עיקרי
התקנון
הנוסח המחייב מופיע בחוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ״ח  1998 -ובתקנון המכללה.

המכללה האקדמ׳ת כנרת בעמק הירדן פועלת מתוך מחו׳בות לערכים של רגישות ,כבוד הדד׳ והגינות כלפי
הסטודנטים ,העובדים וכלל הציבור .המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן רואה בהטרדה מינית פגיעה בזכויות
הפרט ,בכבודו ,בחירותו ובפרט׳ותו של אדם ונעשה כל שביכולתנו למנוע התנהגות זו למכללה האקדמית כנרת
בעמק הירדן מדיניות ברורה למנוע מקרים של הטרדה מינית ,לברר ולטפל בכל מקרה לגופו ,באופן רציני ,מהיר
ודיסקרט י כדי להבטיח שתוכל להמשיך להרגיש בטוח בקמפוס ,בטחון אשר יוכל לסייע למיצוי מלא של חווית
הלמידה והעבודה.
Innovate

מהי הטרדה מינית?
על פי החו ק' ,הפרדה מינית' היא כל הת נהגות בעל ת אופי מיני של אדם אחד כלפי אחר אשר יש בה כדי לפגוע באחר,
הפרדה מינית כוללת את כל אחד מהמעשים הבאי ם:
 . 1סחיפה באיומים ,כאשר המעשה שהאדם נדרש לע שותו הוא בעל אופי מיני.
 . 2מעשים מגונים ,נג יעה באברים מוצנעים וכדומה.
 . 3הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ,המופנות לאדם אשר הראה למטריד שאינו מעוניין בהצעות האמורות.
 . 4התייחסוי ות והערות בעלות אופי מיני ,המופנות לאדם שהראה כי אינו מעוניין בכך.
 . 5התייחסות מבזה ומשפילה ביחס למינ ו ,מיניותו או נטייתו המינית של האדם.
(  5א) פרסום תצלום ,סרט או הקלפה של אדם ,המ תמקד במיניותו ,בנסיבות שבהן הפרסום על ול להשפ יל את האדם או לבזותו ,ולא ניתנה
הסכ מתו לפרסום.
 . 6הצעות או הערות כנ״ל ,המ ופנות לאחד המוטרדים הבאים :קטינים ,תלמידים ,או עובדים כפופים ,תוך כדי ניצול
סמכות ,מרות או תלות .במקרה זה תיחשב ההצעה או ההערה כהטרדה מינית גם אם לא אמר המוטרד כי אינו מעוניין.
התנכלות בגין תלונה על הטרדה מינית היא פג יעה מכל סוג שהיא שמקורה בהטרדה מינית ,בתלונה או בתביעה שהוגשה על הטרדה מינית,
שמטרתה לפגוע במוטרד /ת  ,כוון שסירב/ה ו/או התנגד/ה להת נהגות המטרידה ו/או התלוננ /ה על ה מטריד ו/או הגיש/ה תביעה ,או מכל סיבה
אחרת הקשורה בהטרדה מינית.

החוק קובע כי ניתן לטפל בהטרדה מינית בכל אחת משלוש הדרכים (בנפרד או ביחד):
טיפול פל ילי ,תלו נה במשטרה טיפול אזרחי ,תביעות אזרחיות טיפול במקום העבודה או הלימודים ,על ידי פנייה לאחראי לנושא הטרדה מינית

אם נתקלת במקרה של הטרדה מינית במכללה או חווית הטרדה מינית יש למי לפנות!
האחראיות במכללה האקדמית כנרת לבירור תלונות ,התייעצות ,ש אלות וטיפול בנושא:
עירית רוכברג , 050 - 6391120

IIiritr @kinner et.ac.il

ד״ר יפעת לוי l eviyif@gmail.co m , 054 - 4351058

מודעה זו אינה באה במקום החוק והתקנון ואינו מחליפם בשום אופן את לשו ן החוק והתקנון המלא נ יתן
למצוא באתר האינטרנט של המכללה www .kinneret.ac.il :כל שימוש בלשון נקבה יתייחס להל ן גם לזכר
ולהיפך.
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