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בחסות:

bubbbbנופר גולדברג
מנהלת שיווק

054-6562444

גרנולה דניאל

תוכנית הערב

20:00
קוקטייל

 20:45
פתיחה והנחייה

 לינוי בר-גפן

שר הרווחה
מאיר כהן

פו ראש עיריית ת"א-י
רון חולדאי

מנהלת מרכז הסיוע
מרים שלר

סיפור אישי
יעל שרר 

ברי סחרוף
בהופעה

הערב בחסות:

תודה  נשים”,  “עזרת  לקבוצת  תודה 
לעפרה  מיכאלי,  למרב  פוגל,  לאיה  מיוחדת 
גנור, לגל גבאי ולטלי ליפקין-שחק על עזרתן 
מיוחדת  ותודה  השנה  לאורך  למרכז  הרבה 
מרכז  ולצוות  והמתנדבים  המתנדבות  לכל 

הסיוע על עזרתן/ם הרבה בהפקת הערב.

תודה לכל מי שלקחה חלק בכתיבת תוכניה 
זו:

התוכניה.  עיצוב  על  איילון  לאורנה  תודה 
תודה לאסתי לנדאו ותמר פלדמן על עריכת 

התוכניה.

17.7.2013



3

בד
 ל

א
 ל

ת
א

בחסות:

bubbbbנופר גולדברג
מנהלת שיווק

054-6562444

גרנולה דניאל

מרכז סיוע ת”א מבקש להודות לכל אלה שתרמו להצלחת הערב:
קרן הצדקה לזכר יעקב חי מייכור | חן וגלעד אלטשולר וקלמן שחם | טל גל-כהן | עו”ד אפרת בר נתן | עפרה גנור |

גוסטב וצוות מאנטה-ריי | דדי יקותיאל | יוסף ואלי בר נתן- שובל סוכנות לביטוח בע”מ | יעל מרגלית | המון ווליום |

| בע”מ  רומניניו   | נתן  בר  דותן  עו”ד   | סושי  יוקו   | חוסייסי  נורה   | קמרי  שלמה   | גונן  סיגל 

| טלמור   סיגל   | דיין  יעל   | ובטיחות  הנדסה   B-SAFE  – חזן  שרון   | סמולרש  ע”ש  אודיטוריום  אביטל  רינת 

Fruit Net  |  Hedonism   |  דורין פרנקפורט  |  ע.ב. שיווק  |  תפוחים ותמרים

תודה מיוחדת לברי סחרוף
ולנגנים: גידי רז, בן הנדלר, איתמר דוארי,

 ניר מנצור, אורן לוטנברג ושי צברי
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על המרכז
מרים שלר*

לפני כ-35 שנה הפכו מספר נשים אמיצות את החזון הפמיניסטי שלהן למציאות וייסדו את מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל אביב, הראשון מסוגו 
בארץ. החל משנת 1990 מפעיל המרכז גם את קו הסיוע לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית, ובשנת 2003 הוקם בו גם קו הסיוע לגברים ונערים דתיים. מאז 
הקמתו ועד היום מציע מרכז הסיוע מענה ותמיכה לנשים וגברים שנפגעו. צוות המרכז, יחד עם המתנדבות והמתנדבים, פועל ללא לאות על מנת להקל על 
הרגשת הבדידות, חוסר האונים, הבושה והאשמה של הנפגעות והנפגעים ולסייע להם בהתמודדותם הקשה והיומיומית עם ההשלכות השונות של הפגיעה 

על חייהם. הסיוע לנפגעות ולנפגעים והמסר לחברה שהאלימות המינית היא פשע חברתי שיש להדבירו - הם נר לרגלינו לכל אורך הדרך.  

אלימות מינית היא אירוע שכיח עד להחריד בחייהן של נשים. הסטטיסטיקה בישראל מלמדת כי אחת מתוך שלוש נשים עברה או תעבור תקיפה מינית אחת 
לפחות במהלך חייה. אחת מחמש נשים עברה או תעבור אונס פעם אחת לפחות, ואחת משש נשים חוותה גילוי-עריות. כן נמצא ששיעור הפגיעה המינית 

בילדים וילדות עד גיל 12 הוא דומה, ומכאן אחוזי הפגיעה הגבוהים שנמצאו גם בקרב גברים. אחד מכל שבעה גברים נפגע מינית במהלך חייו. 

תחושות ההשפלה, חוסר האונים, האשמה, הבדידות והתסכול שממשיכות להעיק על הנפגעת או הנפגע מביאות אותה/ו להסתגרות בתוך עצמה/ו, ולכן 
רוב מעשי הפגיעה המינית אינם מדווחים ואינם מטופלים. התוקף, מטבע הדברים, שותק גם הוא והחברה אינה רוצה לדעת. קשר השתיקה הוא שמאפשר 

לתוקפים להמשיך במעשיהם מבלי לתת את הדין על פשעיהם. את זאת שואף המרכז לשנות.

הפעילות של מרכז הסיוע מוקדשת לטיפול בכל הרבדים של התופעה – הן בפגיעה עצמה ובקורבנותיה הן באקלים החברתי, שמאפשר ואף מנציח את 
הפגיעה. לפיכך, שתי מטרות עיקריות מובילות את המרכז: הראשונה, מתן סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית כמו גם לקרוביהם; והשנייה, מניעה וצמצום 

התופעה בישראל והובלת שינוי חברתי. למימוש מטרות אלה פועל המרכז בשלושה אפיקים עיקריים: סיוע ותמיכה, חינוך והסברה וסינגור.

פעילות מרכז הסיוע
במרכז הסיוע פועלות ופועלים כ-240 מתנדבות ומתנדבים שעברו הכשרה ממושכת בנושא של תקיפה מינית. הם מציעים לפונות ולפונים מרחב בטוח 
ואמפתי, שבו יוכלו לספר את סיפורם. מרכז הסיוע נותן מענה טלפוני 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, באמצעות 3 קווי חרום: קו לנשים, קו לגברים, וקו 

לגברים דתיים וחרדים. 

הפונות והפונים יודעים כי מעברו השני של קו החירום נמצאים מתנדבת או מתנדב הרוצים לשמוע ולהאזין להן/ם. עבורם, מרכזי הסיוע הם פשוט הכתובת 
היחידה. אבל המרכז משמש כתובת גם לבני משפחה ולאנשים מסביבתם הקרובה של הנפגעות והנפגעים בניסיון לסייע להם להתמודד עם הטראומה 

המשנית שהם חווים כתוצאה מהפגיעה. שכן אף גורם ממשלתי אינו מציע מענה דומה. 

במשך 35 שנות פעילות שבהן ליווינו ופעלנו למען אלפי נפגעות ונפגעים, הרחבנו את השירותים והפעילויות של מרכז הסיוע והצלחנו להגיע לאוכלוסיות שעימן 
לא היה לנו קשר בעבר. אנו גאות בכך שכיום מרכז הסיוע מהווה כתובת עבור אלפי פונות ופונים מדי שנה, כמו גם עבור מגוון רחב של גורמים בתוך הקהילה.

בשנת 2012, התקבלו במרכז הסיוע של תל-אביב כמעל 10,000 פניות, המהוות כ- 35% מכלל הפניות למרכזי הסיוע בארץ. כל פנייה מכילה סיפור 
כאוב של מעשה אונס או תקיפה מינית. המתנדבות בקו החירום מאזינות לכל אחת מהן בקשב רב ומנסות לסייע בכל מיני דרכים. בעת הצורך, מתנדבות 
לליווי  זוכות  בכך,  המעוניינות  פונות  בפניהן.  העומדות  האפשרויות  על  מידע  ומסירת  עידוד,  הקשבה,  לצורך  הפונות  עם  פרטניים  מפגשים  מקיימות 
מתנדבת לרופא או לבית-החולים לצורך בדיקה רפואית וטיפול, ומי שהחליטו להתלונן במשטרה, יכולות להסתייע בליווי מתנדבת למשטרה, לפרקליטות 

ולבתי-המשפט, לכל אורכו  של ההליך הפלילי הממושך.

בשנים האחרונות, נעשו מאמצים רבים להעלאת התודעה הציבורית ביחס לתופעה של פגיעה מינית בגברים ובנערים. מספר הפניות לקווי החרום לגברים 

* מנהלת מרכז סיוע תל אביב
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ובזכות הגדלת צוות המתנדבים, הורחבו שעות הפעילות של הקו. היום פועל קו  ריבוי הפניות לקו הגברים  עלה עלייה דרמטית בשנים האחרונות. עקב 
הגברים שבעה ימים בשבוע. הקו הדתי לנערים וגברים פועל חמישה ימים בשבוע. בדומה למתנדבות, מתנדבי המרכז מציעים לגברים ולנערים תמיכה וליווי 

בהתמודדות עם הפגיעה, על מופעיה השונים.

בשנים האחרונות הגביר המרכז את פעילות קבוצות התמיכה לנשים ולגברים שנפגעו מתקיפה מינית. בשנת 2012 התקיימו במרכז 28 קבוצות תמיכה, 
חלקן קצרות מועד וחלקן ארוכות טווח, כולן בהנחיית נשות ואנשי מקצוע. המרכז קיים בין השאר קבוצת תמיכה לנשים שנפגעו בילדות,  קבוצה לנשים 
שנפגעו בבגרותן וקבוצה מתמשכת לנשים המתקשות להשתלב במעגל החיים. כן התקיימה קבוצה לחיילות שנפגעו מאלימות מינית לסוגיה. התקיימה 
גם קבוצת תמיכה לאמהות של נפגעות, ולראשונה  בארץ התקיימה גם קבוצת תמיכה המשלבת יוגה עם טיפול דינאמי. במסגרת קו הגברים, התקיימה 

השנה קבוצה לגברים שנפגעו מינית וקבוצה נפרדת לגברים הומואים שנפגעו.

לאסירות שהתקיימה בכלא נווה תרצה, ושתי קבוצות תמיכה נפרדות לנשים ולגברים  חלק מהקבוצות נפגשו מחוץ לכותלי המרכז, כמו קבוצת תמיכה 
נפגעים עם בעיות התמכרות. שהתקיימו במרכז לטיפול בנפגעי סמים ועוד. בשיתוף פעולה עם מרכז הסיוע בירושלים, קיים המרכז גם קבוצת תמיכה לבני 

זוג של נשים שנפגעו.

לעבור  ולמתנדבים  למתנדבות  האפשרות  את  השלישית,  בפעם  השנה,  הניב  אביב  תל  באוניברסיטת  סוציאלית  לעבודה  בית-הספר  עם  פעולה  שיתוף 
באוניברסיטה קורס מיוחד להנחיית קבוצות. במקביל, אנחנו ממשיכות בפרויקט הכשרה מעשית במסגרת המרכז של סטודנטיות לעבודה סוציאלית.

בשנת 2012 העבירו מרצות/ים של המרכז מעל 5,000 הרצאות וסדנאות בפני קהלים מגוונים, בהם אנשי חינוך, משטרה, פרקליטות, שופטים, אנשי 
טיפול, רופאים ואחיות ואנשי צבא. חלק מהן, הרצאות חינוכיות לבני נוער בנושא פגיעות מיניות ומניעתן, הועברו בבתי ספר ומסגרות נוער אחרות, גם 
לא פורמאליות. בשיתוף פעולה עם היחידה למניעת התעללות של השירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך )שפ”י( הועבר בשנה שחלפה קורס מיוחד 

ליועצות חינוכיות בנושא איתור וזיהוי פגיעה מינית בבני נוער וכלים להתמודדות עם הפגיעה.

בתחום החינוך וההסברה התקיימו בשנת 2012 אלפי סדנאות לנוער בבתי-ספר. כן התקיימו סדנאות וקבוצות תהליכיות לנוער בסיכון ולצוותים הטיפוליים 
המלווים אותם במסגרת הוסטלים ופנימיות. חלק מהסדנאות הועברו על-ידי סטודנטים וסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב, אשר הוכשרו לכך על-ידי 
המרכז, הודות לשיתוף פעולה עם היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה. במקביל, הרחיב המרכז את פעילותו החינוכית בנושא הטרדה מינית בעבודה 
באמצעות העברת סדנאות בעסקים ובחברות. קורסים מיוחדים, כולל כלים לתשאול, הועברו לממונות על הנושא של הטרדה מינית במפעלים וארגונים. 

קורס חלוצי בנושא זה מועבר לממונות על הטרדה מינית בשלטון המקומי.

בשנת 2012 המרכז קיים עשרות ימי עיון בנושאים מגוונים, בהם עדות מומחים בבית המשפט, כלים להתמודדות עם פגיעה מינית בילדים, סמכות בחדר 
הטיפולים, פגיעה מינית בגברים בראיה טיפולית וחברתית ועוד. 

בשיתוף עם היחידה ללימודי המשך בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, מרכז לוטם ומטפלות מובילות בתחום, מתקיים השנה המחזור 
השני של תוכנית הכשרה דו שנתית לא/נשי מקצוע, שנועדה להכשיר מטפלות/ים בתחום הטיפול בטראומה מינית. בתכנית זו לא רק מכשירים ומרחיבים 

את מעגל המטפלות/ים המתמחים בנושא אלא גם מתבצע פרקטיקום שבמהלכו יזכו עשרות נפגעות ונפגעים בטיפול חינם. 

עוברות/ים במרכז הכשרה  וסטודנטיות/ים לעבודה סוציאלית  מינית,  אלימות  ונפגעי  בנפגעות  לטיפול  קורסים להכשרת אנשי טיפול  המרכז מקיים 
ועושות/ים בו עבודה מעשית. 

קיימנו  עבודה עם הקהילה.  על  דגש  ולגברים שנפגעו, המרכז שם השנה  לנשים  הניתנים  ולשפר את השירותים  ודעות קדומות  גישות  במטרה לשנות 
הדרכות בשירותים הניתנים לנערות במצוקה,  לאנשים עם מוגבלויות ובשירותי בריאות הנפש. 

בעבודתנו מול המשטרה קיימנו ימי עיון והעברנו קורסים והרצאות לחוקרים ולחוקרות לשם העלאת המודעות לתקיפה מינית ולהקניית כלים בעבודה 
עם נפגעות/ים ובהתנהלות בתיקים. מנחות המרכז הנחו בשנים האחרונות קורסים בפרקליטויות של מחוז תל-אביב ומחוז המרכז, שמטרתם לשלב ידע 
מקצועי עם כלים ליצירת קשר אנושי, רגשי ואמפתי, עם נשים וגברים נפגעי אלימות מינית. כמו כן הועברו הרצאות בנושא השפעות הפגיעה המינית בקרב 



6

בד
 ל

א
 ל

ה
ת

א

שופטים, הסנגוריה הציבורית, הפרקליטות הצבאית, חיל האוויר ועוד.

קבוצות סופרוויז’ן בדגש על טראומה משנית הועברו לחוקרות משטרה ופרקליטות, הנדרשות להתמודד בעבודתן עם סיפוריהן של נשים שעברו אונס והתעללות 
מינית. בקבוצות אלה ניתן מענה למצוקות החוקרים והפרקליטים עצמם בתהליך עיבוד הטראומה המשנית, שעולה במהלך עבודתם עם נפגעות ונפגעים. 

מתוך הבנה שפערי תרבות ושפה דורשים היערכות מיוחדת, השקיע מרכז הסיוע משאבים רבים על-מנת להגיע לאוכלוסיות מגוונות ולהבין את צרכיהן. 
במסגרת זאת, המרכז משתף פעולה עם ארגונים המסייעים לעובדות/ים זרות/ים, פליטות ופליטים. כן עוסק המרכז בסיוע, ליווי וחינוך בקרב האוכלוסייה 
דוברת הרוסית, כולל נשים שנפלו קורבן לסחר. פעולת החינוך – הפצת ידע בנושא האלימות המינית לסוגיה והסבר על שירותי המרכז - מתבצעת גם דרך 

הופעות בטלוויזיה וברדיו בערוצים בשפה הרוסית, הפקת חומרי הסברה ועוד. 

מהפכה אמיתית התרחשה בעבודה של המרכז מול האוכלוסיה הדתית. התקיימו פגישות עם רבנים ועם גורמים נוספים בקהילה. שיתוף עם אוניברסיטת
נפרץ מחסום השיח הציבורי  רק לאחרונה  נוספות.  ובמסגרות  לעריכת סדנאות בבתי ספר  וסטודנטיות  הוביל להענקת מלגות עבור סטודנטים  בר-אילן 
ובניסיון לרתום גורמים  המושתק במגזר החרדי בנושא האלימות המינית והעבודה במגזר זה עדיין נושאת אופי חלוצי. מדובר בעיקר בהעלאת התודעה 
חינוכיים שונים להכיר בתופעה. בעקבות שיתוף פעולה עם המרכז למשפחה ולילד ומרכז “ִלֵּבנו” )שהוקם לאחרונה(, ועם גורמים אחרים בעיריית בני 
ברק הוקמה בעיר ועדת היגוי בהשתתפות המרכז, והוקם מערך טיפולי שבמסגרתו טופלו עד כה למעלה משלוש מאות ילדים ומשפחותיהם. המרכז מכשיר 

צוותים טיפוליים, מנהלי חדר, מתנדבות, אנשי חינוך, רבנים ומדריכות כלות.

המרכז מקדיש תשומת לב רבה לתקשורת. הצוות הקבוע, כמו גם מתנדבות ומתנדבים, הופיעו במאות תוכניות וראיונות בכל אמצעי התקשורת לטובת 
העלאת המודעות לנושא האלימות המינית.   

מרכז הסיוע פועל למען שינוי חברתי. יחד עם איגוד מרכזי הסיוע ויתר מרכזי הסיוע בארץ, אנו עובדות מול מערכות ציבוריות לקידום טיפול מערכתי 
בתופעת התקיפה המינית ובבעיות הרבות הנובעות ממנה. המרכז משתף פעולה עם מגוון רחב של ארגונים פמיניסטיים וחברתיים בטווח רחב של נושאים 

במטרה לקדם מאבקים לשינוי חברתי.

הטרדה מינית בעבודה
כמו רוב הציבור גם אנחנו, על אף המודעות שלנו לתפוצה המזעזעת של פשעי האלימות המינית לגווניה, עומדות נדהמות מול מבול המקרים שהתפרסמו 
וניצול מיני שהתבצעו ברשויות מקומיות, משרדי ממשלה, אמצעי תקשורת ומקומות עבודה נוספים. חשיפת המקרים הללו  לאחרונה: תקיפות, אלימות 

מוכיחה לנו שהפעילות בה אנו עוסקות בתחום זה הינה הכרחית, וכי עבודה רבה עוד לפנינו.
ההכרה בקיומה של הטרדה מינית והפיכתה לקטגוריה שנותנת תוקף לחוויות יומיומיות של  נשים, במקום העבודה ומחוצה לו, הייתה צעד חשוב מאין כמותו. 
יכולות כיום נשים שעוברות הטרדה מינית במקום עבודתן להיעזר  הודות לפעילות במישור המשפטי מחד גיסא ולעשייה האקטיביסטית-פמיניסטית מאידך, 
באפיקי פעולה שונים על מנת לטפל באירוע ולא להיות חשופות להטרדה. עם זאת, ממקרים רבים שהגיעו לפתחנו למדנו שהמנגנון הקיים לטיפול בהטרדה 
מינית במקום העבודה לא פועל בצורה מספקת. ישנן מתלוננות שלא מקבלות מענה הולם, אחרות מורחקות ממקום העבודה או נתונות לסנקציות. נשים רבות, 
שרואות כיצד מתנהלים הגורמים השונים שאמונים על הטיפול בתופעה ומבינות איזה מחיר משלמות המתלוננות, בוחרות שלא להתלונן מפאת חוסר אמון בסיסי 
במערכת. כתוצאה מכך, למרות החוק המתקדם והאפיקים המשפטיים לטיפול בנושא,  עשרות אלפי נשים בישראל פשוט אינן מרגישות ביטחון במקום עבודתן. 
על מנת לטפל באופן אמיתי ויעיל בתופעת ההטרדה מינית במקום העבודה, ברור לנו כי דרוש שינוי נורמות והתנהגויות יסודי בקרב כל בעלי התפקידים 
הרלוונטיים. כל אישה זכאית למרחב עבודה בטוח, מכבד ומאפשר, בו תוכל להביא לידי ביטוי את כישרונותיה ושאיפותיה ללא החשש היומיומי מהטרדה 

וניצול על רקע מיני. זהו האינטרס והמחויבות של כולנו להפוך את הזכות הזו למציאות קיימת.
לאור זאת, החלטנו השנה לייחד את החוברת לנושא ההטרדה המינית, סוגיה השונים,   השלכותיה החמורות ואפשרויות הטיפול בה. 

