דיווח 

 דיווח להנהלת בית הספר בזמן אמת.

האחראית תציע למתלונן/נת סיוע והפניה הן למשטרה והן לגורמים מקצועיים כגון  .יד

 מרכזי סיוע לנפגעות עבירות מין וזאת במקרים המתאימים.

  .טו

, ללא דיחוי, סיכום בכתב של רבית הספמנהל ל האחראיתגיש תבתום בירור התלונה  .טז

בירור התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה, לרבות לעניין כל 

 )ד(.-)א( ו 87אחד מהעניינים המפורטים בסעיף 

 האחראיתש , יגיבית הספרהיה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל  .יז

 .בית הספראת סיכומו לקבלן ול

מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי טענה בדבר על  הספרבית לנודע  .יח

; תאחראיה, ולא הוגשה תלונה יעביר את המקרה לבירור של או הלימודים עבודה

על מקרה כאמור,  תאו נודע לאחראי תאחראיההועבר מקרה כאמור לבירור של 

בשינויים , ככל שניתן, בירור על אודות המקרה לפי סעיף זה, האחראיתקיים ת

 המחויבים.

 האחראית ובית הספר ישמרו על סודיות התלונה כמידת יכולתם. .יט
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 במקרה של הטרדה מינית או התנכלות בית הספרטיפול  .87

של  הוהמלצותי יהאת סיכומ מנהל בית הספר יקבל לידיו את  .א

ימי  7יחליט,  בתוך תקופה שלא תעלה על ו)ז(,  86לפי סעיף  האחראית

צעים בעקבות ההמלצות ובמידה וכן באיזה אם לנקוט באמעבודה, 

, מרצים מתן הוראות לעובדים  :פי הפירוט הבא -עלאמצעים לנקוט 

המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים  והסטודנטים

והרחקת הנילון מהמתלונן, וכן נקיטת  ולימודים במסגרת יחסי עבודה

מנוע את הישנות המעשה של , והכול כדי לולימודים צעדים בענייני עבודה

הטרדה מינית או התנכלות או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן 

  עקב ההטרדה או ההתנכלות;

במידה והמלצות האחראית כללו המלצה בדבר העמדת הנילון לדין  (0)

משמעתי, או במידה ומנהל בית הספר סבור כי יש לשקול את העמדתו 

גם שמסקנה שכזאת לא נכללה בהמלצות לדין של הנילון לדין משמעתי ה

אשר תדון ותחליט יורה מנהל בית הספר על הקמת ועדה  האחראית

 "משמעתי "ועדת דין שתכונה להלן בהעמדתו של הנילון לדין משמעתי 

יובהר כי ועדת הדין  .)הועדה הראשונה המוקמת על פי תקנון זה(

יד או המשמעתי תכריע גם בשאלת העמדתו לדין משמעתי של תלמ

  תלמידת בית הספר.

חברים: מנהל בית  0הוק ואשר תמנה -ועדת דין משמעתי תהא ועדה אד 

 הספר ושניים מחברי הועדה לרווחת תלמידי בית הספר שייבחרו על ידו

ולחלופין בהיעדרם שניים מתוך חברי הועד המנהל של בית הספר או 

בין חברי . אחת לפחות ממתוך חברי המועצה הציבורית של בית הספר

ועדת הדין המשמעתי תהא אשה. היועץ המשפטי של בית הספר ילווה את 

 פעילות הוועדה, ישתתף בישיבותיה וייעץ לה.

  

ועדת דין משמעתי היא הגוף המוסמך להורות בהחלטת רוב על העמדתו  

 לדין משמעתי של מורה, עובד או תלמיד של בית הספר.

על השעיית מורה עובד או  ועדת דין משמעתי תהא מוסמכת להורות 

תלמיד בית הספר עד לתקופה שעד לתום ההליך המשמעתי בעניינו או עד 

 ימים, לפי התקופה הקצרה שביניהן. 02

 בית הספרהחליטה על העמדת הנילון לדין משמעתי יפעל  דין משמעתי  תבמידה וועד .ב

תו וימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטה זויפעל ללא דיחוי לביצוע החלט

למתלונן ולנילון לעיין בסיכום  בית הספר; כן יאפשר ת, לנילון ולאחראין/נתלמתלונ

 .הובהמלצותי האחראית

בל את המלצת האחראית בדבר קת שלא לרשאימובהר כי ועדת הדין המשמעתי  .ג

העמדה לדין משמעתי על פי שיקול דעתה ואף לשנות את החלטתה היא בדבר 

. כן רשאית עקב שינוי בנסיבות, מיוחדים או  מטעמים העמדה לדין משמעתי וזאת
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החלטתה בדבר העמודה לדין. החלטות לפי  לעכב את ביצועועדת הדין המשמעתי 

