
לימודי חינוך והוראה בסביבה מיטבית 
מניעת הטרדות מיניות*

כמכללה דתית להכשרת אנשי חינוך אנו מבקשים ליצור אווירה של סביבת לימודים והכשרה 

חינוכית הולמת התואמת את רוח המוסד מעבר ללשון המחוקק. 

מכללת "שאנן" שואפת להוות סביבת לימודים וסביבת עבודה בטוחה ומכבדת. 

המכללה פועלת למניעת הטרדות מיניות ומגלה אפס סובלנות בנושא זה.

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו ובפרטיותו.

החל מכניסתו לתוקף של החוק למניעת הטרדה מינית (1998) כל מעשה שכזה נחשב למעשה 

פלילי ומהווה עילה לתביעה.

הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה: (סעיפי החוק צומצמו כאן לסעיפים הרלוונטיים)

1. סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.

2. מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין.

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

האמורות (למעט הנאמר בסעיף 5 להלן).

4. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית; 

כולל פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום 

עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

5. הצעות או התייחסויות כאמור בפסקה 3 גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין 

בהצעות או בהתייחסויות האמורות:

ביחסי  מרות  ניצול  תוך   – שירות  במסגרת  בשירות  ולאדם  עבודה,  יחסי  במסגרת  לעובד  א. 

עבודה או בשירות.

ב. לתלמיד או לסטודנט תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.

ג. לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – 

תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור.

בס“ד



לפניות בכל נושא הקשור להטרדות מיניות ניתן לפנות למיכל בלאו הממונה על מניעת 

הטרדות מיניות במכללה בפלאפון: 0556603587 ואם אין מענה מיידי בבקשה לשלוח 

מסרון. ניתן להגיש תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות או בקשה, לבירור התלונה 
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מניעת הטרדה מינית בלמידה מרחוק 

• תקופת הלמידה מרחוק העבירה את המפגשים הלימודיים אל מעבר למסכים.

• על פי תקנון המכללה סטודנט חייב להיות נוכח בשיעור עם מצלמה פתוחה.

• על פי החוק יש להיזהר ולא להעיר לאדם כל הערה העלולה להתפרש כהטרדה מינית. אך גם 

כאן, אנו כמכללה דתית לחינוך דורשים הקפדה יתירה וזהירות בכל הערה על מראה חיצוני, 

צורת ישיבה, לבוש וכד' של הסטודנט או של המרצה.

• בכל בעיה ובכל מקרה בו מי מהצדדים מרגיש שהתנהלות האחר אינה ראויה ומצריכה בירור 

וטיפול, ניתן לפנות למיכל בלאו לפל' 0556603587, הממונה על מניעת הטרדות מיניות במכללה 

לצורך בירור וטיפול.

אנו תקוה, שהסביבה הלימודית והאקלים החינוכי במכללה ימשיך להיות מיטבי, מחנך, מרומם 

ומניע לעשייה חיובית וחינוכית בתוך המכללה פנימה ומחוצה לה.

בברכה,

מיכל בלאו
הממונה על מניעת הטרדות מיניות

מכללת "שאנן"




* המסמך כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים 