תודות
ברצוני להודות לנשים ולגברים הפונות והפונים אלינו, נותנים בנו אמון ועושים את הצעד האמיץ של גילוי הסוד. תודה לכל הצוות, המתנדבות והמתנדבים 
הפועלים במסירות ובמחויבות אינסופית. תודה רבה לכל ידידות וידידי המרכז הפועלים למעננו. תודה לתורמים הרבים, לקרנות, לחברות, לאנשים הפרטיים 

התורמים ומסייעים לנו בעבודתנו, ולגופים ממשלתיים ועירוניים המאפשרים את המשך הפעלתו של מרכז הסיוע. 
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מהי בכלל הטרדה מינית?
“הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. היא פוגעת בכבודו העצמי ובכבודו החברתי של המוטרד. היא משפילה 
של  האוטונומיה  את  שוללת  מינית  הטרדה  המטריד.  של  לשימוש  מיני  אובייקט  כאל  האדם  אל  התייחסות  ידי  על  השאר  בין  אנושיותו,  את  ומבזה 
המוטרד ואת שליטתו בגופו ומיניותו, פוגעת בזכותו להגדרה עצמית ופולשת לפרטיותו, וכן מפלה אותו לרעה לעומת אנשים אחרים. הטרדה מינית 
כלפי נשים גורמת להשפלתן ביחס למינן או למיניותן ומקשה עליהן להשתלב כחברות שוות בעולם העבודה וביתר תחומי החיים, ובכך היא פוגעת 

בשוויונן” )מתוך דברי ההסבר להצעת החוק(.

עד לשנת 1998 לא הייתה הגדרה במדינת ישראל למונח “הטרדה מינית” ולאשה )או כל אדם( אשר חשה מוטרדת בשל מינה או מיניותה לא הייתה כתובת 
אליה יכולה הייתה לפנות. למעשה לא הייתה לה כלל עבירה בגינה הייתה יכולה לצאת נגד העוול אשר נעשה לה. בשנת 1998 חוקק החוק למניעת הטרדה 
מינית, התשנ”ח – 1998 אשר קבע לראשונה מהי הטרדה מינית, מהם הסנקציות אשר ניתן להפעיל נגד המטריד ומהי החובה המוטלת על שוק העבודה 

במאבק למניעת הטרדה מינית במדינת ישראל.

החוק קובע חמש חלופות אשר כל אחת מהן מהווה הטרדה מינית:

החלופה הראשונה: סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני
לפי חלופה זו, כל ניסיון להשיג טובת הנאה מינית באמצעות הבטחה לתמורה חומרית כלשהי – העלאת שכר, חופשה, קידום ועוד הינה הטרדה מינית. אין 

צורך כי האיום יהיה מפורש והוא יכול להשתמע מהנסיבות.
חלופה זו כוללת גם ניסיונות להשיג טובות הנאה כאלו או אחרות תוך שימוש באיום לחשיפת מידע מיני מהנסחט או הנסחטת, לדוגמה חשיפת מידע אודות 

עברו המיני, התנהלותו המינית או נטייתו המינית.

במהלך השנים הגיעו לפתחם של בתי המשפט השונים מקרים בודדים של הטרדות מיניות לפי חלופה זו וכללו, בין היתר, מקרה בו גבר אשר בגד באשתו 
נדרש למסור מידע סודי ממקום עבודתו לאדם אחר בשל איום שאם לא ישתף פעולה אזי המידע על בגידותיו יועבר לאשתו; אשה שנדרשה לשלם סכומי 
כסף בשל איום כי אחרת יפורסמו ברבים נטיותיה המיניות; מעסיק אשר הודיע לעובדת כפופה לו כי אם תקיים עימו יחסי מין תקבל את הקידום המוצע; חבר 

לעבודה אשר הודיע לעובדת במשרדו כי אם לא תבצע בו מין אנאלי יחשוף את כשליה בעבודה בפני הממונים עליהם, ועוד.

החלופה השנייה: מעשים מגונים לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, לרבות חשיפת הגוף ללא הסכמת הזולת
כל מעשה מגונה אשר בוצע לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים ללא הסכמת הזולת הינו הטרדה מינית אסורה על פי החוק.

אופיו המגונה של המעשה נובע מהמטרה הנלווית לעשייתו - לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. מדובר בשאיפה סובייקטיבית הנושאת אופי מיני, שלא נדרשת 
התקיימותה של תוצאה; לפיכך, אין הכרח להוכיח כי המטרה של הגירוי, סיפוק או ביזוי מיניים התממשה בפועל. המקרים המגיעים לפתחם של בתי המשפט 

בגין חלופה זו הם רבים ומגוונים.

חלופות שלוש וארבע: הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם- כאשר האדם אליו הן מופנות הראה 
למטריד במילים או בהתנהגות ברורה כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות אלו
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חלופות אלה, לראשונה, מכירות בכך כי הטרדה מינית אינה חייבת לכלול מגע או איומים ויכולה להיות הטרדה מילולית בלבד.
יתרה מכך, חלופות אלה קובעות כי הטרדה מינית יכולה להיות אף בגין התבטאויות שבנסיבות מסוימות יתפסו כלגיטימיות וכסוג של חיזור, אולם, במידה 
והתבטאויות אלה חוזרות על עצמן פעם אחר פעם כשמושא האמירות הראתה כי אינה מעוניינת בהם אזי אמירות אלה אינן לגיטימיות ומהוות הטרדה מינית 

לכל דבר ועניין.
בגין חלופות אלה קמה הביקורת העיקרית של מתנגדי החוק למניעת הטרדה מינית הסבורים כי חוק זה הרס את הרומנטיקה ואת יכולת החיזור בין בני אדם. 
אולם, קריאה פשוטה של לשון החוק מראה כי התייחסויות אלה אסורות אך ורק אם מדובר בהתייחסויות חוזרות ונשנות וכאשר האדם אליו הן מופנות הראה 

למטריד כי אינו מעוניין בהן.
למעשה, חלופות אלה באו להגן על נשים )וגברים( המוצאות את עצמן “מחוזרות בעל כורחן” פעם אחר פעם, כאשר אותו חיזור כפוי משפיל אותן והופך 

אותן לאובייקט מיני בניגוד לרצונן.
מעבר לחיזור בעל כורחן, הרי שהתבטאויות חוזרות ונשנות אלה מקשות על השתלבות “המחוזרת בעל כורחה” כחברה שווה בקבוצה ופוגעת בשוויונה.

חיזור הינו לגיטימי וראוי בהחלט, אולם, חיזור גורלי בלתי פוסק הינו מטרד של ממש הפוגע בשוויון ובחופשיות ומהווה הטרדה מינית. מטרת סעיף זה למנוע 
התנהגויות פסולות אלה ולאפשר לאותו אדם אליו מופנות התייחסויות חוזרות ונשנות אלה בנוגע למינו או מיניותו, שקט ושלווה.

במסגרת יחסי מרות מחמיר החוק עם בעל המרות ומשנה במעט את “מאזן האימה”. ביחסים בהם ישנה מרות מכיר החוק בקושי של המוטרדת )או המוטרד( 
להביע התנגדותה לאותן הצעות חוזרות ונשנות ועל כן קובע כי הצעות או התייחסויות כאמור, כאשר קיימים יחסי מרות, ייחשבו כהטרדה מינית גם אם 
המוטרדת לא הראתה למטריד במילים או בהתנהגות ברורה שאינה מעוניינת בהצעות או בהתייחסויות אלו. חשוב לציין כי גם ביחסי מרות עדיין צריך להוכיח 

שמדובר בהתבטאויות חוזרות ונשנות ולא די באמירה חד פעמית בכדי שהדבר יהווה הטרדה מינית. 

החלופה החמישית: התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או מיניותו של אדם, לרבות נטייתו המינית
בביטויים  עוסקות  וארבע  שלוש  חלופות  בעוד  מלכתחילה.  ומבזה  משפילה  התבטאות  אוסרת  אולם  מינית,  כהטרדה  בהתבטאות  עוסקת  זו  חלופה  גם 
שיכולים להיות לגיטימיים ומחמיאים בסיטואציות מסוימות הרי שחלופה זו אוסרת התבטאויות מבזות ומשפילות שאינן לגיטימיות כלל. משכך, בחלופה זו 

אין צורך כי ההתבטאות תהיה חוזרת ונשנית ודי בהתבטאות אחת פסולה בכדי שתהווה הטרדה מינית.

התייחסות מוגדרת כביטוי בכתב, בעל פה, באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי, לרבות באמצעות מחשב או חומר מחשב, או בהתנהגות. במקרה זה גם אמירה 
חד פעמית יכול ותהווה הטרדה מינית.

בגדר חלופה זו מצאנו לאורך השנים בפסיקה מקרים רבים דוגמת תמונת עירום של האדם המועברת במייל; התייחסות מבזה לנטיותיו המיניות של אדם; 
קלטת שמע אשר הופצה ובה שומעים אדם במהלך אקט מיני; התייחסות לחזה של אשה כדבר טוב למכירות, ועוד.

החלופה השישית )יצירת בתי המשפט(: סביבה עוינת
יש הרואים בחלופה זו חלופה נוספת שאינה קבועה בחוק אלא למעשה הינה יצירת בתי המשפט ויש הרואים בה משום פרשנות של החלופות הקודמות.

כך או כך, במספר מקרים קבעו בתי המשפט כי מעסיקים יישאו באחריות להטרדה מינית גם אם ההטרדה לובשת צורה של “הטרדה סביבתית” היוצרת 
זו קבעו בתי המשפט לראשונה כי קיום הטרדה מינית אינה  סביבה עוינת בהקשר המיני ועשויה לגרום להעכרת האווירה הסביבתית. למעשה, בחלופה 
מותנת בהכרח בהתייחסות לאדם מסוים. היא עשויה להתקיים גם במקום שהיא מבטאת התייחסות פסולה המופנית לקבוצה של בני אדם, ומכוונת למינו 

או למיניותו של אדם או בני אדם הנמנים על הקבוצה.
הכרה בחלופה זו של “סביבה עוינת” הוכרה עד היום רק במישור של יחסי עבודה שכן המעביד הוכר כחב בגין אותה הטרדה אך אין מנוס ולא ירחק היום 
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בו סביבה עוינת תוכר במקומות נוספים – מקומות בילוי ו/או כל מקום ציבורי אחר אשר לא ינהיג סביבה נקייה מהטרדות, השפלות או התייחסויות פסולות 
לקבוצות בני אדם.

דוגמא להטלת אחריות בגין סביבה עוינת על מעסיקים הינה אמירות משפילות הנהוגות דרך קבע במקום העבודה; תליית תמונות מבזות ומשפילות מינית, ועוד. 

עבירה נוספת הקבועה בחוק – התנכלות
התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשו על רקע הטרדה מינית.

המתנכל אינו בהכרח המטריד ואין צורך להוכיח קיומה של הטרדה מינית בפועל על מנת שתגובש עילת ההתנכלות.

דוגמא להתנכלויות מהפסיקה: השמצות, לקיחת סמכויות בעבודה, פיטורין, יחס מנוכר של מנהלים, מניעת קידום, מידור בהחלטות, חרם עובדים על 
החשוד בהטרדה או המוטרדת.

לסיכום
החוק למניעת הטרדה מינית קבע לנו לראשונה מהי הטרדה מינית במדינת ישראל. חידוש נוסף אשר יוצר חוק זה הינו הטלת אחריות על מעסיקים להירתם 

למאבק באלימות המינית. מעסיק/ה אשר לא ממלא אחר הוראות החוק יכול למצוא עצמו חשוף להליכים משפטיים בגין כך.

בבואו של השופט זמיר בעש”מ 6713/96, מ”י נ’ בן אשר, פ”ד נב)1(, 650 להכריע אם מקרה מסוים נופל בגדר הטרדה מינית או לאו קבע השופט כדלקמן:

“מחמאה, שיחה על נושא מיני, מגע גופני, ואפילו חיבוק או נשיקה, לא בהכרח יש להם אופי מיני. הכל תלוי בטיב היחסים שבין הצדדים ובנסיבות. בדרך 
כלל ברור מן הנסיבות אם יש, או אין, להתנהגות אופי מיני. לעיתים אין זה ברור. עם זאת, כפי שנאמר לגבי פיל, אף שקשה להגדיר אותו, כשרואים אותו, אין 

קושי לזהות אותו”

לחלקנו ברור בכל מקרה כי פיל הוא פיל, אולם, לעיתים התלבושות, התפאורה והקולות יכולים לבלבל ולהעלות תהייה האם אכן בפיל מדובר.

אמת הדבר כי במרבית המקרים השאלה האם מדובר בהטרדה מינית או לאו הינה פשוטה וקלה למענה. במרבית המקרים גם המטריד או המטרידה יודעים 
זאת בוודאות. אולם, ישנם מקרים אשר השאלה האם מדובר בהטרדה מינית אינה פשוטה כלל ותלויה בנסיבות המקרה ובאנשים המדוברים.

מוטב כי בכל מקרה ומקרה נשאל עצמנו היטב האם פיל עומד בפנינו ונבחן שאלה זו בזהירות רבה. במידה ואכן בפיל מדובר ראוי כי נשכיל כחברה למצות 
עימו את הדין ונביע התנגדות נחרצת וחד משמעית למעשיו.
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הטרדה ותקיפה מינית ממושכת
למה אנו מתקשים להבין? למה אנו מתקשים להאמין?

ד”ר צביה זליגמן*

כפסיכולוגית קלינית בעלת ניסיון רב בטיפול בנפגעי ונפגעות טראומה מינית הייתי בימים האחרונים מוקד לפניות של אנשים רבים שרצו להבין ושל אחרים 
שמיאנו להאמין. כולם הקשו שאלות דומות שנסבו סביב התנהגותה של המתלוננת, והקשר שלה עם התוקף. הם תהו מדוע לא התנגדה, לא התלוננה, לא 

עזבה את מקום העבודה ואף ביקשה את קרבתו. אף לא שאלה אחת עסקה בהתנהגותו של התוקף.

לא נוכל לענות על שאלות אלו אלא אם נכיר בפריוילגיות שלנו כבני ובנות חורין. לא נוכל להשליך על הנפגעות הנחות יסוד של נשים וגברים בעלי רצון חופשי 
היכולים לפעול כרצונם ולהשפיע על גורלם. 

נפגעי הטרדה ותקיפה מינית ממושכת על ידי רודנים אינם דומים לנפגעי אפיזודות חד פעמיות של הטרדה מינית כמו אלו שרוב הנשים חוו כמותן במהלך חייהן 
)צביטה בישבן או ביטויים כמו “איזה כוסית”(. בהטרדה מינית ממושכת הנפגעות הופכות לאסירות, הנתונות לשליטת תוקפיהן ועל כן הן אינן יכולות להימלט, 
לבחור או לשלוט במצב. בהטרדה מינית ממושכת המחסומים מפני בריחה הם בדרך כלל סמויים מן העין . אין דלתות ברזל או סורגים שחוסמים את הדרך החוצה, 
ובכל זאת אין לקורבן דרך מילוט. אין גם כיתה של סוהרים המונעים ממנה את בריחתה. ישנו תוקף שמתוקף סמכותו ובאמצעות פיתוי, כוח והפחדה משעבד את 
קורבנו ומשיג את ציותה. אולם אין הוא מסתפק בציות פשוט או בכניעה גמורה; יש לו צורך נפשי להפוך אותה לקורבן מרצון באופן שיצדיק את פשעיו ויטהר את 

מעשיו, ולשם כך הוא זקוק לאישורה של הקורבן. על כן הוא דורש ממנה בלי הרף נאמנות ללא גבול, הצהרות כבוד, הכרת תודה ואפילו אהבה. 

התוקף אינו משתמש בדרך כלל בכוח פיזי על מנת להכניע את קורבנו. הוא קודם כל מעניק לה זכויות יתר המוכיחות לה את כוחו הרב. כשהוא מתחיל לפגוע 
בה היא כה מופתעת עד כי מתקשה להאמין ומתייחסת לדבר כאירוע חד פעמי של אובדן שליטה ולכן מצפה לתיקון. היא מנסה לפשפש במעשיה ולבדוק את 
כוונותיה ולעתים אף מאשימה את עצמה באשר קרה. מה שמבלבל אותה הוא שהתוקף ממשיך להתנהג עמה כאילו דבר לא קרה. ורק כשהוא חוזר ועושה בה 
מעשה מגונה היא מנסה להתנגד ולהביע את מורת רוחה, אולם אז הוא מאיים שייקח ממנה את כל מה שנתן לה, ואת כל מה שהשיגה בכוחות עצמה. האיומים 
משתיקים אותה לפחות לזמן מה. הוא חוזר על התנהגותו הקודמת ומעניק לה מתנות, קידום או זכויות, רק כדי שיוכל שוב לאיים עליה שייטול אותם אם היא לא 
תציית לו. הוא מוכיח לה ללא הרף שהוא שולט בה באופן מוחלט. הוא מוכיח שיש לו כוח להשפיע על כל היבט של חייה גם ביחס לדברים שאינם קשורים בו. הפחד 
גובר בעקבות התפרצויות זעם ושינויים בלתי צפויים במצב הרוח, כמו גם בעקבות יחס משפיל ומבזה. השיטות האלה מיועדות לשכנע את הנפגעת שהתוקף הוא 
כל יכול, שכל התנגדות היא חסרת תועלת ושחייה תלויים בריצוי מוחלט. לאט ובהדרגה היא גם מאבדת את האמון שלה בעצמה וביכולת שלה לפעול ולשנות את 
גורלה. אולם לא רק פחד מבקש התוקף לטעת בקורבנו אלא גם הכרת טובה על כל הדברים הטובים “שהעניק” לה. הוא מכריח אותה להעמיד פנים שאוהבת 
אותו, שרוצה אותו, שזקוקה לו. היא כה מאוכזבת מעצמה וכה פגועה מיחסו אליה שהיא מתחילה לראות בו כמושיע שלה, מקור להקלה ולהפגת הכאב. “אם רק 

אצליח לאהוב אותו באמת. זה יכאב פחות, יבייש פחות. אם אוהב אותו, אני פחות אשנא את עצמי ...”

כדי להיחלץ מידיו הנפגעת צריכה להאמין שתוכל להשתחרר משליטתו, שתוכל לשקם את חייה. אולם מכיוון שדימוייה העצמי נפגע באופן קשה ביותר ושהאיום כל 
כך מוחשי היא מתפתה שוב להתמסר לו ולהאמין שרק הוא יוכל לגאול אותה ממצוקתה. גם כשמצליחה להשתחרר ממנו על ידי התפטרות או התרחקות פיסית, היא 

לעתים קרובות ממשיכה להרגיש את שליטתו הנפשית בה ואת התלות שלה בו ומבקשת ממנו הכרה. אם רק יכיר במה שגרם לה, תרגיש שחזרה אליה השליטה.

לכאורה ביטויי אהבה ושיתוף פעולה עם התוקף פוסלות עדות או מעידות על חוסר תום לב. אבל זה רק נכון לגבי מישהו שלא נתון להתעללות ממושכת. 
עבור מי שלכודה בתוך מסכת שליטה וניצול, שיתוף פעולה וקשר לתוקפן הם חלק מניסיון הישרדות ותוצר של חיים תחת שעבוד.

ולסיום, אין פרופיל של קורבן, יש פרופיל של תוקף. כל אחת מאיתנו עלולה היתה להיהפך לקורבן אילו היינו במקומן של א’ וא’ ונ’ ועוד רבות אחרות שנקלעו 
להיות במחיצתו של תוקף סדרתי, וכקורבן, יש להניח, היינו מתנהגות באופן שונה ממה שהיינו מצפות מעצמינו כבנות חורין.

