
מידע על מניעת הטרדות מיניות

אוניברסיטת אריאל ואגודת הסטודנטים והסטודנטיות רואות בהטרדה מינית פגיעה בזכויות 
 העובדים והסטודנטים, נשים וגברים כאחד.

אנו נעשה ככל שביכולתנו כדי למנוע תופעות מעין אלה!
האוניברסיטה והאגודה נוקטות בנושא זה במדיניות ברורה אשר מטרתה הינה מניעת מקרים 

של הטרדה מינית וטיפול נאות בכל מקרה של הטרדה, זאת על פי "חוק למניעת הטרדה 
מינית" שהתקבל בשנת 1998 ומטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על 

חירותו ועל פרטיותו, ובכדי לקדם שוויון בין המינים.

על פי לשון החוק- הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:
1( סחיטה באיומים כאשר המעשה שאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.

2( מעשים מגונים סעיף זה מפנה לעבירה פלילית שקיימת מזה עשרות שנים בחוק העונשין 
הפלילי.

3( הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין 
בהצעות האמורות.

4( התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו כאשר אותו אדם הראה למטריד 
כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.

5( התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות נטייתו המינית.
6( פרסום מיני -פרסום תצלום, סרט או הקלטה המתמקדים במיניותו של אדם בנסיבות בהן 

הפרסום עלול להשפיל ולבזות אדם.
במקרים אלה ,הצעות או התייחסויות ייחשבו כהטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד 

במילים או בהתנהגות ברורה שאינו מעוניין בכך!
אוניברסיטת אריאל ואגודת הסטודנטים רואות בחומרה כל התנהגות של הטרדה מינית.

גלו אחריות אישית וכבדו את המרחב האישי של האחר. אנו מפצירים במי שחש עצמו נפגע 
להגיש תלונה בעניין.

טיפול האוניברסיטה והאגודה:
על פי החוק, באוניברסיטת אריאל ישנה ממונה על מניעת הטרדה מינית ונציגות בארגון אשר 

אחראיות לטיפול בתלונות על הטרדה מינית או התנכלות. פנה/י אליהן והגש תלונה.
והכי חשוב – רק תפנו!!!

טלפון חירום 054-7766358
mallys@ariel.ac.il ,פרופ' מלי שחורי ביטון – הממונה על מניעת הטרדה מינית •

03-9076527 ,
• גב‘ אלינור עינת – מרכז שירות לסטודנט 03-9371462/126, 054-7766358,

elinore@ariel.ac.il 
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• גב‘ איילת גבע - ראש מנהל גיוס קליטה הדרכה ורווחה, 03-9371478, 054-2454509, 
ayeletg@ariel.ac.il

possick@012.net.il ,052-3064915 ,ד“ר חיה פאסיק – נציגת המרצים •
• ציון חזני – הממונה על מניעת הטרדות מיניות מטעם אגודת הסטודנטים באריאל,

054-3986257 

רצוי לרשום במדויק כל אירוע של הטרדה, מתי ובאילו נסיבות התרחש. נסה/י לרשום כמה 
שיותר פרטים לגבי האירוע. הרישומים נחוצים לטיפול בתלונתך.

הואיל וההטרדה המינית מהווה עבירה פלילית ואזרחית, פתוחה בפניך האפשרות להגיש תלונה 
במשטרה כנגד המטריד וכן תביעה אזרחית, זאת בנוסף לבירור פנימי של התלונה במסגרת 

האוניברסיטה.
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