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 שלום רב, 

 

בהם   שטיפלתי  מקרים  בשני  אתכם  לשתף  ברצוני  באקט,  מינית  הטרדה  מניעת  על  כממונה  סמכותי  בתוקף 

הסעיפים   לפי  מינית"  כ"הטרדה  מוגדרים  אינם  אלה  מקרים  האיגוד.  חברי  מעורבים  היו  ובהם  לאחרונה, 

 הולמת, שגרמה לצד הנפגע תחושה מבזה ואף משפילה. תה התנהגות בלתי יהקבועים בחוק, אולם בשניהם הי 

 

 במהלך בירורים שעשיתי כחלק מטיפול בתלונות בעבר, נתקלתי בקשת רחבה של רגשות:

 חשש להימצא בעמדת חשוד או נאשם )"מחר מישהי תתלונן עליי, ולך תוכיח שאין לך אחות"(.  -

 תנה עכשיו?"( ושי בשינוי סדרי עולם )"עד עכשיו זה היה בסדר, אז מה השק -

 לבול וחוסר אונים בנוגע למה מותר ולמה אסור )"אז מותר לי לתת לה מחמאה או לא?"(ב -

)"מה היא עושה סיפור? כולה צחקתי..."(, וכלה  ח - ובתחושותיו של האחר  ידע תוך זלזול בגבולותיו  וסר 

 כל פלירט מזדמן להטרדה מינית"(.  יםבתוקפנות ולעג )"ארגוני הנשים הופכ

 

שוב להבהיר כי גם מקרים שאינם עונים על ההגדרה החוקית היבשה של הטרדה מינית יכולים ליצור סביבת  ח

עבודה לא בטוחה ולגרום לעובדים ועובדות לחוש מוטרדים עד כדי חשש אמיתי להגיע למקום העבודה. על מנת  

והערות   נע מכל התייחסות  יש להימלהימנע מראש מהתנהגות בלתי הולמת ופגיעה בחברות וחברים לעבודה,  

  . מראהו החיצוני, מיניותו או כל התנהגות שעשויה להיחשב בלתי רצויה ובוודאי ממגע פיזיגופו של אדם,  על  

ועל מנת להימנע מ"אזורים אפורים" בהם אתם עלולים לפגוע באחרים גם ללא    לכל אדם יש מרחב נוחות אחר

 במקום העבודה. כוונה, יש לשמור על הכלל הנ"ל 

 

אנחנו מחוייבים לדאוג שכל אחד    וינקוט אפס סובלנות כלפיהן!לגווניהן,  קט אומר "לא" להטרדות מיניות  א

 ואחת מאיתנו ירגיש בנח ובטוח בכל סביבה ולאורך כל שעות העבודה. 

 

 תקווה לחברה טובה יותר ולסביבת עבודה בטוחה יותר, אני מאחלת לכולכם שנה טובה.ב

 

 

 ארביב, מאפרת ראשית -רונית דוגו    

 ממונה על מניעת הטרדה מינית באקט ה

                  052-3513509 
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