* פסיכולוגית קלינית בכירה, מנהלת היחידה לטיפול בטראומה מינית במרכז הרפואי בתל אביב ע”ש סוראסקי
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*המחברת בחרה להישאר בעילום שם

למשרד  כששותפייך  חבר?  לך  שאין  מקווה  שהוא  אמר  כשהמראיין  אז,  זוכרת 

את  אם  שאל  המשמרת  כשמנהל  מחו”ל?  הלקוח  את  במיטתך  שתארחי  הציעו 

אוהבת את זה בעמידה? כשהמורה למשחק אמר שאת חייבת לדעת להתפשט 

מול המצלמה? כשהמנהל שאל מה-בדיוק-עשית-בלילה שאת כל כך עייפה?... 

זוכרת שהובכת? 

שהאדמת?

שבכית?

שהשתתקת?

שהחלטת לעזוב? 

ש”היית חולה”?  

שפחדת לספר?

זוכרת שהבנת למה אין בנות במשרד הזה?

יש לזה שם:

הטרדה מינית בעבודה

יש לזה שם
ס* 
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טיפול בהטרדה מינית בעבודה – השיפור הנחוץ ביותר
ד”ר אורית קמיר*

החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית שונה כמעט בכל היבט אפשרי מן ההסדר המשפטי האמריקאי החל על הטרדה מינית. ניסוח החוק הישראלי, בשנים 
1997-1998, התבסס על ניתוח יסודי של המצב המשפטי בארצות הברית )ובמדינות נוספות(, במטרה ללמוד מטעויות של אחרים שכבר זוהו ככאלה, וכן כדי 
להימנע מהעתקת הסדרים שאולי הולמים חברות אחרות – אך אינם מתאימים לישראל. לשם המחשה, אציין מספר הבדלים מובהקים בין שני ההסדרים 

המשפטיים. 

בארצות הברית ההטרדה המינית אינה אסורה בחוק; האיסור להטריד מינית במקומות עבודה הוא פיתוח של בתי המשפט, המסתמכים על הוראת חוק 
כללית ולקונית אשר אוסרת על מעבידים להפלות עובדים לרעה בשל מינם. על סמך הוראה זו בתי המשפט קבעו שהטרדה מינית במקום עבודה אסורה 
כאשר היא מפלה נשים לרעה לעומת גברים, כלומר – אם היא פוגעת בזכותן החקוקה לשוויון הזדמנויות בעבודה ביחס לעובדים גברים. בארץ, הכנסת 
חוקקה חוק שלם, מפורט ומפורש האוסר הטרדה מינית בכל מקום, בכל הקשר, בין כל שני אנשים, נשים או גברים. החוק הישראלי קובע שהטרדה מינית 
גם הגדרות  אין  נשים לשוויון. בארצות הברית, מכיוון שאין חוק,  בזכויותיהן של  ו/או  בזכותו לפרטיות  אסורה מכיוון שהיא פוגעת בכבוד האדם, בחירותו, 
מדויקות של ההתנהגויות האסורות. החוק הישראלי, לעומת זאת, מונה ומגדיר חמש התנהגויות מוגדרות, שהן - ורק הן – מהוות הטרדות מיניות אסורות 
)סחיטה מינית באיומים; מעשה גופני מיני שאדם לא הסכים לו; ביזוי והשפלה של אדם על רקע מינו, מיניותו או נטייתו המינית; הצעות מיניות חוזרות ונשנות 
שאדם הראה שהוא לא הסכים להן, או שהוצעו תוך ניצול יחסי מרות; התייחסויות חוזרות ונשנות למיניותו של אדם, כשזה הראה שהוא לא הסכים להן, או 
שנעשו תוך כדי ניצול יחסי מרות(. הגדרות חוקיות ברורות עוזרות בחינוך הציבור, ומבטיחות שכל אדם יכול לדעת מראש כיצד מותר וכיצד אסור לו לנהוג.     

זאת ועוד. בארצות הברית, כאשר עובדת מוטרדת מינית במקום עבודתה, היא זכאית לתבוע את המעביד שלה, ורק אותו, כי הוא החייב להבטיח את שוויון 
ההזדמנויות שלה במקום עבודתה. בארץ, אדם שהוטרד מינית )גבר או אישה, במקום העבודה או בכל מקום אחר( זכאי תמיד לתבוע את מי שהטריד אותו 
)ו/או להגיש נגדו תביעה פלילית(. במקרים בהם המטריד הטריד במסגרת עבודתו )במסגרת עבודתו של המטריד(, המוטרד זכאי לתבוע לא רק את המטריד 
עצמו אלא גם את מעבידו של המטריד, אם זה לא עשה כל אשר ביכולתו למנוע את ההטרדה, ו/או לטפל בה כהלכה כשנודע לו עליה.  בישראל, מעביד אשר 
ממלא את הוראות החוק החלות עליו, ועושה הכול כמפורט בחוק ובתקנות כדי למנוע הטרדות מיניות במסגרת יחסי העבודה שהוא אחראי להם וכדי לטפל 
בהטרדות שנודע לו על אודותיהן -- מגן על עצמו מפני אפשרות תביעה. הסדר זה בחוק הישראלי נועד לתמרץ מעבידים לעשות הכול כדי להבטיח מקומות 

עבודה חופשיים מהטרדות מיניות. 

אני מפרטת נקודות אלה בתקווה לתפוס שתי ציפורים. ראשית, אף שהחוק הישראלי נחקק כבר לפני חמש עשרה שנה, רוב הישראלים כמעט שאינם יודעים 
עליו דבר. הם אינם מכירים את הוראותיו, ובודאי שלא את ייחודו לעומת הסדרים במקומות אחרים בעולם. חוסר הידע מונע דיון ציבורי מושכל ומעמיק לגבי 
ההסדרים הספציפיים הקבועים בחוק. דיון כזה יכול היה לחשוף יתרונות וחסרונות של החוק הישראלי, ולהוביל לשיפור. העדרו של דיון ציבורי כזה משאיר את 
הזירה פנויה לויכוחים פומביים מתלהמים ובלתי מבוססים. לכן, כל המרבה לספר אל אודות ההסדרים הקבועים בחוק למניעת הטרדה מינית – הרי זה משובח. 

שנית, אני מאמינה היום, כפי שהאמנתי לפני חמש עשרה שנה, שההשוואה להסדר המשפטי האמריקאי מחדדת את יתרונו של החוק הישראלי למניעת 
הטרדה מינית כמעט בכל נקודות ההשוואה. ואולם ישנה נקודה מרכזית אחת שבה ההסדר האמריקאי טוב יותר: בארצות הברית קיים  גוף מקצועי, ממלכתי, 

* מרצה למשפט, תרבות ומגדר. היא יזמה את חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית והציעה לכנסת את נוסחו הראשון. מחברת הספר “זה מטריד אותי: 
לחיות עם החוק למניעת הטרדה מינית”
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שתפקידו לפקח על יישום החוק בעולם העבודה ועל הוצאתו מן הכוח אל הפועל. גוף זה מוסמך ומחויב לבצע בדיקות במקומות עבודה, לחקור הטרדות 
גוף כזה. בשעת חקיקת החוק  ולתבוע מקומות עבודה שלא הגנו מפני הטרדות מיניות. בישראל לא קיים  מיניות, לבדוק את התנהלותם של מעבידים, 
הישראלי, בשנת 1998, לא ניתן היה לאמץ את ההסדר האמריקאי מטעמים טקטיים; בשעת ניסוח החוק חשבתי שניסיון לכונן גוף כזה יטרפד את הצלחת 
החקיקה, שכן הדרישה התקציבית תתקל בהתנגדות נציגי האוצר. גם במבט לאחור נראה לי שלא היה מנוס מויתור על כינונו של גוף כזה בשעת החקיקה, 
כדי לחזק את סיכוייו של החוק להתקבל. עם זאת, חסרונו של גוף כזה פוגע קשות בישומו של החוק. מקץ חמש עשרה שנה, רצוי להפנות את כל המשאבים 

החקיקתיים כדי להגשים מטרה זו. 

בהעדר גוף ממלכתי המופקד על אכיפת החוק למניעת הטרדה מינית בעולם העבודה, כל מקום עבודה נדרש למלא משימה זו בכוחות עצמו. כל מעביד 
חייב על פי חוק למנות אחראית על החוק, שתפקידה לברר ידיעות על הטרדות מיניות. בנוסף לכך, המעביד חייב לתקן תקנון האוסר הטרדות מיניות; הוא 
חייב לאפשר לעובדיו ללמוד את הוראות החוק; הוא חייב לקבל החלטות בכל מקרה שהאחראית על החוק מביאה בפניו; הוא חייב למנוע התנכלות למי 
שהתלוננה על הטרדה מינית )כמו גם לנילון ולעדים(.  בפועל, מעבידים רבים לא עושים דבר מכל אלה, ואחרים עושים את הנוח להם. יש, כמובן, מקומות 
עבודה המיישמים את החוק כרוחו וכלשונו, אך אלה, למרבה הצער, אינם הרוב. אחראיות על החוק במקומות עבודה מוצאות את עצמן במצבים ארגוניים 

קשים, ויש שהן משלמות מחירים אישיים כבדים בגין ביצוע תפקידיהן כהלכה. אחרות מעדיפות לא להסתכן ו”מורידות פרופיל”. 

בהקשר של מוסד ממלכתי המופקד על יישום החוק למניעת הטרדה מינית בעולם העבודה יש מקום ללמוד מן הדוגמא האמריקאית. בישראל נחוץ גוף 
ממלכתי שתפקידו לסייע למקומות עבודה בכל מגזרי המשק לתקן תקנונים, להכשיר אחראיות על החוק, להדריך עובדות ועובדים ולטפל כהלכה בתלונות 
על הטרדות מיניות. כמו הגוף האמריקאי, גוף ישראלי כזה יכול היה לפרסם הנחיות, לבצע בדיקות וחקירות במקומות עבודה, ולהגיש תביעות נגד מעסיקים 

שאינם מיישמים את הוראות החוק. 

לעניות דעתי, כינונו של גוף כזה הוא השיפור החיוני והחשוב ביותר הנחוץ בתחום מניעת הטרדה מינית בישראל. לכן מן הראוי לרתום את כל הכוחות כדי 
לקדם מטרה זו. במקביל, ובינתיים, טוב נעשה אם נברר לעצמנו מה, בעצם, אומר החוק, כדי שנוכל לנהל שיח ציבורי בוגר ומועיל בשאלות על אודות הטרדה 

מינית המתעוררות חדשות לבקרים. 
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מנקודת מבטו של האחראי על החוק למניעת הטרדה מינית 
עו”ד איילת ברעם*

”הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם ,בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. היא פוגעת בכבודו העצמי ובכבודו החברתי של המוטרד. 
היא משפילה ומבזה את אנושיותו, בין השאר על ידי התייחסות אל האדם כאל אובייקט מיני לשימוש של המטריד. הטרדה מינית 
שוללת את האוטונומיה של המוטרד ואת שליטתו בגופו ומיניותו, פוגעת בזכותו להגדרה עצמית ופולשת לפרטיותו, וכן מפלה אותו 
לרעה לעומת אנשים אחרים. הטרדה מינית כלפי נשים גורמת להשפלתן ביחס למינן או למיניותן ומקשה עליהן להשתלב כחברות 

שוות בעולם העבודה וביתר תחומי החיים, ובכך היא פוגעת בשוויונן”1. 

במדינת ישראל, כמו במקומות אחרים בעולם, הטרדה מינית במקומות עבודה היא תופעה חברתית נפוצה הפוגעת באנשים רבים ובמיוחד בנשים.

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ”ח- )1998להלן – החוק(2 מטיל אחריות למניעת התופעה על מעבידים במקומות העבודה וקובע כי מעביד חייב לנקוט 
אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה. מכוח הוראות החוק הותקנו תקנות למניעת הטרדה מינית 

)חובות מעביד(, תשנ”ח – 1998 )להלן – התקנות(3 אשר מטרתן לקבוע מהם אותם אמצעים סבירים בהם חייב המעביד לנקוט. 

אחת החובות המוטלות על מעביד מכוח התקנות היא חובה למנות אחראי במקום העבודה, ובמידת האפשר אחראית, אשר תפקידו לסייע במניעת הטרדות 
והעיקרית במקום העבודה לטיפול בתופעת ההטרדות המיניות  ידי המעביד הופך האחראי4 לחוליה המרכזית  מיניות במקום העבודה. משלב המינוי על 

ומוטלות עליו משימות רבות ואחריות גדולה מאוד.

מטרת חיבור זה הינה להצביע בקצרה על התפקידים המוטלים על האחראי מכוח התקנות ועל הקשיים הרבים העומדים בפניו בבואו לבצע תפקידים אלו. 
לאחר הצגת הקשיים אציע בקצרה שני מודלים לפתרון הקשיים מתוך תקווה כי חיבור זה יהווה בסיס להתחלתו של שינוי בנושא. 

תפקידיו של האחראי . 1

האחראי הינו הגוף במקום העבודה אשר אמון הלכה למעשה על מניעת הטרדות מיניות ועל טיפול בתלונות בנושא. ישנה קורלציה כמעט מוחלטת בין 
יעילותו ואיכות תפקודו של האחראי במקום העבודה לבין מידת החשיבות הניתנת במקום העבודה למניעת הטרדות מיניות בקרבה, אחראי הלוקח את 

תפקידו ברצינות מוביל לשינוי משמעותי ביחס מקום העבודה לנושא, בהתנהלות העובדים ובתחושת הביטחון הקיימת במקום העבודה. 

תקנה 4 קובעת כי תפקידיו של האחראי הם: ”קבלת תלונות; קיום בירור לשם מתן המלצות למעביד בדבר הטיפול במקרה של הטרדה מינית או התנכלות 
במסגרת יחסי עבודה; מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו”. 

תקנה 6 נועדה להבהיר כיצד יערך בירור וקובעת כי ברגע קבלת התלונה חייב האחראי ליידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית, לשמוע 
את הצדדים המעורבים ולבדוק כל מידע אשר הגיע אליו בעניין התלונה. לאחר סיום בירור התלונה מחויב האחראי להעביר למעביד סיכום בכתב של בירור 

התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה.

עיון בתפקידים השונים של האחראי כפי שהם מוגדרים בתקנות מלמד כי האחראי נדרש לכישורים שונים וידע רב לצורך מילוי תפקידו כראוי: לצורך מתן 
1 ה”ח 2641 תשנ”ז, עמ’ 484. 

2 ס”ח 1661 תשנ”ח, עמ’ 166. 
3 ק”ת 5918 תשנ”ח, עמ’ 1132.

4 במאמר זה אתייחס לאחראי בלשון זכר על אף שברוב מוחלט של המקרים מדובר באחראית. ההתייחסות הינה בלשון זכר שכן החוק עצמו המצוטט במאמר זה פעמים רבות נוקט 
לשון זו, אולם, הכוונה היא לאחראי ואחראית באותה מידה. 

* שותפה במשרד עורכי דין בחרי-ברעם, מלווה במסגרת תפקידה נפגעות ונפגעי אלימות מינית במגוון הליכים משפטיים, מרצה ומייעצת במקומות 
עבודה בנושא החוק למניעת הטרדה מינית, סטודנטית למשפטים תואר שני, מתנדבת וחברת ועד מנהל במרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 

בתל אביב
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מידע כדרישת התקנות על  האחראי לרכוש ידע רב בנושא הטרדות מיניות הכולל הכרה של הוראות החוק השונות, דרכי טיפול בהטרדות מיניות ומקומות 
סיוע ותמיכה למתלונן; לצורך בירור התלונה ובדיקת המידע הקיים דורשות התקנות מהאחראי יכולות חקירה ותשאול, ידע באיסוף ראיות ובחינת מידע, 

מיומנויות שיפוט ויכולת לפעול באובייקטיביות ללא השפעות חיצוניות, ידע משפטי בכדי לקבוע האם מדובר בהטרדה מינית ורגישות משפטית על מנת

לא לפגוע בערך הראייתי של הראיות הקיימות במידה ויוחלט בסופו של יום להביא את המקרה להכרעה שיפוטית. בנוסף לאמור לעיל נדרשות מהאחראי 
יכולות תמיכה ורגישות, הפגנת אמפתיה ושמירה על פרטיותם וזכויותיהם של כל המעורבים בפרשה לאור המעמד ורגישות הנושא המטופל.

ניתן לראות כי התקנות מטילות על האחראי תפקידים רבים אשר לצורך ביצועם בצורה ראויה עליו להפגין יכולות וידע בקשת רחבה של תחומים ולשמש 
בעת ובעונה אחת על תקן עורך דין, חוקר משטרתי, עובד סוציאלי, פסיכולוג ושופט גם יחד. 

סכנות וקשיים איתם מתמודד האחראי במילוי תפקידו . 2

האחראי למעשה אמון על הגנת העובדים מפני סביבת עבודה לא בטוחה ותפקידיו הינם לשמש חוליה מרכזית במניעת הבעיות המצוטטות בראשיתו של 
חיבור זה, הנגרמות כתוצאה ישירה מהטרדה מינית במקום העבודה. אולם, בהגנתו האמורה ובמסגרת תפקידיו הרבים כמפורט לעיל עומדים בפני האחראי 
קשיים רבים והוא חשוף לסכנות רבות הן במקום העבודה והן מחוצה לו. קשיים וסכנות אלו מעיבים על יכולתו של האחראי לבצע את תפקידיו בצורה יעילה 

וטובה ולמעשה דנים אותו לכישלון מראש.

הקשיים והסכנות בתוך מקום העבודה

הקשיים העיקריים בתוך מקום העבודה הפוגמים ביכולתו של האחראי לבצע את תפקידיו כראוי הינם רבים ומשתנים בהתאם לאופי מקום העבודה הספציפי. 
שלושת הקשיים העיקריים אשר איתם מתמודד כל אחראי ללא קשר לאופיו של מקום העבודה הספציפי הינם החשש למעמדו בארגון, העדר הכשרה 

מתאימה וקושי לשמור על אובייקטיביות נוכח היכרות עם המתלונן, הנילון והעדים הנוספים.

ההתמודדות הפנים ארגונית של האחראי בסביבת מקום העבודה הינה קשה מאוד ומלווה בחשש כבד למעמדו, לקידומו או להמשך העסקתו של האחראי 
עצמו במקום העבודה כתוצאה ממילוי תפקידו. בדרך כלל, האחראי אינו נמנה על הדרג הניהולי הבכיר ביותר ולפיכך כפוף גם הוא ומושפע מאוד ממוקדי 
הכוח בחברה. ברוב רובם של המקרים אנו נתקלים באחראי אשר כפוף למטריד או נמצא בעמדת כוח פחותה או שווה לו במארג הכוחות במקום העבודה 
ומשום כך חש האחראי כי החלטות אשר יקבל במסגרת תפקידו זה יכולות לסכן את מעמדו בחברה.  לא פעם מפחד האחראי לפתוח בבירור נגד הנילון 
מתוך חשש כבד למקום עבודתו, ואם כבר אזר את האומץ הנדרש לפתוח בבירור כאמור הרי יבצע תפקידו בחשש והמלצותיו להמשך טיפול יושפעו, במודע 

או שלא במודע, מחשש זה. 

בנוסף לחשש זה ישנו קושי נוסף העומד בפני האחראי בבואו לברר את התלונה ולגבש החלטותיו להמשך הטיפול בעניין והוא הקושי להישאר אובייקטיבי 
במהלך הבירור. האחראי על פי רוב מכיר את הצדדים היכרות אישית וגיבש דעה מוקדמת לגביהם. הכרות כאמור מקשה על האחראי לשמור על האובייקטיביות 
הנדרשת ממנו וההכרחית לצורך קיום בירור ראוי והוגן. האחראי אינו יכול לבצע את תפקידיו כראוי ללא שמירה על אותה אובייקטיביות נדרשת ואינו יכול 
להתנהל באובייקטיביות הנדרשת במצב בו הינו מכיר את המעורבים הכרות מוקדמת5. קושי זה הינו חמור במיוחד נוכח העובדה כי בגינו לא זוכים המתלונן 

והנילון לבירור הוגן וזכויות יסוד שלהם נפגעות בשל כך.

