
מניעת הטרדות מיניות
במכללת הרצוג

במכללת הרצוג מאמינים בערך כבוד האדם, ושואפים ליצור אקלים חיובי ומרחב בטוח 
ומכבד ללמידה ולעבודה עבור כל הבאים בשערי המכללה. המכללה נוקטת בכל האמצעים 

העומדים לרשותה בכדי למנוע תופעות של הטרדה, פגיעה מינית והתנכלות.

סטודנט/ית או עובד/ת שהוטרדו מינית
במהלך שהותם במכללה או במהלך פעילות 
מטעם המכללה, מתבקשים לפנות לממונה 

על מניעת הטרדות מיניות.
הממונה מטפלת בפניות ובתלונות שהובאו 

בפניה, דואגת להגיש סיוע בהתאם למקרה, 
מייעצת לפונים ועוסקת בהסברה.

לא עומדים מהצד!
נתקלת או שהובא לידיעתך אירוע של 
הטרדה מינית כנגד אדם אחר במרחב 

המכללה או במסגרת פעילות מכללתית?

אנא דווחו על כך לממונה על מניעת 
הטרדות מיניות!

קווי החירום לנפגעות 
ולנפגעי תקיפה מינית:

1202: נשים |  1203: גברים
02-6730002: נשים דתיות 

02-5328000: גברים דתיים
סיוע דרך WhatsApp ב-052-8361202  

קולמילה – צ'אט סיוע אנונימי
פעילים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע   

מהי הטרדה מינית?
ע"פ החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998:

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות  
הראה שאינו מעוניין בהן. עם זאת אין צורך להראות אי הסכמה במקרים 

של יחסי מרות, תלות או חינוך, לרבות יחסי מרצה / עוזר הוראה / 
מתרגל - סטודנט.

התייחסות מבזה או משפילה למינו ו/או למיניותו של האדם, לרבות 
נטייתו המינית, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לא.

התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו, אף שהאדם 
שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. אין צורך להראות

 אי הסכמה במקרים של יחסי מרות )ראה סעיף 1(.
מעשה מגונה.

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקד במיניותו, 
בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה 

הסכמתו לפרסום.
סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

הממונה על החוק למניעת הטרדה מינית במכללה:
tehiladm@herzog.ac.il 055-8818424 - ד"ר תהלה דרמון מלכה
סגני הממונה בקמפוסים השונים )ניתן גם לפנות לכל אחד מהם(: 

קמפוס אלון שבות:
 edenc@herzog.ac.il | 073-2205131 - ד"ר עדן הכהן, דיקן הסטודנטים

Einatro@herzog.ac.il | 073-3502294 - גב' עינת רוזנברג

קמפוס מגדל עוז:
hanariklin@gmail.com | 073-3704131 - ד"ר חנה ריקלין, ראשת הקמפוס

קמפוס היכל שלמה:
tehiladm@herzog.ac.il | 055-8818424 - ד"ר תהלה דרמון מלכה

הרצוג. לדעת. לחנך.