 .ת, לנילון ולאחראי/נתלמתלונןסעיף קטן זה ינומקו בכתב ויימסרו 

, לעכב הלדחות את החלטתת ועדת הדין המשמעתי , רשאיתקנון זהעל אף האמור ב .ד

משפטיים הנוגעים למקרה הליכים או  חקירה ותה, בשל הליכיאת ביצועה או לשנ

 ; הננקטים על ידי רשות מוסמכת נשוא ההחלטה

  –דין המשמעתיועדת הה כן תעש

 ;ת, לנילון ולאחראי/נתמסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונןת (8)

תהא רשאית להאריך את השעיית הנילון לתקופה נוספת שלא תעלה על  (0)

נוספים. במקרים חריגים בהם ננקטו הליכים פליליים כנגד ימים  02

הנילון תהא הועדה רשאית מטעמים של הגנה על שלום המתלונן/נת 

לרבות שלומם הנפשי להשעות את הנילון עד לתום ההליכים המשפטיים 

 בעניינו.

 החלטה לפי סעיף קטן )א(. בית הספרבתום ההליכים יקבל  (0)

בית , רשאים בית הספרכוח אדם המועסק בפועל אצל  היה הנילון עובד של קבלן .ה

והקבלן להסכים בשאלה מי מביניהם יבצע את הוראות סעיף זה, כולן או  הספר

 חלקן.

 ידין משמעת

בת שלושה ("ועדת המשמעתהליך משמעתי על פי תקנון זה יתנהל בפני ועדת משמעת )" .81

תקנון זה. הרכבה של פי -המדובר בועדה השניה המוקמת על .חברים שתוקם אד הוק

 יהיה כדלהלן: הועדה 

נציג/ת הועדה לרווחת תלמידי בית הספר שלא נכלל/ה בהרכב ועדת הדין   (1)

 המשמעתי.

של בית הספר שייבחר בידי יו"ר או המועצה הציבורית נציג/ת הועד המנהל  (2)

 , שלא נכלל בהרכב ועדת הדין המשמעתיהועד המנהל

בעל היכרות וידיעה משפטית  משפטן שייבחר בידי יו"ר הועד המנהל (3)

 .רלבנטית

 אחת לפחות מבין חברי ועדת הדין המשמעתי תהא אשה

הנילון יהא זכאי לייצוג  היועץ המשפטי של בית הספר ישמש כתובע בהליך המשמעתי. .89

 משפטי בהליך  על חשבונו של הנילון.

רוע נשוא ההליך המשמעתי ייפתח בכתב קובלנה שיוגש בידי התובע בו יפורטו פרטי האי .02

 . קובלנה ורשימת העדים מטעם בית הספרה

 מטעם בית הספר ומטעם הנילוןעדים ולחקור ועדת המשמעת תהא סמכות לשמוע ול .08

ואת סדרי הדין והכל בכפיפות תהא מוסמכת לקבוע את סדרי פעילותה  ועדת המשמעת .00

 י הצדק הטבעיים.לכלל
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דין להשית עליו את העונשים ועדת המשמעת תהא מוסמכת מקום בו הרשיעה את הנילון ב .00

 הבאים:

 נזיפה .א

 נזיפה חמורה .ב

 הקטנת היקף העסקה .ג

 פיטורין .ד

 

 בית הספרשונות: עובד קבלן כוח אדם המועסק אצל  -חלק ז' 

 בית הספרעובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל  .04

לפי החוק והתקנות, במקרה שעובד של קבלן כוח אדם מועסק בפועל אצל אדם אחר  .א

 -סיק בפועל( )מע

כל מה שנאמר בתקנון זה לגבי "עובד" כולל גם אותו עובד של קבלן כוח  (8)

 אדם;

 כל מה שנאמר בתקנון זה לגבי "מעביד" כולל גם אותו מעסיק בפועל. (0)

לעיל(  1לכן, מעסיק בפועל נושא באותה אחריות שנושא מעביד רגיל )ר' סעיף 

 קבלן כוח אדם המועסק אצלו. בגין הטרדה מינית והתנכלות שמבצע עובד

 )ה( לתקנון זה. 87-)ח( ו 86)ג(,  80הוראות מיוחדות מצויות בסעיפים  .ב

 

 

 
 

 