לשני קשיים אלו מתווסף קושי עיקרי והוא העדר הכשרה ראויה לאחראי במקום העבודה. החוק והתקנות מטילים חובה על המעביד למנות אחראי אך אינם 
מטילים חובה לדאוג להכשרתו. מכיוון שכיום הכשרה כאמור כרוכה בעלויות כספיות למעביד הרי שמרבית האחראים בשוק העבודה לא זוכים להכשרה ראויה 

כלל.  ללא הכשרה כאמור גם האחראי המוכשר והמחויב ביותר לתפקידו לא יוכל לבצעו כראוי.

הקשיים והסכנות מחוץ למקום העבודה – חשיפה לתביעות

כאמור לעיל, התקנות מטילות חובות רבות על האחראי. בעצם הטלת החובות האמורות חושפות התקנות את האחראי לתביעות אישיות בגין הפרתן או אי 
ביצוען במידה הראויה. 

5 הכרה בכך כי לא ניתן לבצע מלאכת בירור ראויה ואובייקטיבית במקרה של הכרות מוקדמת עם המעורבים קיימת ועוגנה בכללי פסלות שופט ובהנחיות פנימיות במשטרת ישראל 
המנועות מחוקר בעל הכרות מוקדמת עם נחקריו להיות מעורב בחקירה. 



16

בד
 ל

א
 ל

ה
ת

א

תביעות אזרחיות נגד האחראי יכולות להיות מוגשות על פי הוראות פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[6 לפי עוולת הרשלנות ועוולת הפרת חובה חקוקה. במקרה

בו נהג האחראי באופן בלתי סביר ולא כנדרש ממנו בתקנות הרי שהוא חשוף באופן אישי לתביעות נזיקיות ויכול למצוא עצמו חב בגין הנזקים אשר גרמו 
מחדליו. האחראי חשוף לתביעות לא רק מצידם של המתלונן או הנילון אלא גם מצידם של גורמים נוספים כגון עדים או מתלוננים עתידיים. 

יש לציין כי עד היום טרם הוגשה תביעה כאמור, אולם, במצבים בהם מקום העבודה חדל פירעון או מצוי בקשיים כלכלים רבים לא מן הנמנע כי תוגש תביעה 
אישית נגד האחראי על מחדליו הוא. בבוא מקרה כאמור בעתיד לפתחם של בתי המשפט ראוי יהיה להימנע מהטלת אחריות כאמור, אולם, גם תוצאה של 

הטלת אחריות יכולה למצוא תימוכין מבחינה משפטית. 

קשיים אישיים לאור התכנים להם נחשף ובשל כובד האחריות 

לצד הקשיים במקום העבודה ומחוצה לו, נאלץ האחראי להתמודד גם עם קשיים אישים, בעיקר רגשיים, הנלווים לביצוע תפקידיו השונים והנובעים מעצם 
הנושא ומכובד האחריות המוטלת על כתפיו. האחראי במסגרת תפקידו נחשף ומתמודד עם מצוקות גדולות של מתלוננים אשר לא פעם סובלים מקשת 
רחבה של השפעות התקיפה והתמודדות זו ללא תמיכה ראויה אינה פשוטה כלל. בנוסף לכך האחראי נאלץ להתמודד עם אחריות רבה וכבדה שכן המלצתו 
להמשך טיפול טומנת בחובה השלכות רבות ומכריעות למעמדם האישי והמקצועי של הצדדים המעורבים, ולכך יש להוסיף את העובדה שעצם החשיפה 

לתכנים אלימים אלה אינה פשוטה כלל ויכולה להיות הרסנית עבור האחראי לאור נסיבותיו האישיות או מבנה אישיותו. 

קשיים אישיים אלה רק גוברים נוכח העדר הכשרה מתאימה לאחראי ומתעצמים עשרות מונים באם ישנה הכרות אישית עם המעורבים בפרשה. 

מודלים לפתרון הקשיים ובחינה מחודשת של תפקידי האחראי . 3

לאור כל האמור לעיל המסקנה כי האחראי במסגרת המצב הקיים לא יכול לבצע תפקידו כראוי הינה בלתי נמנעת ואל לנו להתעלם מכך או לחשוב אחרת. על 
מנת לסייע בידי האחראי לבצע את תפקידו כראוי יש להביא לשינוי המצב הקיים בדרך של הקניית כלים לאחראי לביצוע תפקידיו או בדרך של שינוי תפקיד 

האחראי והקמת גוף מקצועי ממשלתי לבירור תלונות על הטרדה מינית במקום העבודה ולטיפול בהן.

מודל א’ – מתן כלים לאחראי לביצוע תפקידיו 

פתרון זה כולל הוספת הוראות בנוגע לאחראי במסגרת התקנות הקיימות או התקנת תקנות נפרדות אשר יסדירו את מכלול הנושאים הנוגעים לאחראי. 
ההוראות העיקריות אשר יש לעגן באחת המסגרות האמורות ואשר יכולות לסייע לאחראי בביצוע תפקידיו הינן:

הבטחת מעמדו של האחראי במקום העבודה – הקושי העיקרי המעיב על האחראי הינו החשש להשפעת ביצוע תפקידו על מעמדו בתוך מקום העבודה. 
מתן מענה לקושי זה, על אף שמדובר במענה חלקי, הינו בקביעת מנגנון המבטיח את מעמדו של האחראי במקום העבודה. לצורך הבטחת מעמדו של 
ידי שר  על  להיקבע  יכול  מגוף חיצוני אשר  אישור בכתב  ללא  או הרעת תנאי העסקתו  פיטוריו  מנגנון האוסר את  לקבוע  האחראי במקום העבודה ניתן 
העבודה.7 הוראה כאמור תבטיח מחד הגנה על מעמדו של האחראי במקום העבודה ותמנע חשש מנקמה בגין ביצוע תפקידו, ומאידך, תותיר בידי המעביד 
את האפשרות לפטרו בנסיבות ראויות. דרך נוספת להבטחת מעמדו והגנתו של האחראי יכולה להתבצע במסגרת התאמת והרחבת ההוראות הקיימות כיום 

בחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או המינהל התקין(, תשנ”ז-1997. 8

ולכן  לצורך ביצוע תפקידיו  ראויים  כלים  או מתן  כוללת חובת הכשרה  ומובנת לאחראי - החובה על מעביד למנות אחראי מטעמו לא  הדרכה מסודרת 
מעבידים נמנעים ממתן הכשרה הכרוכה בהוצאה כספית מצידם. מכיוון שהכשרה ראויה הינה תנאי הכרחי להצלחה בביצוע תפקידיו השונים של האחראי 

כאמור לעיל יש צורך לקבוע הוראה חוקית המטילה חובה על המעביד לדאוג להכשרה ראויה לאחראי ומחייבת אותו לשאת בעלויות הכשרה כאמור9.

6 פורסמה בדיני מדינת ישראל, נוסח חדש, מס’ 10 תשכ”ח, עמ’ 266. 
7 מנגנון דומה קיים לגבי פיטורי אישה בהריון. 

8 ס”ח 1611 תשנ”ז עמ’ 66. גם כיום מעניק חוק זה הגנה לאחראי בנסיבות מסוימות, אולם, יש להרחיב את ההגנה ולהתאימה לתפקידו הספציפי של האחראי. 
9 דוגמא להסדרת חובת דרכי הכשרת אחראים בחוק ניתן למצוא, בין היתר, בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והכשרת עובדים(, תשנ”ט-1999 הקובעות חובת הכשרה 
של נאמני בטיחות במקום העבודה על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות; תקנות ההתגוננות האזרחית )ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם(, תשל”ג- 1973; תקנות ארגון הפיקוח על 

העבודה )ממונה על הבטיחות(, תשנ”ו – 1996 ועוד. 
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מערך תמיכה ראוי לאחראי - כאמור לעיל, האחראי נאלץ להתמודד לא פעם עם קשיים אישיים הנובעים ממילוי תפקידיו השונים ויש להעניק לו הדרכה 
ראויה  נפשית  תמיכה  האחראי  לרשות  להעמיד  האחראי,  דרישת  פי  ועל  הצורך  המעביד, במידת  את  לחייב  יש  כך  ראויה10. לצורך  נפשית  תמיכה  ורשת 
להתמודדות עם השלכות תפקידיו השונים. על מנת להימנע מניצול לרעה של הוראה חוקית כאמור יש צורך לתחום את החובה בשעות או בסכום כספי 
בהתאם לפרק זמן או מספר מקרים מטופלים. מלבד תמיכה נפשית יש לחייב מעביד להעמיד לרשות האחראי, במידת הצורך ועל פי דרישתו, תמיכה וייעוץ 

במגוון תחומים )חקירה, משפט, פסיכולוגיה וכו’( הדרושים לו לצורך ביצוע תפקידיו כראוי. 

הענקת חסינות לאחראי במילוי תפקידו – על מנת למנוע מצב בו האחראי יתבע אישית על ביצוע תפקידיו יש לקבוע חסינות בחוק לאחראי המבצע את 
תפקידו ולהורות כי האחריות הינה על המעביד בלבד. הוראה זו אמנם יכולה להוליד תמריץ שלילי לאחראי בביצוע תפקידו, אולם, במצב הדברים כיום בו 

מרבית האחראים לא בחרו לעצמם את המינוי ואינם במעמד לסרב לו, נדמה כי לא ראוי לקבוע הסדר אחר בעניין.

מודל ב’– שינוי תפקידי האחראי והקמת גוף ממשלתי לבירור תלונות

לאור כל הקשיים המתוארים במאמר זה ועל מנת להבטיח קיום בירור יעיל וראוי יש להקים גוף ממשלתי, חיצוני למקומות העבודה השונים, עצמאי ללא חשש 
לקיומו, נטול כל אינטרסים, אובייקטיבי ונעדר השפעה במסקנותיו אשר יהווה נציבות המטפלת ומבררת מקרים של הטרדות מיניות במקומות העבודה. גוף 
זה יידרש להגיע לכל מקום עבודה בו הוגשה תלונה או קיים חשד לביצוע עבירה של הטרדה מינית ולבצע בעצמו את הבירור תוך שיתוף פעולה עם האחראי. 

עם הקמת אותו גוף ממשלתי יש לשנות את הגדרת תפקידו של האחראי ולהפכו מחוקר כיום למדווח ומסייע בבירור במבנה החדש. במבנה החדש יכללו 
תפקידיו של האחראי דיווח לאותו גוף ממשלתי על תלונה, סיוע בבירור התלונה, תיאום הגעת הגוף הממשלתי לחקירת המקרה ועדכון שוטף של אותו גוף 
ממשלתי בפעילויות השונות למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. בדרך זו נוכל להבטיח כי הטיפול במניעת הטרדה מינית במקומות העבודה יבוצע בצורה 

טובה וראויה תוך כדי שמירה על האחראי עצמו ופתרון הקשיים עימם נאלץ להתמודד כיום. 

סיכום

מטרת החוק להטיל אחריות על המעביד הינה חשובה ומבורכת, אולם, התקנות אשר ביקשו לעגן חובה זו ולתת לה מענה בדמותו של האחראי הותירו 
למעשה את האחראי עם תפקידים רבים אך ללא כלים ויכולת לבצע את המוטל עליו. חיבור זה מטרתו להציג את נקודת מבטו של האחראי בתקווה כי 

יהווה מקור ראשוני לחקר הנושא ולמימוש אחד מהמודלים לעיל לשיפור הקיים. 

 

10 הדרכה כאמור נהוגה במגוון תפקידים העוסקים בתמיכה וסיוע בנושאים אלו. 
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על גבול דק  /  אדווה

על גבול דק
בין השחור ללבן

הצבעים מיטשטשים
חושים מתבלבלים

כדי שלא אזכור.
בתוך החושך הגדול

פורצת הדממה .
וזיכרונות מתערבבים

כמו צבעים רבים יחדיו
והכל הופך לצבע אחד ללא גוון

צבע לא מובן
זהו צבע הפגיעה

צבע האכזבה 
כאשר  מביטה בו חשה את כל הגועל

את המירמה את השפל
הייתי כילדה פורחת

הפכתי לפרח שנבל וקמל
קפאתי ונדמתי תחת רגליך

איני חשה עוד בדבר
גשם נוטף, טיפה אחרונה.

ככה הם שקרי האהבה .
הטיפות נבלעות בתוך הדממה.

בין זיכרון לסיוט בלתי נסבל
אט אט אני מתרחקת

ובונה לי זהות
 

דברי ילדה  /  אדווה

דברי ילדה
דברי את רחשי ליבך

ספרי על כל מה שקרה
ספרי את הכאב את הזוועה

דברי ילדה
דברי את שנפשך זקוקה
ספרי על אדון השליטה

ספרי על חיים ללא משפחה
ספרי כמה כואב זה היה

דברי ילדה
מותר עכשיו לדבר

מותר לספר כבר הכל
תורידי מעצמך את העול

פירמי את שפתייך התפורות
אינך חייבת שתיקה עוד

ספרי מה היה שם בחדרי חדרים
ספרי מה קרה בין קירות לבנים

ספרי כי עכשיו מותר
וכמה שתספרי יהיה עוד מה לומר

דברי את הזוועות
הסאשנים

הלילות
ספרי כמה שרק אפשר

עכשיו מותר 
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איש זר  /  אדווה
 

איש זר
אל תוך ביתי  הנעול והמוגן הגיע

איש זר
נכנס כך סתם בדלת בלי להודיע

איש זר
הצליף בי והכה בי עם חגורתו

איש זר
את שמו לא יודעת אבל אוכל לזהות אותו

איש זר
גבוה חזק ושרירי עמד שם

איש זר
החדיר את גופו אל גופי

מאחורה מקדימה
ואני שם שתקתי התנתקתי נעלמתי

חלקים חסרים אין סדר בדברים
מבצעת  שקורה  מה  מכל  מנותקת  כתמיד 

ושותקת
רועדת מקופלת

איש זר יצא מדלת ביתי מרוצה
איש זר להפגש בשבוע הבא שוב רוצה

נעלתי את ביתי המוגן
בחדרי בלאגן

מה לעשות עם כל הרעד הזה
מה לעשות עם כל הפחד הזה

מה לעשות עם כל הבכי הזה
מה לעשות עם כל הבלאגן הזה
האיש הזר הלך והוא איננו כבר

אותי הוציאו מביתי הנעול והמוגן
כדי להעניש? כדי לשמור?

כבר לא יודעת להבחין
ואני  מחפשת מקלט להניח בו את ראשי

וסערה עוטפת אותי
אבל אני כבר רגילה

זה עוד איש זר מיני רבים
שהיו על גופי וביצעו פשעים

ואני בשתיקה אחזור
אל הבועה אל השחור
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הטרדה מינית - העסק של כולנו
אולגה סטאטלנד-וינטראוב* ויערה לוין-פריימן, פסיכולוגית**

“אז עכשיו כל דבר נהיה הטרדה מינית. כבר אי אפשר להריץ צחוקים עם החבר’ה. את לא חושבת שזה מוגזם?”    משתתפת בסדנה 

“אני לא כל כך מבינה את הסיטואציה ואני רוצה להבין איפה אני עומדת, מה אני יכולה לעשות.”    פונה על הקו

“מה האחריות שלי כמנהל? איך אני יכול למנוע את זה?”   מנהל

“את יודעת, זו שליחות לעשות את התפקיד הזה.”   ממונה על מניעת הטרדה מינית

הציטטות האלו, המבטאות חשש, בלבול, חוסר אונים, אך גם תהליך של פיתוח מודעות, הבנה ועוצמות, נאמרו לנו בשנה האחרונה. אנחנו פוגשות את הא/
נשים בשטח – מנהלים/ות, עובדים/ות וממונות/ים על מניעה וטיפול בהטרדות מיניות, שומעות את הקולות, הדעות, העמדות, ופועלות על מנת להעלות את 

המודעות לנושא הטרדה מינית בעבודה והדרכים למנוע אותה ולטפל בה. 

מיום חקיקת החוק, מחלקת חינוך והסברה במרכז הסיוע העבירה אלפי סדנאות במגוון ארגונים וחברות. המחלקה מומחית בייעוץ לעסקים במגזר העסקי 
והציבורי במגוון ענפים: בנקאות, פיננסים, תעשיה, משרדי ממשלה, תיירות, היי-טק, מסעדנות, קמעונאות, פרסום, תקשורת, אקדמיה, בריאות, רווחה, חינוך, 
קהילה, ביטוח ועוד. הסדנאות מותאמות לכל מקום עבודה באופן ייחודי תוך התייחסות לאופי מקום העבודה ומאפייני סביבת העבודה, על מנת לתת את 
המענה המתאים ביותר לצרכי הארגון, לסוגיות ולדילמות אשר הארגון הספציפי מתמודד עמן. לרוב, נקיים סדנאות נפרדות למנהלים/ות ולעובדים/ות, בשל 
הצרכים השונים של שני הקהלים. מנחי/ות הסדנאות עברו הכשרה מיוחדת להתמודדות עם הייחודיות של ההנחייה בעולם העסקי ועם הדילמות בעבודה 
עם מנהלים/ות ועובדים/ות בחברות עסקיות במשק. בסדנאות, המנחים/ות מעלים/ות את המודעות לנושא הטרדה מינית בעבודה ומסבירים/ות באמצעות 
דיון פעיל את החוק ומשמעויותיו ואת הדינמיקה של הטרדה מינית באופן כללי, ובמקומות עבודה באופן ספציפי. המנחים/ות מזהים ומתייחסים להתנגדויות 

ולסטראוטיפים, מציפים את המקרים “האפורים”, ותומכים בפיתוח סביבת עבודה בטוחה ונקייה מהטרדות מיניות. 

המחלקה מקיימת ימי עיון וסדנאות, ומציעה ליווי ותמיכה בממונות על מניעה וטיפול בהטרדה מינית במקום העבודה. הממונות שאמונות על ביצוע החוק 
כוללת פיתוח מודעות לתופעת ההטרדה המינית  זה. ההכשרה של הממונות  ותמיכה, החיוניים למילוי תפקיד מורכב  יעוץ מקצועי  כלים,  לידע,  זקוקות 
כתופעה חברתית, מתן ידע על החוק, למידת ההיבטים הרגשיים והנפשיים של הטרדה מינית ורכישת מיומנויות סיוע ותקשורת רגישה ואמפטית בבירור 
תלונה. כמו כן, הממונות לומדות להכיר כלי מיוחד לתשאול ולבירור תלונה על הטרדה מינית במקומות עבודה, כלי שפותח באופן מיוחד במרכז הסיוע. 
הממונות מתרגלות את הליך בירור התלונה באמצעות סימולציה עם שחקן/ית, התורמת לפיתוח תפקידן כנשות מקצוע. בשנה האחרונה, הגענו למספר 

שיא של ממונות שעברו הכשרה במרכז הסיוע. 

בשנים האחרונות קיימנו קורסי הכשרה מעמיקים וייחודיים לממונות ממרכז השלטון המקומי, מצה”ל, מקבוצת פישמן ומחברות עסקיות גדולות נוספות 
במשק, גופים אשר מעסיקים מספר ממונות במקום עבודה אחד. הקורסים התהליכיים איפשרו לממונות לבנות מערך של מניעת הטרדה מינית וטיפול 
אותן  ישמש  לממונות אשר  אוגדן  נבנה  לממונות ממרכז השלטון המקומי,  בקורס  לדוגמה,  מגיעות.  הן  לאופי הארגונים שממנו  ייחודי  בהטרדות שיהיה 

*עובדת סוציאלית MSW, רכזת מחלקת חינוך והסברה ואחראית תחום מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה במרכז סיוע תל-אביב
**פסיכולוגית, רכזת מחלקת חינוך והסברה ואחראית תחום מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה במרכז סיוע תל-אביב
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בעבודתן ברשויות המקומיות. 

על אף הפעילות הענפה, הדרך עוד ארוכה. למרות שהחוק מחייב, ארגונים וחברות לא ששים להשקיע זמן, כספים ומאמץ בהדרכות והכשרות לעובדים/ות 
ולממונות. חוסר הרצון להשקיע משאבים נובע לעתים מחוסר מודעות לחוק, מהתנגדויות למשמעויות החוק, או מקשיים בהשקעת הזמן והעלויות הכרוכות 
בהדרכות. גם ממונות בעצמן נמנעות מלהתמודד עם תפקידן בשל החשש להתמודד עם נושא ההטרדה המינית, והן מקוות כי מקרי הטרדה לא יגיעו לפתחן. 
פעמים רבות הארגונים והממונות מעלים חשש שאם יעלו את הנושא ויקיימו הדרכות בחברה, ייפתח פתח לתלונות שלא היו קיימות עד כה ושעובדות יתלוננו 

סתם. חשש נפוץ נוסף הוא, שסוג כזה של הדרכות, פוגע באוירה הקלילה והכייפית במקום העבודה. 

