זכויותיך
במסגרת הליך בירור התלונה
על הטרדה מינית
באוניברסיטת תל אביב

כולנו שואפים כי אוניברסיטת תל אביב תהיה סביבת לימודים ,מחקר ועבודה
מכבדת ,בטוחה ומיטבית ללא הטרדות מיניות מילוליות ופיזיות כאחת  .נראה
כי השינוי המיוחל בקמפוס שלנו בתרבות ,בשיח ובהתנהגות מתחולל אט
אט ,וכי המודעות ,הרגישות והערנות להתנהגות השלילית והפסולה מצויים
במגמת עלייה  .בה בעת לנוכח השאלות המופנות על ידי סטודנטים אל
האגודה  אנו מוצאים  לנכון להביא ישירות בפניכם את נוהלי הפנייה והברור
בכל אשר נוגע להטרדות מיניות.
על כל אחד ואחת מאתנו לפעול בנחישות והתמדה על מנת למגר את
התופעה המכוערת והמזיקה של הטרדה מינית ,ועל כן אנו מעודדים אתכם
לפנות בכל מקרה אשר הוטרדתם  -על ידי חבר סגל אקדמי ,אסיסטנט
ומדריך ,חבר סגל מנהלי וסטודנט כמוכם  -אל הנציבה לענייני הטרדה מינית.
 .1הליך הבירור:
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

יש להגיש תלונה על הטרדה מינית או התנכלות לנציבת הקבילות עד
שבע שנים ממועד ביצוע ההטרדה.
אין הכרח שהתלונה תוגש דווקא בכתב; אם התלונה נמסרה בעל-פה ,על
נציבת הקבילות לרשום את תוכן התלונה ,להחתים את המתלונן/ת
לאימות התוכן ולמסור העתק  למתלונן/ת.
אם התלונה נפתחה על ידי מי שאיננו הנפגע ,על הנציבה לעדכן את
הנפגע ככל האפשר בטרם יזומן הנילון לבירו .ר
לאחר הגשת התלונה על הנציבה לפתוח בהליכי בירור התלונה ,שיתועדו
על ידי הנציבה.
על הנציבה לקיים את הבירור ביעילות ובלא דיחוי עד להשלמתו.
הליכי הבירור כוללים :זימון הנילון לבקשת תגובתו; זימון חבר סגל אקדמי,
מינהלי או תלמיד למסירת מידע.
הנציבה מוסמכת להמליץ לאוניברסיטה על הפרדה בין הנילון לבין
המתלונן/ת ,וזאת כדי להגן על המתלונן/ת ,מבלי לפגוע ביחסי העבודה או
הלימודים באוניברסיטה .ההחלטה הסופית היא של האוניברסיטה.

 .2סיום הבירור:
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

בתום הבירור תגיש נציבת הקבילות לאוניברסיטה ,ללא דיחוי ,סיכום
בכתב של בירור התלונה בליווי המלצות מנומקות כיצד לנהוג.
הנציבה רשאית להמליץ לסגור את התלונה  ,אם סברה שאין בתלונה
משום הטרדה מינית או התנכלות .כמו כן ,אם סברה הנציבה שהתלונה
הוגשה שלא בתום לב ,היא רשאית להמליץ על העמדה לדין של
המתלונן/ת.
חשוב לדעת :על החלטת האוניברסיטה לדחות את התלונה ניתן
לערער לנשיא האוניברסיטה תוך  15ימים מיום קבלת ההודעה בדבר
החלטת האוניברסיטה ,על ידי המתלונן/ת.
הנציבה רשאית להמליץ לפתוח בהליך משמעתי כנגד הנילון על פי
התקנון.
הנציבה רשאית להמליץ כי האוניברסיטה תיתן הוראות לעובדים
המעורבים במקרה ,כדי למנוע הישנות של ההטרדה המינית או
ההתנכלות ,או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה לנפגע.
במקרים המתאימים תמליץ הנציבה להפנות את התלונה לבירור במסגרת
של הליך גישור  ,המותנה בהסכמת הצדדים.
זכותך המתלונן/ת והנילון לקבל הודעה מנומקת בכתב על החלטת
האוניברסיטה.

 .3ההליך המשמעתי:
3.1
3.2
3.3

אם הופנתה התלונה לבירור בהליך משמעתי  ,יכלול ההרכב שידון
בתלונה ייצוג הולם למין המתלונן/ת ולמין הנתבע.
ההרכב הדן בתלונה רשאי להחליט על נקיטת סעדי ביניים נגד הנאשם
(כגון הפרדה בין המתלונן/ת לבין הנאשם).
ההליך המשמעתי מתקיים בדלתיים סגורות  .פסק הדין יתפרסם גם הוא
ללא שמות הצדדים  ,אלא אם הורה  בית הדין אחרת  .

 .4חשוב שתדע/י!
4.1
4.2

זכות המתלונן/ת להיות מלווה על ידי בן משפחה או חבר בהליך הבירו .ר
זכות המתלונן/ת לקבל מידע במהלך ההליך – על העברת תלונה לטיפול סגן
נציבת הקבילות בגלל ניגוד עניינים או נבצרות נציבת הקבילות מלטפל בתלונה ,על
דחיית טענה של ניגוד עניינים ,על נקיטה בסעדי ביניים ועל החלטות האוניברסיטה
לפעולה בתום הבירור (לסגור את התלונה ,לפתוח בהליך משמעתי וכו').

פרופ' רחל ארהרד
נציבת הקבילות בענייני הטרדה מינית
טלפון | 03-6408540 :דוא"לerhardr@post.tau.ac.il :

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין הנוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל-
אביב [נוהל מס'  ,]01-015יגבר האמור בנוהל האוניברסיטה.