במחלקת חינוך והסברה, אנו ממשיכות לקדם את הסדנאות במקומות העבודה, להעלות מודעות ולמצב את מרכז הסיוע כאוטוריטה מקצועית. אנו תומכות 
בארגונים, מפתחות תכני הדרכות מקצועיות, המותאמות לכל ארגון באופן ייחודי ומעבירות סדנאות ב”גובה העיניים” במטרה לעודד סביבת עבודה נעימה 
ובטוחה לכולם. אנו מלוות מקרים רבים בארגונים מראשיתם ועד תומם תוך היכרות עם מערכות החוק והמשפט בישראל ומקבלות שיחות רבות מממונות 

שעברו אצלנו את ההכשרה ותומכות בהן בביצוע תפקידן בפועל, כך שגם הן, ירגישו שהן “לא לבד” בטיפול המורכב במקרים. 
אנו קוראות לכם/ן להצטרף אלינו בתהליך שינוי סביבת העבודה והפיכתה למקום נעים ובטוח יותר לכולנו!
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וקצת נתונים עדכניים אודות הטרדות מיניות
העבודה  במקום  מיניות  הטרדות  בנושא  התמ”ת  משרד  סקר 

.)2012(
מהו שיעור הנשים שהוטרדו מינית בעבודה?  40%-35%   

 
מהו אחוז הנשים שעברו הטרדה מינית בשנה האחרונה?  11%

מינית בשנה  הוטרדו  בישראל  נשים  וכמה זה במספרים? 165,000 
האחרונה.

43% מהנשאלות השיב כי אין  מרגישות בטחון במקום העבודה? 
להן תחושת בטחון במקום עבודתן.

ירידה ביכולת להפיק ולייצר- 19.2% פגיעה ביכולת העבודה  
עזבו את מקום העבודה- 17%                                         

מהי העלות לתוצר השנתי?  פגיעה בסך של מיליארד שקלים בתוצר 
השנתי.

המטריד בעמדה בכירה יותר- 64%. מי המטריד?    
עמית לעבודה- 29%.                        

עמדה נמוכה יותר- 9%.                       
כמה הגישו תלונה לגורם כלשהו?  9.5%

סקר הטרדות מיניות במרחב הציבורי
2011-2012

היחידה לקידום האשה )קמה( בעיריית תל אביב-יפו בשיתוף עם 
איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, מרכז סיוע תל-אביב, 

צוות ‘כצעקתה’ ושתיל.
מהי הטרדה מינית במרחב הציבורי? 

נעיצת  נעימות, הערות שמפריעות,  שריקה או צפירה, הערות לא 
התחככות,  מגונות,  הצעות  קללות,  מעקב,  ממושכים,  מבטים 
גבר  לטרמפ,  יזומות  הצעות  מגונים,  מעשים  נגיעות,  הצמדות, 

שחשף את איברי גופו.
מהו מרחב ציבורי? 

רחוב, חוף הים, שווקים, פארקים וגינות ציבוריות, מוסדות ציבוריים, 
חניונים, תחבורה ציבורית, מרכזי קניות.

מיהו המטריד?
אדם זר/ גבר זר, כלומר לא מישהו מחוג המשפחה, מחוג החברים 

או מחוג העמיתים במקום העבודה. 

מתודולוגיה 
נערך סקר טלפוני בקרב מדגם מייצג של 500 נשים בגילאי 16 ומעלה, 

המתגוררות בתל אביב-יפו.
חקר  חברת  ידי  על   ,2011 בנובמבר   17 עד   1 בתאריכים  נערך  הסקר 

רייטינג. 

ממצאים
היקף התופעה של הטרדה מינית במרחב הציבורי

מצהירות שהוטרדו  וענו לשאלה בדבר קיומה של הטרדה  מינית:
ידי אדם זר במרחב הציבורי אי  45% מהנשים מצהירות שהוטרדו על 

פעם במהלך חייהן.

מצהירות שהוטרדו וענו לשאלה בדבר התנהגויות שונות המעידות על 
הטרדה  מינית:

של  שונים  סוגים  שחוו  הנשים  שיעור  נבדק  שבמהלכה  זו  בבדיקה 
הטרדות, נמצא כי 83% מכלל הנשים בגיל 16 ומעלה חוו לפחות סוג 
הבלתי  בשאלה  שעולה  ממה  כפול  כמעט  כלומר  הטרדות,  של  אחד 
)לפחות  הטרדות  של  שונים  סוגים   4.4 בממוצע  חוו  נשים  מפורשת. 

פעם אחת כל הטרדה(. 

ההסבר לפער יכול לנבוע משתי סיבות
1. חלק מההטרדות לא נתפסות אפריורית כהטרדה על ידי נשים.

באופן  זכרו  לא  שהן  הטרדות  להן  מזכירה  המפורשת  הבדיקה   .2
ספונטני. 

הטרדה מינית במרחב הציבורי שכיחה ביותר. מרבית הנשים חוו הטרדה 
מינית.

חיי  לאורך  ונשנה  חוזר  אירוע  אלא  פעמי  חד  אירוע  אינן  ההטרדות 
האשה.

באישון  אחורית  בסמטה  המתרחשת  תופעה  אינה  מינית  הטרדה 
ברחוב,  בעיקר   – כל  ולעיני  היום  לאור  מתרחשות  ההטרדות  לילה. 

ושכיחות גם בתחבורה הציבורית ובחוף הים. 
התחבורה הציבורית היא המקום המועדף על המטרידים כדי לגעת, 

ולהתחכך בנשים. 
הציבורי  במרחב  מינית  הטרדה  שעברו  מהנשים  כמחצית  רק  כיום 

רואות עצמן כמי שעברו הטרדה כזו.   
המינית  ההטרדה  תופעת  את  להפחית  שיאפשרו  התנאים  אחד 
שהתנהגויות  לכך  מודעות  תהיינה  שהנשים  הוא  הציבורי  במרחב 
מסוימות המופנות כלפיהן הן בבחינת הטרדה מינית, ואינן לגיטימיות.   

•

•

•

•

 •
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“תקשיבי... היה אצלנו בחברה איזה מקרה”
אורית לוי*

ֶמה מּו מה??
לאחר כחמש שנים בחברה, הזמין אותי אליו המנכ”ל וסגר את הדלת “תקשיבי, היה איזה מקרה... אני לא רוצה שיהיו אצלי בחברה הטרדות מיניות. מעכשיו, 
את אחראית לנושא”. הסכמתי. שמחתי לקבל תחום אחריות נוסף. קטן עלי... “אם תהיינה הטרדות, אני ‘אפריד’ בין הניצים, או אעשה ‘שולם’”, זה פחות או 

יותר מה שעבר לי בראש...
עד שהגיעה הפנייה הראשונה...

צהרי יום חמישי רגוע, מריחים את סוף השבוע בפתח ושתי עובדות חירשות מגיעות אליי. שתיהן נסערות ואחת דוחקת בשנייה לשתף ולספר לי והכל בשפת 
הסימנים... אני מתחילה להבין שיש איזו בעיה ורק עכשיו נרשמתי לקורס בשפת הסימנים, מה אני אמורה לעשות עם שתי הבנות ומה בכלל קרה?? ואז 
האחרונה פורצת בבכי, עיניה שטופות דמעות והיא כבר לא רואה את מה שחברתה מסמנת לה. הודיתי לחברה וביקשתי שתחזור למקום עבודתה ואני אנסה 

לברר על מה ולמה.

שתינו כוס מים, ניגבנו את הדמעות, נרגענו )אני עדיין מנסה...( וביקשתי שתספר לי מה קרה, אביא דף ועט והיא תכתוב לי. “לא, לא לא... בסדר, כלום, אני 
עבודה, לחזור” הניחה את כוס המים וברחה.

טוב, מה אני עושה עכשיו? אני אפילו לא יודעת במה מדובר!!
ניגשתי לעמדה בה עובדות שתי הנשים וביקשתי מהחברה שתסביר לי מה קרה. היא קצת יותר ותיקה ואיתה התקשורת מעט יותר ברורה. ממנה הבנתי 

מילים בודדות “הוא”, “נגע”, “היא”, “נשוי”, “חירש”, “ילדים”, “חירשת”, “הפרש גילאים” וכן הלאה. 
כך התפוצצה לי הבועה האידילית של “אני ‘אפריד’ ביניהם או אעשה ‘שולם’, קטן עלי...”

בימים אלו אני סוגרת וותק של עשור בטלפארמה. מאז המקרה, הוכשרתי במרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל אביב לטפל ולמנוע הטרדות 
מיניות במקום עבודתי. היום ברור ונהיר לי שהגישה הראשונית שלי הייתה נאיבית שאין כדוגמתה. יש חוק רשמי, תקנות, נהלים, תקנונים והנחיות מפורטות.
לנילונים  ראש  ובכובד  למורשעים  בחומרה  מתייחסת  השופטת  הרשות  מיניות.  והטרדות  לתקיפות  הממשל  ביחס  מהפכה  מתחוללת  האחרונות  בשנים 

ולמוטרדים. הנושא נפיץ מאוד כשמדובר במקרים ידועים כגון משרדי ממשלה או ידוענים.
לעומת זאת, כממונה )דהיינו מיני רשות מבצעת בארגון פרטי(, אני חשה שהחוק מטיל אימתו ממגדל השן בהיקפי אחריות עצומה מבלי לפרגן ו/או לבדוק 
מה קורה בשטח ומהן ההשלכות על התפקוד האישי שלי. אני נדרשת לשמוע, להקשיב, לחקור, לגבות עדויות, להמליץ, להכיל, להיות אמפטית, לטפל, 
לגלות אסרטיביות וידע, למנוע, לעקוב, לסכם ומעבר לכל זה לשמור על סודיות מוחלטת, נושא בעייתי לכשעצמו. מתברר שכובד האחריות שהוטלה עלי 
לא קטן כלל. מה לגבי תמיכה פסיכולוגית לממונה שנאלצת להתמודד עם כל הרשום מעלה? ואצלי, תודה לאל, לא היו מקרים חמורים שהגיעו לרשויות. 
מה אם היה עלי להעיד במשטרה ו/או בבית המשפט? האם אוכל לשים את החוויה שלי כממונה גם כמוטרדת? )מלשון טרודה( איך זה ישפיע על השלווה 

הנפשית שלי?

בהתחשב בקדימון למאמר זה, חשוב לי מאוד להתייחס לאוכלוסיות מוחלשות, שמלכתחילה נמצאות בעמדת נחיתות. במקרה עליו סיפרתי, החוק דורש 
ממני טיפול יעיל ובלא דיחוי ולי נוצרות שלוש בעיות בן רגע: ראשית, הזמנת מתורגמן לשפת הסימנים הישראלית הינה בהתראה של כ-21 יום מראש. שנית, 
יש סיכוי סביר שהמתורגמן יצור חיץ ביני לבין הפונה בשל דיסקרטיות, חיסיון, בושה וכד’ ושלישית, יש סיכוי רב לאי הבנות ולביצוע תפקידי שלא באיכות 

הנדרשת על פי התקנות.
בסופו של דבר, תפקיד הממונה הוא תפקיד לא פשוט בעליל, בעל הרבה היבטים והתייחסויות ובתקווה שיזכה להיות ברמת התייחסות חוקית הרבה יותר 

רחבה מהנוכחית.

*מנהלת משאבי אנוש, אחריות חברתית וממונה על מניעת הטרדה מינית בחברת טלפרמה
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הטרדה מינית -אחריות מקום העבודה
עו”ד שרון אברהם-ויס*

נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה היא גוף אכיפה במשרד הכלכלה והיא בעלת סמכויות אכיפה ייחודיות שנתנו לה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 
מעביד(  )חובות  מינית  הטרדה  למניעת  בתקנות  הקבועות  חובותיהם  מילאו  שלא  מעסיקים  כנגד  לפעול  הנציבות  מוסמכת  היתר  בין  תשמ”ח-1988. 
תשנ”ח-1998, שמטרתן לסייע ולפרט למעבידים מהם חובותיהם בכל הנוגע למניעת הטרדה מינית, הטיפול בתלונות, תיקון הפגיעה במתלוננות ומניעת 

הישנות מקרים דומים במקום העבודה. 

אירועי השנה האחרונה ובעיקר פרשת החשדות לכאורה כנגד העיתונאי עמנואל רוזן, העלו לסדר היום הציבורי את שאלת ההטרדה המינית בעבודה ואת 
שאלת אחריותו של המעביד: האם וכיצד ערוצי הטלויזיה שהעסיקו את המטריד, לכאורה, צריכים היו לנהוג. 

החוק למניעת הטרדה מינית תשנ”ח- 1998, קובע למעשה 3 מסלולים אפשריים לטיפול בהטרדה מינית שהתרחשה במסגרת העבודה: המסלול הפלילי, 
במסגרתו ניתן להגיש תלונה במשטרה, המסלול הנזיקי, במסגרתו ניתן להגיש תביעות אזרחיות לפיצויים בבית המשפט והמסלול השלישי, הקשור למקום 
העבודה, המאפשר להתלונן על הטרדה מינית ועל התנכלות שהתרחשו במסגרת יחסי העבודה בפני האחראית על הנושא במקום העבודה. אם המעביד/ה 

לא עמד/ה בחובות על פי החוק – המוטרד/ת יכול/ה לתבוע גם אותו בבית הדין לעבודה.

נקודת המוצא של המחוקק והמחוקקת היתה כי מעבידים שמקפידים על סביבת עבודה נקייה מהטרדה מינית נהנים לא רק מהגנה מפני תביעות אפשריות, 
אלא גם יוצרים לעובדים ולעובדות שלהם סביבת עבודה בטוחה, מכבדת ושוויונית יותר. התוצאה היא שהעובדים מרוצים יותר, הם אינם חוששים להגיע 

למקום העבודה, ומרגישים כי המעביד/ה שלהם דואג/ת להם. 

אי מילוי החובות הקבועות בחוק למניעת הטרדה מותיר את המעסיקים חשופים לתביעות משפטיות ומילוי אמיתי וראוי של החובות הקבועות בחוק יכול 
להגן על מעסיקים ומעסיקות במקרה של תביעה. 

במקומות עבודה בהם הטרדה מינית היא תופעה רווחת שאינה מטופלת כראוי, העובדים מגיעים למקום העבודה כאל “איזור קרב”: אווירה מסוג זה מייצרת 
היעדרויות רבות ויחסי אנוש עכורים בין העובדים/ות והמנהלים/ות, פוגעת באיכות העבודה של המוטרד/ת והמטריד/ה ובתפוקה שלהם ועלולה לגרום אף 
נזק לארגון, מבחינת תדמית ומוניטין. לא מדובר רק על קשיים של המוטרד/ת, אלא גם על העמיתים שלה/ו לעבודה, שמכירים ומודעים למקרה ויודעים שגם 

הם חשופים להטרדות מסוג זה. 

במאי 2013 פרסמה נציבות השוויון הנחיות למעסיקים באשר לחובותיהם, וזאת על מנת להקל על מעסיקים ומעסיקות בבואם למלא את חובותיהם על פי חוק. 
שכן, חוק הטרדה מינית חל על כל מעביד ומעבידה במשק ומטיל עליהם אחריות לדאוג לכך שהעובדים והעובדות שלהם יהיו מוגנים מהטרדה מינית. 

הנחיות נציבות השוויון מפורסמות באתר הנציבות, www.economy.gov.il. ציבור המעסיקים והמעסיקות מוזמן לעשות שימוש בהנחיות האלה, על מנת 
ליצור מציאות טובה יותר עבור כולנו.

* נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה- מחוז תל-אביב והמרכז

החובות המוטלות עלי כמעביד/ה

למנוע הטרדה מינית

אם נקבע שהיתה הטרדה - 
לתקן את הפגיעה במוטרד/ת

לטפל במקרה של הטרדה מינית

אם נקבע שהיתה הטרדה - 
למנוע הישנות של המקרה
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הטרדה מינית שומרת על סדר חברתי
ליאור גל-כהן*

לפני כמה שנים נסעתי לירדן, עם טל בן זוגי היקר. היינו אורחים של אחד משני היקבים שיש שם.
בא לאסוף אותנו נהג ממעבר הגבול.

בחברה פטריארכאלית ישנו סדר חברתי ברור. יש מקום לגברים ויש מקום לנשים.
במושב, מקדימה, ליד הנהג כמובן יושבים גברים גם בארץ, אם את לא נשואה לנהג, ויש עוד גברים ברכב, אז... תסתכלו מסביב.

אני – כבר הרבה שנים מתנדבת במרכז הסיוע, אני פמיניסטית מוצהרת וגאה – לא פועלת לפי התכתיבים האלה )גם לא במדינה הנחשבת פטריארכאלית יותר 
מזו שלנו(, כן פועלת לשינוי סדרים חברתיים מכל מיני סוגים. ברור שישבתי מקדימה. בן זוגי היקר לא שם לב לדברים כאלה וממש לא איכפת לו איפה לשבת.

הגענו לכרמים, שמש אחר הצהריים כבר נטתה למערב. הזמין אותנו האחראי, לסיור בכרמים. נסענו בג’יפ שלו, שוב ישבתי מקדימה )ברור, לא?(
תוך כדי הסיור, כשהוא רוצה להפנות את תשומת לבי לעננים היפים הנראים דרך החלון בצד שלי, נראה לי כי היד שלו מתקרבת אלי קצת יותר מדי.

אני מבינה בדברים האלה, אני מתנדבת במרכז סיוע כבר שנים, עוסקת במניעת הטרדה מינית כבר שנים. אז אני מתלבטת ונוזפת בעצמי: “תירגעי. בכל 
מקום ובכל דבר את רואה ‘הטרדה’? יותר מדי שנים במרכז סיוע אהה?, תרגיעי, הבן-אדם מארח שלך, בסך הכל רוצה להרשים אותך במראות היפים שרואים 

מהכרם שלו” ואני מנסה להרגע.

מטפסים עם הג’יפ על ראש איזו גבעה ממנה ניתן להשקיף הכי טוב על הנוף הסובב. שורות שורות של גפנים מוריקים, עד קצה האופק. צבעי השמש 
השוקעת יוצרים אקוורל יפהיפה בשמיים. טל פונה לצלם גפן משגשגת. הוא, המארח שלנו, שם יד אחת על כתפי בסוג של חיבוק צד חברי, מתגאה בנוף 
הסובב. לא נוח לי החיבוק החברי הזה אבל עוד לפני שאני מספיקה להתלבט עם עצמי “מה לעשות?” )הוא בכל זאת המארח במדינה בה ענייני כבוד חשובים 

ביותר(, הוא מושיט את ידו השנייה ישר לחזה שלי.
אני מזיזה לו את היד ומתרחקת ממנו. 

לא הייתה כאן כל טעות. החזה שלי הוא כזה שלא נתקלים בו בטעות )צריך אפילו להשקיע כוונה בכדי להגיע אליו(.
“שב קדימה” אני אומרת לטל כשאנו עולים לג’יפ כדי לחזור לבית הנמצא ממש בתוך הכרמים, בו אנו לנים. אני עולה מאחור, נמנעת מקרבה, נמנעת מקשר עין.
במניעת...’,  עם...’,  ב’התמודדות  מינית’,  ב’הטרדה  עוסקת  אני  להסביר את תחושתי. שנים  לטל את שארע, מנסה  לספר  אני מנסה  ארוחת הערב  אחרי 
בהעצמת תגובה שתפסיק הטרדות, והנה אני כאן ללא מילים. טל שואל: “רוצה שניסע מכאן?, את מפחדת?, שנינעל את הדלת ונחסום אותה עם הארון?”. 
אני לא מפחדת, אני נסערת, מנסה להסביר וחוזרת שוב ושוב על המילים: “הוא לקח לי את המקום”. “איזה מקום?” טל שואל, ואני מנסה להסביר “את 

המקום שלי בעולם, את המקום שלי אצלי”.

כשלא מצליחה להירדם, חושבת מחשבות ומתכננת תיכנונים. לפני טיול השקיעה, אמר האחראי כי הוא מגיע לכרם כל בוקר ב- 6:00. תיכננו לצאת לסיור מוקדם 
בבוקר. ועכשיו מה? איך להתנהג? כאילו כלום? לא יכולה! אז מתכננת לומר לו, ככה בשקט, בצד שאף אחד אחר לא ישמע )בכל זאת ענייני כבוד( “תגיד, איך 

היית מרגיש לו מישהו היה נוהג כך עם אשתך?” הופכת בראשי שוב ושוב את ההחלטה לומר, איך לומר ומה לומר. לבסוף נרדמת עם תכנית פעולה ברורה. 
השעה 6:00...7:00....8:00....9:00, הוא לא מגיע. בשעה 9:30 מגיע לאסוף אותנו נהג אחר. אני כמובן מתיישבת מאחור, וכך במהלך כל יתר ביקורנו בירדן. הסדר 

החברתי שב אל כנו.

אהה, שכחתי לציין כי בשעות אחר הצהריים היה מזג האוויר קריר ולבשתי את הסוודר האהוב עלי, בצבעי אפור-שחור, גדול מרוט ובלוי. 

* יוזמת ופועלת ליצירת תרבות מניעת אלימות מינית ומתנדבת במרכז סיוע תל-אביב
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כשהיא אומרת “לא”, לזה בדיוק היא מתכוונת
רונן טל*

הם שואלים אותנו מה יש לנו נגד קצת פלרטוטים לא מזיקים במשרד, ומאשימים שאנחנו מנסים לסרס אותם מגבריותם. הם מציינים שמיליוני נשים וגברים 
התאהבו במשך הדורות במקום העבודה, שאינטימיות צריכה להיות משוחררת מכבלים של רגולציה. הם טוענים שבגללנו הרומנטיקה מתה, מסבירים שלא 
כל מחמאה היא הטרדה: כשאנחנו אומרים למישהי שהיא נראית נהדר היום, זה לא אומר שאנחנו כופים עליה להיכנס איתנו למיטה. וכשאנחנו מספרים 
בדיחה גסה, זה לא כי באמת התכוונו ליצור סביבה עוינת לנשים שעובדות איתנו, אסור כבר לצחוק? גברים שלא היו חולמים להשאיר לשנייה את בתם בת 
ה-17 בחדר סגור עם משה קצב, מאשימים אותנו בציד מכשפות. טוענים שבאצטלה של שוויון הפכנו דור שלם של נשים לאמזונות נוקמות, זועמות, חסרות 

שליטה, תאבות כוח. 

אפילו גברים שבחיים לא הטרידו, אומרים שהם נבוכים, תוהים מה מותר ומה אסור, מרגישים שבכל רגע נציגי משטרת הצניעות הולכים לדפוק אצלם על 
דלת המשרד. במקום שההצטברות המאסיבית של המקרים מהשנים האחרונות – גולדבלט, קצב, מוטי מלכה, עמנואל רוזן – תחשוף בפניהם באיזו מציאות 
בלתי אפשרית חיות הנשים בסביבתם, הם לוקחים לעצמם את עמדת הקורבן. חלק רוצים לשמור לעצמם את זכויות היתר שאפשרו להם לתחוב לשון לפה 

של מזכירה או חיילת שעברה בסביבה, אחרים פשוט מבקשים שנעשה להם סדר בבלגן.

לפני כמה שנים, אגב שיחה על החוקים נגד הטרדה מינית במקום העבודה, התפרץ לעברי קולגה – בחור פיקח ורגיש, שתמיד התייחס בכבוד ובידידות 
לנשים שסביבו והכיר את אשתו במקום העבודה המשותף לשניהם. הוא כעס בעיקר על הסעיף שקובע שגם כאשר לא מתקיימים יחסי מרות או היררכיה, 
די בסירוב אחד כדי שאחריו תיחשב כל פנייה לצאת למסעדה או הזמנה לדרינק להטרדה. “בגללכם כל כך הרבה נשים נשארות רווקות”, הוא הטיח בפני. 
ניסיתי להסביר לו שהחוק לא נועד לתפקד כשליח של משרד שידוכים. נשים שמקוות להתאהב, להתחתן, או סתם ליהנות מקצת סקס ידידותי ללא מחויבות 
– יודעות איפה למצוא את מבוקשן. עד אז הן פשוט רוצות ללכת בבוקר למשרד מבלי לחשוש שאיזה גבר שלא יודע לקבל לא יהרוס להן את יום העבודה. 
כל מה שהן מבקשות זו סביבת עבודה סבירה, נטולת לחצים, שתאפשר להן לבצע את התפקיד שעבורו הן מקבלות משכורת מדי 10 בחודש. האם זו באמת 

דרישה כל כך בלתי סבירה? 

החוקים נגד הטרדה מינית במקום עבודה נועדו, כמובן, להגן קודם כל על הנשים שחשופות להצקות ולהצעות מיניות לא רצויות – אבל הם אמורים לסייע גם 
לגברים להבין מה מותר ומה אסור ולשרטט לעצמם איפה עובר הגבול. כי גם כאשר האישה היא היוזמת של מערכת היחסים, מוטב לשני הצדדים להפריד 
כוחות. מה שאנחנו מבקשים מהגברים האלה הוא לנסות לדמיין מה יקרה אחרי שהקשר יסתיים, האהבה תחדל, הלהט המיני יהפוך לטינה. איך זה ישפיע 
על המשך יחסי העבודה, האם ניתן יהיה להמשיך לתפקד בצוותא, האם בכלל אפשר לנטרל רגשות טעונים של פגיעה, דחייה ונטישה כשצריך לסכם מאזנים 

חשבונאיים, לטפל בחולה או להכין מצגת. 

במקום שייקחו לעצמם את התפקיד של קדושים מעונים על מזבח הרומנטיקה, אנחנו באים ואומרים לגברים האלה: אתם חושבים שאתם מאוהבים? חווים 
תשוקה ארוטית שלא הייתה לכם מאז הטיול לעין גדי בגיל 17? יודעים בוודאות שמצאתם את בת הזוג שמופיעה כל לילה בחלומותיכם? תעברו מחלקה או 

אגף. או אפילו תחליפו מקום עבודה. ואם המחיר המקצועי נראה לכם גבוה מדי, לא מוצדק - זה סימן ברור לכך שהקשר הזה לא ממש הכרחי. 
ולגברים שטוענים שיש נשים שנהנות לפלרטט, שיש כאלה שלא מהססות לקחת יוזמה, אנחנו אומרים אותו דבר: נגנו את הקלטת עד סופה. אם מתקיימים 
ביניכם יחסי מרות, הטיעון ש”היא התחילה” לא יעמוד לכם ביום שבו יתפוצץ הסקנדל. תסבירו לה שהחוק אוסר, תגידו לה שכדי שמשהו יקרה ביניכם אחד 

* עיתונאי , מתנדב וחבר ועד מנהל במרכז סיוע תל-אביב
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מכם יצטרך לוותר על המשרה שלו, לחכות לסוף הסמסטר או להמתין עד שההשתלמות תסתיים ותהיו מותרים זה לזו. היא תבין. היא תתאפק. היא תקשיב 
לקול התבונה. 

החוקים נגד הטרדה מינית יכולים לתפקד כמקפצה לכינון מערכת יחסים חדשה בין גברים לנשים, כזאת שמושתתת על כבוד הדדי, אמפתיה, חברות – 
במקום על מתח ותחרות. הפירוש האמיתי לביטוי “גברים ממאדים, נשים מנוגה” הוא שאף אחד מהמינים לא באמת מסוגל לדמיין את מרכיבי העולם שבו 
חי ופועל האחר. גברים לא באמת מכירים את המציאות של כל כך הרבה נשים, שבמסגרתה הן חשופות, באופן יומיומי ומתמשך, לשריקות מבזות ממכוניות 
נוסעות, לניבולי פה ברחוב, להבטחות גסות מה הוא יעשה לה ברגע שתהיה לו ההזדמנות. זוהי זכות בסיסית – זכות אזרח – לבוא למקום העבודה ולא לחשוש 
מהטרדות בעלות אופי מיני או מהצעות רומנטיות לא רצויות. ולהבדיל ממה שהרבה גברים מעדיפים לחשוב, רוב הנשים מבינות היטב את ההבדל בין ברכה 
תמימה מסוג “את נראית טוב היום” לבין הצקה מכוונת, גסה ומבזה כדוגמת “יש לך ציצים נהדרים “או “מה דעתך לקפוץ לאיזה מלון בהפסקת הצהריים”. 

ויש לנו עוד בשורה: כשאישה אומרת “לא”, ב-99.9 אחוז של המקרים היא מתכוונת ל”לא”. בלי מניפולציה. בלי הזמנה נסתרת. בלי מרחב לאינטרפרטציה. 
סתם “לא” ברור ומפורש, סופי ומוחלט, חד משמעי ולא מסובך. עכשיו תורכם להפנים.
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להתלונן או לא – שאלה של מחיר
מירי מרגלית*

בתפקידי במרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, אני פוגשת נשים רבות שנפגעו והן מתלבטות, מתחבטות ומדברות איתי על המחיר הרגשי הכבד 
שהן עלולות לשלם במידה שיגישו תלונה במשטרה, במקום העבודה או יפעלו לתביעה אזרחית בעקבות הטרדה מינית שחוו. אני פוגשת נשים שהגישו 

תלונה ומספרות על המחיר האישי ששלמו בגין אותה תלונה . אני שומעת גם נשים שבחרו לשתוק ולא להתלונן, בחירה שמביאה איתה מחירים אחרים. 

 “איני מוכנה שיידעו. זה יפגע בקריירה. תמיד יזכירו לי שאני ההיא שנפגעה”. “אם יתפרסם, מה יחשבו עלי, אני החכמה נתתי לזה לקרות”. “איני מוכנה 
להתלונן. אבא שלי יהרוג אותו ואימא אינה יכולה להכיל סיפור כזה”. “אם הייתי יודעת שלא יתנצל לא יודעת אם הייתי מוכנה לעבור את כל ההשפלה”. “רציתי 
צדק ושהוא ישלם. אבל כל כך מאכזב הכל. לקח המון זמן והפיצוי אפסי”. “נורא. היום כולם יודעים מה קרה. כאילו זה כתוב לי על המצח”. “במקום שיפטרו 

אותו אני נזרקתי. יושבת בבית”. “הייתי צריכה להבליג. כולם מרכלים עלי.” “כל הצוות נסע למלון ושם זה קרה מאז לא מתקרבת למלון.” 
נוכחת,  אני  או תביעת הצדק, מביאות אותי להתכתב עם רגשותיי שלי.  או הדיבור, ההבלגה  - מחיר השתיקה  והתבטאויותיהן של הנפגעות  תחושותיהן 
מקשיבה לה ובמקביל ערה גם למחשבות ולרגשות שמציפים אותי. משתדלת להיות זהירה, לא לייעץ, לא לקחת החלטות במקומה, כי את המחיר רק היא 

תשלם בין אם תתלונן ובין אם תבחר לשתוק. יש מחיר גם אם נחנה בחוסן, תמיכה מן הסביבה ואפילו עם בסיס ראייתי איתן.

איני משתפת את הנפגעת ברגשותיי או בדעותיי כי איני יכולה לחזות את העתיד להתרחש ב”תסריט” שלה. אך כל הזמן אני ערה לתחושותיי.  אני נזכרת  
בפעם ההיא שיכולתי לתבוע על רשלנות רפואית ולא תבעתי. שתיקה ששתקתי ולא הגבתי כשעלבו בי , ולעומת זאת אני זוכרת היטב את הפעם שכן פעלתי 
והלכתי למשפט כנגד רשות מקומית ודרשתי צדק על כי רימו אותי.  מתי בחרתי בזה או בזה? באיזה עיתוי? באיזה מצב של כוח ותמיכה? ולעצמי אני עונה: 
“כששמעתי קול בתוכי האומר אני יודעת שזה נכון”. ובחדר הפגישות כשאני שם לבד עם האישה שנפגעה, אני ערה לקול הפנימי שלה, שאינו בא מהאנשים 
שסביבה, שאפילו אינו בא ממחשבות רועשות של מאזנים ורווחים אלא ממקום עמוק של ההוויה שמנחה אותה. קול אותו היא מזהה בתוכה. הקול שאומר 
שעכשיו זה הדבר הנכון. אני שומעת את המקום ממנו בא הרצון לדבר. אך גם הקול שאומר: “אני יודעת שיהיה מחיר ואני מוכנה לשלם אותו”. אני חושבת 

שמאותו מקום איני מתחרטת על המקומות ששתקתי ואיני מתחרטת על תביעות שתבעתי גם אם שלמתי שם מחיר כמו הפסד כסף ואנרגיה. 

כל מניע לכל החלטה- לגיטימי. לדבר או לשתוק. במחקר שעשיתי בעבר מצאתי שהמניע החזק ביותר אצל נשים להתלונן היה הצורך לעשות צדק ןלמנוע 
פגיעה באחרות. הסיבות השכיחות שלא להתלונן, היה הפחד מן התוקף והפחד מחשיפה. אך מניסיוני כאשר הפגיעה היא במקום העבודה, המניע העיקרי 
בדיווח הינו רצון לסיים מיד את ההטרדה, לטפל בפוגע ולחזור לשגרה. שגרה של חיי היומיום בעבודה באווירה שאינה עוינת. כלומר לא רק שהפוגע יפסיק 
להטריד אלא גם המערכת תראה ותכיר בפגיעה, תגן על הנפגעת ותגנה את המעשה. במציאות, במקום העבודה, פעמים רבות הנפגעת חווה התנכלות. זירה 

בה היא עלולה למצוא עצמה בודדה, מואשמת. מתויגת כ”עושה צרות”, מושפלת וחסרת אונים.

אלימות, ובודאי אלימות מינית, מעוררת בנפגעת, זעם רב ולעיתים תחושת צער אין סופי, שלעיתים מתבטאת ברצון להביא לשבירת כלים בנוסח “תמות 
נפשי”. לדעתי , פעולה מתוך מצב ראשוני שכזה עשויה להיות כרוכה במחיר אישי כבד, כי לעולם “עשיית הצדק” לא תשווה לעוצמת תחושת הפגיעה. אולי 
תפקידי הוא לסייע להן בשלב זה להתמודד עם הכעס, לפרוק אותו ולפוגג אותו. אולי מתפקידי לשקף להן ש”עשיית צדק” עשויה להיות נדבך חשוב וחיוני 
בדרך שלהן ל”התרפא”, אך היא לא תוכל להשיב את הגלגל לאחור. יתכן שהבחירה להתלונן כשהיא באה ממקום מפוכח, יודעת שעשיית הצדק,גם אם 

תלווה במחירים רגשיים ואחרים, תצייד את המתלוננת ביכולת טובה יותר לשאת את המשא.

* עובדת סוציאלית, רכזת הליך פלילי במרכז סיוע תל-אביב
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לאנשים יש נטייה להירתע
נורית

לבני אדם נטייה להירתע ממראות קשים והסיבה לכך ברורה. אך כשנרתעים מאיתנו בשל סיבה פנימית שאינה נראית לעין הדבר אינו מובן ואינו ברור. יתרה 
מכך, כשנרתעים מאיתנו כי מישהו רצה ואנחנו לא הסכמנו – הדבר קשה שבעתיים. הטרדה מינית במקום העבודה היא כשמישהו במקום העבודה שלנו רוצה 

ואנו לא רוצות. לרוב אדם מטריד זה הוא חזק ובעל סמכות.

אותי הטריד מנהל בכיר בארגון. לאחר שחלף ההלם, התמלאתי בפחדים ובמחשבות: מה עושים? כיצד? למה? האם אשלם מחיר על התנגדותי? מה יהיה 
המחיר שאשלם אם אתלונן ועוד ועוד מחשבות שלא מרפות. מחשבות מלחיצות שמלוות בדפיקות לב והתכווצויות של הבטן.

הטרדה מינית במקום העבודה טומנת בחובה השלכות נוספות. השלכות שהחוק אינו מדבר עליהן, השלכות שכל פיצוי לא ישתווה לעגמה שלהן. השלכות 
אלה הן רבות ומגוונות: 

המחשבה שכל בוקר צריך ללכת לעבודה ולהתעמת עם המטריד, עם הנוכחות שלו, עם הפחד והחשש שמקונן בלי סוף – מתי הוא ינסה שוב? תחת פחד זה 
והסחות דעת דומות צריך לעבוד ולהגיע לתפוקה מירבית מאחר ואין לנו כל רצון לאבד את מקום עבודתנו. ההתלחשות מסביבנו, כי בסוף תמיד יש מישהו 
שידע על ההטרדה ופחד לדבר. העלבון קשה לא פחות והוא נובע מהפחד של אנשים וקולגות לשהות במחיצתך. שכן, גם הם חוששים “להיתפס” לצידנו, 
לצד המוטרד. בסוף היום כשחוזרים הביתה, המועקה חוזרת יחד איתנו ולא מרפה. היא זו שמעלימה שמחה מליבנו ומדירה שינה מעיננו. תחושת העלבון 
מהחברים היתה לי קשה. בעודי מנהלת ישיבה במשרדי, אנשים היו קמים יוצאים למשמע צעדיו של המטריד במסדרון. הפחד להיתפס במחיצתי היה כל 
כך גדול שגם חבריי בגדו בי. הם השאירו אותי שם לבד. שוב הייתי לבד. תחושת הבדידות הזו קשה מנשוא. נשארתי לבד מולו. הרגשתי שמשאבי הנפשיים 

נחלשים נוכח נטישתם של חבריי.

כך עברו להם הימים והלילות ואז היו את אלו “שהשכילו” לשאול – מדוע לא התלוננת?
התשובות לכך רבות ומגוונות. לוקח זמן על מנת להבין ולעכל את שמתרחש. אני הוטרדתי במקום העבודה שלי והפחד ששיתק את חבריי שיֵתק גם אותי. 
לקח לי הרבה זמן להתעשת ולהתגבר על הפחדים שהעתיד טומן בחובו. הבנתי שאם אתלונן זה יהיה מילתי שלי כנגד מילתו שלו ויתרה מכך יהיה עליי 
להתמודד עם קולגות שהפחד מנהל אותם ויש סיכוי שלא יאמרו את האמת. לקח לי זמן להבשיל ולהבין שאני לא אתן לפחד לסכל ולשתק אותי אני לא אתן 

לאף אחד להתנהג אלי כך. 

הגשתי תלונה במשטרה. תהליך לא קל. לא פשוט. הרגשתי שוב קורבן. קורבן של הסיטואציה, של ההליך. נפתח הליך פלילי ופתחתי גם בהליך אזרחי.
כצפוי, נותרתי לבדי וכל מי שהיה וידע אמר בבית המשפט שאינו זוכר, שלא ראה ועוד שאר דברי פחד. למדתי להתחזק מהכוח שלי לא לשתוק. התחזקתי 

כי הבנתי שהפחד שמשפיע על חברי אינו חלק ממני עוד. גדלתי עם התהליך.
הוא הורשע בפלילי וזכיתי גם באזרחי. מבחינתי זה היה ניצחון הטוב על הרוע. ניצחון האומץ אל מול הפחדנות. הצדק יצא לאור.

גם אלו שהתלוננו יעידו שהתחושות הקשות לא עוזבות. אפשר להתרחק פיזית ממקום העבודה ומהמטריד אבל התחושות הקשות והעלבון לעולם אינם 
עוזבים.

אני פונה אל כל אחד ואחת מכם ומבקשת שאם במקום העבודה אתם נתקלים במישהי שעוברת הטרדה מינית, אל תטמנו ראשכם בחול. הגיבו באומץ, 
פתחו את לבכם ורק כך נוכל ליצור את השינוי. 
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הטרדה מינית דו”ח תל-אביב
ליאת קליין*

מאז נחקק החוק למניעת הטרדה מינית בשנת 1998 עברנו כברת דרך ארוכה. זה נכון שהיום הולכת וגוברת המודעות לתופעה ולאיסור, וכמרכזי סיוע אנחנו 
ויותר נשים שמבינות כי מעשים מטרידים שונים המופנים כלפיהן, וההופכים את מקום העבודה שלהן למקום מסוכן  יכולות לומר כי אנחנו פוגשות יותר 
ומאיים, הם לא רק בלתי מוסריים – הם גם מעשים פליליים אסורים. ואכן, המודעות ההולכת וגוברת לתופעה כבר הניבה הישגים מסוימים וניתן לדבר על 

היקף גדול יותר של תלונות. 

עם זאת, ולמרות כברת הדרך שכבר עברנו, נדמה כי הדרך להתמודד עם מימדיה של התופעה והשלכותיה המאיימות עדיין ארוכה. ניתן לומר כי הכשל 
המרכזי היום נעוץ בכך שהציבור עדיין לא מכיר בכך שהטרדה מינית היא לא רק בעיה פרטית של האישה המוטרדת, אלא בעיה חברתית רחבת היקף. 
כחברה, עדיין לא הפנמנו שעבור נשים רבות, הרבה יותר ממה שאנחנו רוצים להאמין, מקום העבודה אינו מקום בטוח, ושהיום ההטרדה המינית מהווה את 
אחד החסמים המשמעותיים של נשים מלהשתלב בשוק העבודה וכי מדובר בתופעה חובקת מגזרים ומעמדות הדורשת מענה רחב ויסודי של הרשויות כולן. 

החוק למניעת הטרדה מינית יצר שלושה מסלולים אליהם ניתן לפנות במקרה של הטרדה – הליך פלילי שמבקש למצות את הדין עם הנאשם, הליך אזרחי 
שעניינו בפיצוי הנפגע/ת והליך משמעתי במקום העבודה. למרות זאת, עדיין מעט מאוד נשים בוחרות לפנות לרשויות ולדווח על הפגיעה שעברו, ומעטות 
אחרות בוחרות לפנות להליך האזרחי ולהגיש תביעה לפיצוי מצד המטריד. ואכן, ניתן לומר כי גם כיום בתי הדין לעבודה ובתי המשפט האזרחיים אינם מוצפים 

בתביעות בגין הטרדה מינית, אלא להיפך- נשים רבות עדיין בוחרות שלא להתלונן במקום העבודה או לפתוח בהליכים בבתי המשפט השונים.

כידוע, לפגיעה המינית השלכות רבות ומורכבות המשתנות ממקרה למקרה בהתאם לנסיבות השונות. ההחלטה על הגשת תביעה בגין הטרדה מינית היא 
החלטה לא פשוטה הדורשת תעצומות נפש ומחייבת את האשה לשוב ולהתמודד עם המטריד ועם ההטרדה שחוותה. תהליך קבלת ההחלטה לגבי התביעה 

הוא תהליך מורכב וממושך, הדורש זמן רב.

מעבר לקשיים בפנייה להליך משפטי, צריך לזכור כי כשמדובר במקום העבודה ישנה מורכבות גדולה יותר וזאת לאור החשש של נשים רבות שהן יפוטרו 
ויאבדו את מקור הכנסתן אם יגישו תלונה. בהתבסס על הידע שנצבר על ידי הארגונים הפועלים בשטח, אנחנו יודעות לומר כי הטרדה מינית בעבודה פוגעת 
לא פעם, אף אם לא באופן בלעדי, בנשים מוחלשות מבחינה כלכלית, הזקוקות לפרנסה, ולכן רבות מן הנשים חוששות להתלונן, או לפתוח בהליכים, מחשש 
שיפוטרו ויאבדו את מקור הכנסתן. רובן לא יעזו להתלונן על ההטרדה שחוו כל עוד הן נמצאות במקום העבודה הפוגעני, ובפרט כאשר התוקף הוא האחראי 
על העובדת או המעסיק שלה. לפיכך, יוצא כי למרות האפשרויות המשפטיות השונות העומדות בפני האישה המוטרדת, רובן לא מממשות את זכויותיהן 

בגלל המורכבות והקושי שמזמן להן ההליך המשפטי. 

אחד החסמים הבולטים שהקשו בהגשת תלונה היה נושא ההתיישנות. עד לא מזמן, תקופת ההתיישנות שנקבעה בחוק להגשת תביעה מכוח החוק למניעת 
הטרדה מינית עמדה על שלוש שנים בלבד. תקופת התיישנות כל כך קצרה העמידה נשים רבות בפני בחירה קשה: הגשת תביעה באופן כמעט מיידי תוך 
חשש ממשי שיאבדו את מקום עבודתן, או ויתור על זכותן להישמע בבית המשפט והוצאת האמת לאור. כיום, ובין היתר בעקבות פעילות מאומצת של איגוד 
מרכזי הסיוע, תוקן החוק בהצעה של חברת הכנסת ציפי חוטובלי, וכיום תקופת ההתיישנות על עבירות של הטרדה מינית עומדת על שבע שנים, ולא שלוש 

שנים כפי שהיה נהוג בעבר. מבחינת נשים רבות מדובר בהישג חשוב ביותר. 

* יועצת משפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל
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ואולם, למרות הישג זה, והישגים אחרים , עדיין יש לא מעט חסמים המקשים על נשים רבות מלהגיש תלונה. אנחנו סבורות כי כדי להשלים את התהליך 
המבורך שהחל עם חקיקת החוק, ושינוי השיח הציבורי והמשפטי, יש להבין כי טיפול משפטי יעיל בתופעת ההטרדה המינית חייב להכיר בעובדה כי פגיעתה 
של ההטרדה המינית היא כפולה. היא פוגעת פגיעה אישית בזכויותיה של המוטרדת וגורמת לה נזק, ובמקביל היא פוגעת בקבוצת הנשים ככלל ובמרקם 
החברתי התקין. הפגיעה האישית מתעצמת נוכח הפגיעה החברתית הכללית. הפגיעה החברתית הכללית אינה רק סך מקרי הפגיעות האישיות בצירופן. היא 

מגיעה לכדי דיכוי והשפלת קבוצת הנשים בידי קבוצת הגברים, תופעה שיש למגרה כאינטרס ציבורי ראשון במעלה. 

עלינו להבין כי המאבק בהטרדה מינית אסור שיהיה מאבק פרטי של אישה אחת שבאומץ רב בחרה להתלונן ולהגיש תביעה או תלונה נגד מי שפגע בה 
ולהיות זו שתשלם פעמים רבות את המחיר. הניסיון מלמד שבמרבית המקרים תביעה שכזו לא תוגש. יש לזכור כי גם אם תביעה כזו כן תוגש בסופו של דבר 

היא עשויה להסתיים בפיצוי כספי לא גבוה. 

לכן, בשביל לקדם שינוי לא מספיק לפעול רק ברמה החינוכית-הסברתית, המבורכת כשלעצמה

בשביל לקדם שינוי עלינו להפנים את העובדה כי המאבק הוא קודם כל מאבק ציבורי חברתי של שינוי השיח החברתי והנגשת ההליכים והתאמתם למציאות 
המשתנה בשטח. למשל, הסרת חסמים משפטיים כמו סוגיית ההתיישנות, כך, בין היתר, יש להגיש יותר תלונות נגד מעסיקים שלא עמדו בחובתם למניעת 
הטרדה וטיפול יעיל בה. לשיטתנו צריך לתקן את החוק ולהעביר את נטל ההוכחה במקרים של הטרדה מינית והתנכלות, כך שבמקום בו הוגשה תלונה על 
הטרדה מינית שהובילה לפיטוריה של המתלוננת, המעביד הוא זה שיצטרך להוכיח כי לא מדובר בהתנכלות במקום שהאישה היא זו שתאלץ להוכיח כי 
התנכלו לה. זוהי רק דוגמא אחת לתיקונים שיש לבצע ולסייע בהנגשת ההליך המשפטי ליותר ויותר נשים. פסיקה רחבה יותר בנושא זה תסייע לשיטתנו 
המטרידים  לציבור  שולחת  שהיא  במסר  רחבה  השפעה  המינית  ההטרדה  לתופעת  המשפט  בתי  של  להתייחסותם  כי  לזכור  צריך  שכן  הציבורי  במאבק 
ולציבור המעסיקים וככזו יש לה השפעה גם בתחום החברתי והחינוכי ולא רק בתחום המשפטי הצרוף. כאמצעי למלחמה במיגור תופעות פסולות ובזויות 

כמו הטרדה מינית, יש לרשויות האכיפה תפקיד חשוב מאין כמוהו בהטמעת המסר שגופו של אדם- ולענייננו – כך בדרך כלל- גופה של אישה, אינו הפקר.

הטרדה  של  במקרים  הטיפול  מנגנוני  לחיזוק  העבודה,  במקום  סדנאות  להעברת  חובה  שיקבע  כזה  משולב,  משפטי  ציבורי  מאבק  להיות  חייב  המאבק 
במקומות העבודה, בפסיקות שיטילו סכומי פיצוי גבוהים שיעבירו את המסר כי הטרדה מינית עולה כסף, והרבה. 
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כשכולם התרחקו
סמדר שטיינברג*

הן ניגשות אלי בסוף ההרצאה. חיוך נבוך. שאריות של היסוס. מוודאות שכולם התרחקו. מנמיכות את הקול. ואז. רק אז. אפשר לדבר?
אבל לא, אני לא אתפתה להכללות. הכללות חוטאות בציור דמות אחת מסויימת, והן הרי, אנחנו, כל כך רבות. אני אדבר על שירה. לא זוכרת אם נקבה בשמה. 

אבל ככה מתאים לה. שירה. צעירה ממני רק במעט. שיער עורב ארוך, גבוהה ודקה, עגילים עולצים בתנוכים והיא, חיוורת, ביניהם. 

“זה הבוס שלי”, היא פותחת. “לא כאן”, היא ממהרת להוסיף, מבחינה אולי שנדרכתי, כבר מעלה בעיני רוחי את דמותו של המנכ”ל שלחץ את ידי בתחילת 
ההרצאה. “אני עובדת במקום נוסף. זה לא קורה כאן”. )קורה. תמיד זה קורה. משפטים חסרי נושא, חסרי אחראי(. אולי היא מנסה להרגיע אותי, אבל היא 
לא יודעת שמה ש”קורה”, בהווה, הכי מפחיד אותי. כי מה שהיה היה, על מה ש”קרה” אפשר להביט לאחור במבט מפוכח, להסיק מסקנות, להקים ועדות 

חקירה. אבל על מה שקורה? מה שקורה הוא אבן מתגלגלת. 

האינסטינקט הראשוני שלי הוא להאיץ בה לעזוב. לעבור למקום בטוח יותר, שבו יעריכו אותה ולא ינצלו וישפילו. בשם הצורך להגן עליה, אני כמעט מתפתה 
להרחיק אותה. אני צריכה להזכיר לעצמי: זאת העבודה שלה. כסף, מעמד, סביבה חברתית, ייעוד לקום אליו בבוקר. זה הבוס שלה, שפוגע בה. היא קשורה 

אליו בעבותות.
היא מספרת לי שזה כבר כמה חודשים. שהוא נשוי. ילדים. שהיא לא יודעת איך להפסיק את זה. “אני מפחדת”, שירה אומרת. “הוא ישתולל מכעס אם אני 

אספר. ויש לו הרבה כוח. הוא יכול להכפיש אותי, או לפטר אותי, או שניהם. זאת עבודה טובה”, היא כמעט מתנצלת, “אני לא רוצה להפסיד אותה”.

אני שואלת אם היא סיפרה למישהו. אחד הכוחות של ההטרדה המינית זה הסוד, ששובה את המטריד והמוטרדת במעגל סגור וחסר מוצא. אם יהיה לה 
שותף לסוד המעיק הזה, מישהו מחוץ למערכת יחסים החונקת שהיא לכודה בה, זה יהיה צעד אחד החוצה. היא מנידה בראשה נמרצות. “אסור שיידעו”, 
היא אומרת. “הוא ישתגע מזה. חוץ מזה, ממילא אף אחד לא יאמין לי. הם יחשבו שאני שרמוטה, שאני עושה את זה בשביל להתקדם”. הייתי רוצה לומר 
לה שהיא טועה, אבל שמעתי אמירות כאלה כל כך הרבה פעמים, שאני פשוט לא יכולה. אפילו עכשיו, בהרצאה שהיא ישבה בה, אמרו שבנות מתלבשות 
לעבודה כמו למסיבה “ואחר כך מתפלאות”. אז מה הפליאה שיאשימו אותה בפתיינות, בנצלנות, בשימוש לרעה במיניות, כל אותם חטאים שנשים סוחבות 

על גבן מאות בשנים.
“מישהו מחוץ לעבודה?” אני מנסה. “אמא? אחות? חברה?”

היא מנידה בראשה ודמעות עולות בעיניה. גם בלי שתגיד את זה, אני מרגישה את הבושה ואת האשמה שיושבות לה על הכתפיים. אני מזכירה לה שהיא לא 
עשתה שום דבר רע, שהיא הקורבן פה. אני לא חושבת שהיא מאמינה לי.

אני מציעה לה לפנות לממונה על טיפול בהטרדות מיניות במקום העבודה שלה. אם היא עושה את עבודתה נאמנה, הממונה תערוך בירור עם שניהם, ואולי 
תבין שמי שעושה צרות למקום העבודה זה הבוס, שמשתמש לרעה במעמדו, ולא שירה. אולי היא אפילו תדאג להשעייתו או לפיטוריו. רק אולי. יכול להיות 

גם תרחיש אחר, שבו מנהלי החברה ידאגו להבהיר לשירה שהבוס נחוץ להם יותר ממנה, ושעדיף שתשתוק או שתעזוב. ראיתי גם תרחישים כאלה. 

כמו שאמרתי, זאת אבן מתגלגלת. אני שולחת רגל נחושה קדימה אבל לפעמים האבן מקפצת מעליי. לפעמים אני מגלה שזה סלע, ששועט במורד.
“הם יודעים. כולם יודעים”, היא מנמיכה עוד את קולה ונשענת על הקיר שמאחוריה, מעבירה את מבטה על פני אולם ההרצאות המיותם. אני שואלת את 

* ביבליותרפיסטית, מתנדבת ומנחת סדנאות למניעת הטרדה מינית במקום העבודה במרכז סיוע תל-אביב
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עצמי אם זה באמת “קורה” במקום אחר, או שהיא מגינה על המנהלים שלה מָּפַני, האורחת מן החוץ, שהם עצמם הזמינו. ואולי היא כבר התרגלה לבלוש 
תמיד לצדדים, נושאת איתה את הפחד לכל מקום שאליו היא הולכת, כמו שכבת בידוד נוספת. היא אומרת שהם מצפים שהיא תמשיך לשרת את הבוס וגם 

לתפקד במאה אחוז בעבודה. “ואני לא יכולה יותר. אני פשוט לא יכולה”.

לכאורה, יש לה עוד אפשרויות. היא יכולה לתבוע אותם במשפט אזרחי או לפנות למשטרה. אבל ברור לי שהיא לא תצליח להילחם במקום עבודה דורסני 
שמשתיק אותה ומפר את זכותה לבטחון, בדיוק כפי שלא תוכל להמשיך לאפשר לבוס לשאוב את כוחותיה עד כלות. שבוע- שבועיים, חודש- חודשיים, והיא 
תעזוב. תחושות ההשפלה והפחד יישארו איתה. אני אומרת לה שאנחנו כאן בשבילה, שנלווה אותה אם תחליט להתלונן, נותנת את הטלפון של קו הסיוע, 
יותר נחמה בשבילי מאשר בשבילה. שירה מושכת באפה, מוחה סימנים אחרונים של בכי. עוד מעט תלך לשירותים, תתקן את האיפור, ותחזור למשרד. הבוס 
יחכה לה, גם מטלות העבודה. אני יודעת שלא עצרתי את האבן המתגלגלת. אולי רק יידעתי אחרים על קיומה. אולי רק אפשרתי לשירה להציץ אל מחוץ 

למעגל שבו היא כלואה ולהזכיר לה שזו לא המציאות היחידה.



34

בד
 ל

א
 ל

ה
ת

א

תא העיתונאיות ופרשת עמנואל רוזן
ענת סרגוסטי*

“תא  נגדנו, חברות  מייצג משלל הטענות שהופנו  רק חלק  זה  אינטנסיבי”.  חיזור  היה  הכול  “זה בסך  דמו”,  “אתן שופכות את  לא מתלוננות?”,  הן  “למה 
העיתונאיות”, עם פרוץ פרשת עמנואל רוזן לזירה הציבורית.

מיניות, אבל התגובות האלה מתעצמות כאשר מדובר באנשים  ותקיפות  דופן במקרים של חשיפת פרשות שנוגעות להטרדות  יוצאות  אלה לא תגובות 
מפורסמים, ידועים, בכירים וכו’, כמו במקרה הזה.

הקבוצה שהפכה למותג “תא העיתונאיות”, מובילה בשבועות האחרונים מאבק שמטרתו לנקות את ארגוני התקשורת מהטרדות מיניות. וכמו בכל מאבק 
בזירה הקשה הזאת, יש לו הצלחות וכשלונות, עליות וירידות. 

קבוצת “תא העיתונאיות” לא צמחה יש מאין וגם הפעולה שהחלטנו להוביל לא הייתה מקרית.
את הסיפור הזה אני מספרת בתוך מציאות לא פשוטה. הסיפור לא הסתיים ולכן כל מה שייאמר כאן צריך להביא בחשבון שמדובר באירוע מתגלגל ועוד יהיו 

שינויים. ועם זאת, כבר בשלב הזה חשוב להתחיל לספר את הסיפור הזה ולנטוע אותו בקונטקסט. 
במהלך שנת 2011 פנו שתי עיתונאיות צעירות בגילן אך בכירות במעמדן לפרופ’ נעמי חזן ולפרופ’ חנה הרצוג – שתי נשים עתירות נסיון שעשו דרך ארוכה 
בשדה הפמיניסטי, שמנהלות ביחד את “שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר”. “שוות” שמו להן למטרה להציף נתונים שמסייעים לראות 
את התמונה המגדרית של המציאות הציבורית. “שוות” עורכות מחקרים תקדימיים על מקומן של נשים וחושפות את המנגנונים המפלים, ובעיקר מקדמות 

הטמעת חשיבה מגדרית.

העיתונאיות, שתיהן נושאות בתפקידים בכירים בדסקים של עיתונים חשובים, ביקשו להקים קבוצה שתדון בסוגיות של מגדר ותקשורת. חזן והרצוג הכניסו 
אותי ואת אג’נדה – מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית - לתמונה ובמפגש בינינו נולד סמינר מיוחד במינו. 

במאמר מוסגר אומר שאג’נדה פעילה לקדם פלורליזם ורב תרבותיות בתקשורת, ובשנתיים האחרונות משקיעה מאמצים רבים בנושא מקומן של נשים 
במרחב הציבורי, בעיקר בתקשורת. 

המשתתפות בסמינר היו עיתונאיות מכל כלי התקשורת, נשים צעירות, ידועות יותר או פחות, מאחורי הקלעים או בחזית, שרצו להרחיב את האופקים שלהן, 
ולשמוע סוגיות בקשר שבין מגדר למקצועות התקשורת.

ואנחנו, אג’נדה ו”שוות”, בנינו את התכנים של הסמינר בהתבסס על הצרכים של העיתונאיות, ועל המציאות בשטח.
זה לא סוד שמקצועות עולם התקשורת, כמו מקצועות רבים אחרים, אינם שוויונים לגברים ולנשים. חשוב לדעת שארגוני התקשורת: מערכות העיתונים, 
האינטרנט, חברות החדשות בטלוויזיה וברדיו נחשבים למקומות ליברלים, מתקדמים, פתוחים, צעירים. ועם זאת, בדיקת עומק קלה מגלה שגופי התקשורת 
מבנים פער מגדרי עמוק. רוב מכריע של דרג קבלת ההחלטות הוא על טהרת הגברים )לדוגמה: בהנהלת חדשות ערוץ 2 לא ישבה מעולם אישה בכל 20 שנות 
קיומה של החברה(, רוב העורכים הראשיים הם גברים, כך גם המפיקים הראשיים. זה אינו דבר של מה בכך, לא רק משום שאלה המקומות שבהן מתקבלות 
ההחלטות ונקבעת המדיניות, אלא משום שבפורומים האלה נקבעים התכנים. וכך, גם התוכן שאותו מייצרים כלי התקשורת מושפע באופן ישיר מהפער 

המגדרי הזה, ולכן הוא לעיתים קרובות מיזוגני. 

הנשים בארגוני התקשורת הן בדרך כלל זוטרות יותר, וכך גם מרוויחות פחות, והן חשופות יותר לפגיעות, הביטחון התעסוקתי שלהן מעורער ומקומן בשרשרת 
המזון הארגונית הוא בתחתית הסולם.

*חברה בתא העיתונאיות, מנכ”ל אג’נדה - מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית
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פועל יוצא של המציאות הארגונית הזאת הוא שהגברים, כאמור, בכירים ומרוויחים יותר, ולכן גם מבוגרים יותר בגילם. והנשים, לעומתם, צעירות, מתחלפות, 
זוטרות.

סיטואציה כזאת כמעט “מזמינה” לא רק עימותים על רקע מגדרי, אלא מזמנת שלל הזדמנויות להטרדות מיניות. 
ביוני 2012, אחרי פגישות חודשיות רבות של הסמינר מגדר ותקשורת, החליטו העיתונאיות שהן רוצות לארגן כנס ולהקים “תא עיתונאיות”. הרצון להקים תא 
נפרד לנשים בתקשורת נולד מתוך הבנת עומק שלנשים במקצועות העיתונות יש צרכים אחרים, מעמד נחות יותר ולכן כדאי לקדם סוגיות של מגדר בתוך 

ארגוני התקשורת באופן מאורגן וסולידרי.

לכנס הראשון הגיעו עשרות עיתונאיות מכל כלי התקשורת, ומכל הקבוצות בחברה. היו שם נשים צעירות ומבוגרות, נשים בתחילת דרכן כמו בעלות נסיון רב 
יותר, נשים חרדיות שעובדות בכלי תקשורת חרדים, נשים דתיות, ונשים ערביות. זה היה מפגש מרגש ומרתק. 

ההתכנסות לשולחנות עגולים הניבה שורה של נושאים שהעיתונאיות רצו שהתא יטפל בהם: שכר שווה, קידום, נוכחות על המסך, הטמעת חשיבה מגדרית 
בתכנים, וגם נושא ההטרדות המיניות. רבות מהמשתתפות בכנס העידו על הטרדות מיניות שחוו, ושמות של מטרידים עלו. 

הכנס קיבל דיווח וחשיפה באתרי הברנז’ה, וטור של הדס שטייף שדיברה על כך שגם בגופי תקשורת יש מטרידים מינית, פתח פתח שדרכו החלו לזרום 
)בעיקר להדס שטייף( סיפורים על הטרדות מיניות. שם אחד בלט במיוחד. זה היה שמו של עמנואל רוזן.

במהלך החודשים שאחרי הכנס הראשון ננקטו כמה פעולות בשם התא שעיקרן הגברת הניראות של נשים על המסך בתוכניות אקטואליה שונות שמדירות 
נשים באופן סדרתי )“אולפן שישי”, “פגוש את העיתונות”, “המטה”, “לונדון וקירשנבאום”, ועוד ועוד(.

הידיעה על בניית מהדורת “שישי” החדשה של חדשות 10 ושמות המגישים הדליקה אצלנו נורה אדומה. עמנואל רוזן יועד להיות אחד הפרשנים המרכזיים 
של האולפן החדש.

בשלב הזה החלטנו להתכנס. קבוצת פעולה קטנה של עיתונאיות. בעקבות המפגש העלתה כל אחת מאיתנו לדף הפייסבוק שלה פוסט עם נוסח זהה שעליו 
החלטנו במפגש: “תא עיתונאיות ישראל עושה מעשה: לידי חברות התא הגיעו מעל 40 עדויות של נשות תקשורת שלטענתן הוטרדו מינית, פיזית ומילולית 

במשך תקופה ארוכה בידי איש תקשורת בכיר.

העדויות מצביעות על דפוס התנהגות חוזר של אותו בכיר, העושה על פי החשד שימוש לרעה בשמו, תפקידו ומעמדו, תוך שימוש לרעה בכוח המשרה. 
כנשים, וכעיתונאיות, תא העיתונאיות שם לעצמו מטרה למגר את התופעה הפסולה שפוגעת בנשים בכלל, ובמקרה הזה במקצוע העיתונות, יושרו ואמינותו. 
התא ממשיך לאסוף עדויות ומזמין נשים נוספות שנפגעו על פי החשד מידיו של איש התקשורת, הזה או אחר, לפנות ולמסור את עדותן. סיפורן וזהותן יהיו 
חסויים. באמצעות העדויות שלכן, תוכלנה חברות תא העיתונאיות לפעול באופן חוקי ומעשי נגד איש התקשורת בפרט, ובתופעה בכלל . כל צעד קטן, הוא 

הישג גדול למלחמה נגד פוגעים מיניים.” 

הפוסט הזה פתח סכר שהיה חסום הרבה שנים. יומיים בלבד אחרי הפרסום האנונימי הזה, יצא עיתון הארץ עם תחקיר שבו פרסם לא רק עדויות של נשים 
שהוטרדו, אלא גם את שמו של המטריד, עמנואל רוזן. יומיים אחר כך החליטו בערוץ 10 להוציא אותו לחופשה עד לבירור הפרשה. זמן קצר אחר כך גם 
הודיעה המשטרה שפתחה בחקירה פלילית. ובתוך כך גם נודע שחדשות ערוץ 2 החליטו לפני שנתיים לפטר אותו על רקע התנהגות לא הולמת שהייתה 
קשורה להטרדות מיניות. הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת ערכה דיון מעמיק וחשוב בנושא שהעלה סוגיות הקשורות למקומן של הממונות על החוק 

למניעת הטרדות מיניות בגופי תקשורת, על היכולת להתלונן ועל כשלים בחוק עצמו.
הפעולה הזאת של “תא העיתונאיות” פתחה דיון ציבורי מקיף, מרתק, מעמיק, חשוב, סוער, טעון, רגשי, ענייני, רחב בנושא של הטרדות מיניות בכלל, ובנושא 

הטרדות מיניות בתקשורת בפרט.

לנו, חברות ועד הפעולה של “תא העיתונאיות” היה חשוב להעביר מסר: המסר היה שאיננו מחפשות את ראשו של אדם כזה או אחר. אנחנו מעוניינות שגופי 
התקשורת יהיו מקומות בטוחים לנשים ולגברים ויהיו נקיים מהטרדות מיניות. חשוב היה לנו לומר שנושא ההטרדות המיניות אינו נמצא רק בשדה המשפטי, 
אלא גם בשדה הנורמטיבי. חשוב היה לנו לומר שלעולם המשפט יש כללים ברורים. יש כללי חקירה פלילית, ישנו חוק העונשין, והחוק למניעת הטרדה מינית 
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ודיני הראיות וכללי המשחק שם מאוד ברורים וצריך להוכיח מעל לכל ספק סביר שאדם עבר עבירה כדי להרשיע אותו. אבל זה רק מקום אחד שבו ניתן לברר 
את הנושא הזה. אנחנו רצינו למשוך את הדיון בחזרה לשדה הנורמטיבי ולומר: גם אם לא יוכחו העבירות הפליליות, וגם אם לא יוכח שאדם עבר עבירה על 
פי החוק למניעת הטרדה מינית, עדיין ניתן לומר שאדם שרואה את מקום העבודה שלו כשדה ציד לנשים )“מחזר אובססיבי”, או “מחזר נחוש”, כמו שנרמז 
בכמה מקומות(, הרי שמדובר בהתנהגות לא הולמת ואדם כזה לא ראוי לעבוד במקום העבודה הזה. זו אמירה חשובה וחשוב שמקומות העבודה יחזירו 
לעצמם את האחריות. משום שלא כל דבר צריך להיבחן האם הוא פלילי או לא פלילי. יכול להיות מצב שהתנהגות לא תהיה פלילית, ועדיין תהיה פסולה 

מבחינה נורמטיבית.

דבר נוסף שסייע להצלחת המעשה של “תא העיתונאיות” היה הסולידריות. זו הייתה סולידריות מוצקה. המסרים שהעברנו היו מקובלים על כולנו, מנוסחים 
על ידי כולנו. אף אחת מאיתנו לא חיפשה את הסיפור האישי, אף אחת מאיתנו לא חיפשה לקדם את עצמה או סקופים עבור כלי התקשורת שלה. היינו 
מתואמות לגמרי בזמן אמיתי על כל ראיון, כתבה, הופעה בערוץ טלוויזיה או רדיו. ידענו, תמכנו, סייענו, פירגנו באופן מוחלט אחת לשנייה. ובעיקר תמכנו 

ועדיין תומכות זו בזו. יש לתמיכה ולסולידריות האלה כוח בלתי רגיל.
אף אחת מאיתנו גם לא הייתה מוכנה לספסר בשמות של מוטרדות שהגיעו לידי חברות התא. לא רצינו לשתף פעולה עם סיפורים צהובים שירדו לרמה 
הפלסטית של איך בדיוק נעשתה ההטרדה, כמו שקורה לעיתים קרובות כשמסוקרים סיפורים סביב עבירות מין. זה לא הדיון. ולכן לא הסכמנו לתווך בין כלי 

התקשורת לבין נשים שהוטרדו.

כמובן שבתוך הדיון הציבורי המרתק שהתקיים סביב פרשת עמנואל רוזן, ההטרדות המיניות בתקשורת ו”תא העיתונאיות” נשפך גם הרבה רעל. רובו היה 
מכוון נגד הדס שטייף. התקפות לא ענייניות, פוגעניות, אישיות, שמטרתן לקעקע את האמינות שלה, ובתוך כך את האמינות של “תא העיתונאיות” ושל 

חשיפת פרשת ההטרדות המיניות בתקשורת.

זה קורה תמיד. מנסים לקעקע את אמינותה של השליחה, זו שפירסמה את הפרשה. התמיכה, הסולידריות והכוח של הדס שטייף עמדו לצידנו.
כדאי לזכור שפרשת עמנואל רוזן היא עוד פרשה ברצף של פרשות מכוערות וקשות שמעידות עדיין על קושי של נשים לסלול את דרכן בשוק העבודה. 
לקבוע  לא תמיד חקיקה מצליחה  ובכלל.  נורמות התנהגות במקומות העבודה  לקבוע  רצף שבו מנסה החברה  על  עוד פרשה  היא  רוזן  פרשת עמנואל 
נורמות התנהגות, והחוק למניעת הטרדה מינית לא הצליח לייצר נורמות התנהגות, ובעיקר החוק הזה לא הצליח לייצר את המרחב המוגן באמת לנשים 
יוצר את המרחב המוגן לנשים, וברגע  להגיש תלונות במשטרה, או בבית הדין לעבודה, או לממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה שלהן. החוק לא 
שהן מתלוננות הן מופקרות לגורלן ובסופו של דבר מתויגות לעד כמי שהגישו תלונה על הטרדות מיניות )עיינו ערך א’ מבית הנשיא(. ובהיבט הזה החוק, 
החברה ומקומות העבודה כשלו כישלון חרוץ. ולכן זה המקום לקרוא למקומות העבודה לקחת את האחריות לידיים ולדאוג שכל העובדים יידעו מהן הנורמות 
הפסולות, לדאוג שגברים ונשים כאחת ירגישו בטוחים לבוא לעבודה. וזה המקום לקרוא למחוקקים ולמחוקקות לחשוב על המנגנונים של יישום החוק. 
להציע אולי הקמת גוף חיצוני שאליו ניתן יהיה להעביר את הבירור ושלא ייעשה בתוך מקום העבודה עצמו, ובעיקר לחשוב איך מייצרים את המקום הבטוח 

הזה לנשים שיוכלו להתלונן.
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גם אני א.?
אורלי ליברמן*

זאת לא היתה דראמה.
הוא לא היה נשיא או נבחר ציבור,

הוא לא היה בעל שררה ולא היו לו כל מהלכים בחלונות הגבוהים.
הוא היה איש חביב, נעים הליכות, מתון, חייכן ומפרגן, 

הוא היה הבוס שלי.
בתום שיחה על פרויקט שיזמתי והובלתי, בה הביע את הערכתו

ליכולות שלי, ולרוח העשיה שאני מביאה למחלקה, הוא התרומם מכסאו,
רכן מעל לשולחן הכתיבה שלו, נטל את כף ידי, הפנה אותה כלפי מעלה

והטביע נשיקה על פנים פרק היד שלי. 
ועיניו תלויות בעיני.

תנועה עדינה – פנים שמביטות בי מזוית נמוכה,
ושאלה חייכנית באישוניהן.

ג’סטה קטנה,
גבר שרוכן לנשק את גב כף ידה של אישה – היש מחווה

ג’נטלמנית ממנה?
היא מביעה הערכה והתפעלות כבוד ואולי אפילו סגידה?

ומה זו תנועה אחת קטנה של היפוך כף היד?
ומה היא חריגה אחת קטנטונת מגב כף היד 

רק סנטימטרים אחדים והטיה מינימאלית אל פנים הפרק?
סטיה כמעט בלתי מורגשת מן המקובל?

חדירה מינימאלית אל מעבר לגבול בלתי מסומן?
ואולי סתם טעות טפשית?

ואולי גמלוניות של איש נרגש שהסתבכו לו הידיים?
כן, אולי סתם הסתבכות לא מכוונת? סרבול של מבוכה?

אבל העיניים, תלויות בעיני
מרצדות
מחייכות

מביעות תחינה, ובקשת מחילה,
לחולשה רגעית, למעשה משובה לא מזיק.

לא היה שם כל איום, ואף לא צל צילן של כוחנות
או אגרסיה.

להפך,
הוא היה מונמך, שחוח, תולה בי מבט 

מבויש, של ילד כמעט.
 

אז מה? אני א.?
לא היו כותרות בעיתון.

לא היתה דראמה.
לא היה בכלל סיפור – ולא היו לו מילים.

היתה דממה.
שיכחה.

כלום.

אפס.
היה שם קו אחד דק שמבחין בין 

עובדת 
לאישה

בין סוביקט של יוזמה ועשיה, הובלה וחדשנות,
לבין אוביקט של תשוקה.

אז מה? אולי אני בכל זאת א?
א. = אוביקט.

לא סיפרתי על כך לאיש.
גם לא לעצמי

והתחלתי לחפש מקום עבודה חדש.

* מנחת מעגלי ריפוי ומתנדבת במרכז סיוע תל-אביב
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חברי הועד המנהל:
זוהר ברמן

יסמין ענבר
נעה קארי

סיגל פז
ענבר שנפלד
עפרה שיידר

רונן טל

ועדת ביקורת:
דנה לוטרמן

לילי תגרי
סיגל ענברי

240 המתנדבות והמתנדבים במרכז,
העושים ימים כלילות במלאכה.

 
חברי צוות המרכז:

מרים שלר מנהלת המרכז
אולגה סטאטלנד רכזת חינוך

דפנה איזנרייך רכזת חינוך
יונינה פלנברג רכזת מגזר דתי

לירון רוטמן רכזת גיוס משאבים
מיטל מיכאלי רכזת סיוע

מירי מרגלית רכזת ליווי בהליך הפלילי
מעיין יצחקי אלמגור רכזת פרויקטים

נדב אטינגר רכז קו סיוע לגברים דתיים
ענבר כהן רכזת ליווי בהליך הפלילי

ערן האן רכז קו גברים
צמרת הרשקו רכזת מתנדבות

רגינה ברגין רכזת עולות דוברות רוסית
שירי כהן רכזת לוגיסטיקה

שהם כרמי רכזת אנשי מקצוע וקבוצות תמיכה

השותפים שלנו לעשיה:

Jewish Federation of Greater Portland
Marlene Nathan Meyerson Family Foundation
PEF Israel Endowment Fund
Sally Gottesman
The Morton H. Meyerson Family Tzedakah Fund
The Schusterman Foundation - Israel
The Sklare Family
Tmura-The Israel Public Service Venture Fund

 

אלטשולר שחם   איי.ביי.איי. בית השקעות   
משרד הבריאות המוסד לביטוח לאומי   

מוטורולה ישראל בע”מ  יוסי בר נתן    
מתן - משקיעים בקהילה   משרד הרווחה והשירותים החברתיים  

קרן בוקסנבאום נטע מיטב בית השקעות   
קרן צדקה לזכר ישראלוב עיריית תל אביב-יפו   

קרן משפ’ שטיינהרדט עיריית רמת-גן    
קרן רש”י עיריית חולון    

קרן קריסטינה ויוסף קסירר עיריית ראשון לציון   
קרן שורש עיריית בת-ים    

קרן אריות יהודה עיריית פתח-תקווה   
קרן עזבונות דיספליי בע”מ    

קרן משפחת אליהו   סלקום     
FIAT צ’ק פויט    

   
מעל 600 המעצבים, המעצבות והחנויות שתורמים לנו בבזאר 

“מתלבשות על זה” 

וכל התורמים הפרטיים והעסקיים המשתפים איתנו פעולה
ותומכים בנו בנדיבות במשך השנה.

 

כל העשייה הענפה והברוכה הזו, לא יכלה להתבצע ללא:



ברכות למתנדבות, למתנדבים ולתומכי
מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל-אביב

על עבודת הקודש והעשייה הבלתי נלאית בסיוע בחומר וברוח
בזמן אמת לאלפי הפונות והפונים למרכז.

 
 

יהי רצון שהשוכן במרומים יעניק לכם 
ברכה והצלחה במעשי ידיכם

 

 
יוסף ואלי בר-נתן

שובל סוכנות לביטוח בע”מ
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המרכז להוראה פרטית ≠ ”רועי קריב“ שמח להציע לכם את מגוון המסלולים להצלחהÆ עבורכם בנינו תוכניות מגוונות 
המותאמות לכל גיל עד לסיום הלימודים ועד לקבלה ללימודים האקדמאיםÆ במרכז עובדים בשיטות הוראה מתקדמות¨ 

Æמורים מקצועיים¨ חדרי לימוד נוחים¨ יחס אישי ובית וחם

∞≥≠µ¥¥µ≤≥∂ ∫פקס ¨∞≥≠∂∞≤µ∏µ≤ Æ‘טל Æ∂±µ∏∞ ¨תל אביב ¨µ∏≤≤∂ ÆדÆקריית עתידים ≠ בניין ∞±¨ ת

למודיה לחטיבה הצעירה
לימודים לגילאים הצעירים 
Æßכולל קורס הכנה לכיתה א

∞≥≠∂∞≤µ∏µ≤

 Æתכנית בוקר אלטרנטיבית לבית ספר

התכנית נפתחת גם לחטיבה הצעירה 
≠ שכבות ז‘≠טß ההרשמה בעיצומה¨ 

מהרו להירשם° 

הפסיכומטרי
ליווי אישי עד להצלחה 

Æהמיוחלת

”בגרות בגדול“
שיפור והשלמת בגרויות

 Æלמקסום תעודת הבגרות

שיעורים פרטיים בכל 
Æמקצועות הלימוד

שיעורים פרטיים

תכנית בוקר אקסטרנית
התכנית להגש©מ®ה עצמית

למרכז לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל אביב, 
גאים לתמוך בדרך, בפעילות ובעשייה היומיומית של המרכז.

יחד, לרוץ  נמשיך  קיים,  הוא  עוד  כל  צורך, אבל  יהיה  בתקווה שלא 
לחזק את ידי העובדות והמתנדבות ולאחל המשך דרך ברוכה ופוריה.

www.ibi.co.il



למרכז לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל אביב, 
גאים לתמוך בדרך, בפעילות ובעשייה היומיומית של המרכז.

יחד, לרוץ  נמשיך  קיים,  הוא  עוד  כל  צורך, אבל  יהיה  בתקווה שלא 
לחזק את ידי העובדות והמתנדבות ולאחל המשך דרך ברוכה ופוריה.

www.ibi.co.il



אנו מחזקים את ידי צוות מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה 
מינית בת"א ומודים להם על פעילותם המסורה והמבורכת.

סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ



אנו מחזקים את ידי צוות מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה 
מינית בת"א ומודים להם על פעילותם המסורה והמבורכת.

סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ
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