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מהי הטרדה מינית?
מעת לעת מופיעים באמצעי התקשורת פרסומים אודות אנשים החשודים בביצוע הטרדות
מיניות ,ובהם לא מעט סלבריטאים ,מפורסמים ואף חברי כנסת .אין ספק כי הטרדה
מינית פוגעת בקורבן מבחינות שונות ,אך ראוי גם לזכור כי לעיתים מדובר בתחום אפור
הנתון לפרשנויות של שני הצדדים .למעשה ,לעיתים מוצא את עצמו אדם המנהל לכאורה
חיים נורמטיביים ,חשוד ואף מורשע בהטרדה מינית מבלי שהבין את חומרת מעשיו.
מסיבה זו ,חשוב להכיר את הגדרות החוק בכל הנוגע לעבירה זו ,ואת משמעותן גם
מבחינת ענישה והשפעה על חיי הנאשם.

שני קריטריונים חשובים בחוק
המחוקק דאג להסדיר את נושא ההטרדה המינית במרחב הציבורי בשנת  ,1998באמצעות החוק למניעת
הטרדה מינית .חוק זה מגדיר מספר מצבים ומדרגות של העבירה ,וקובע שני קריטריונים בסיסיים עבורה:
הקריטריון הראשון הוא שההתנהגות תיחשב להטרדה מינית אם יש בה אופי מיני ,כך שדיבור בלתי מנומס
או מטריד בפני עצמו אינו עולה עימה בקנה אחד ,אלא אם הוא מערב פנייה מינית כלשהי.
הקריטריון השני הוא סובייקטיבי ,כלומר שהנקודה הקובעת לעניין ההטרדה הוא מה שחש הנפגע עקב
האירוע ,ולא קריטריון אובייקטיבי כלשהו שקבוע בחוק .מטבע הדברים ,קביעה זו מעניקה כוח גדול לנפגעי
ההטרדה ,שהרגשתם היא הקובעת ולא כוונתו של החשוד או הנאשם.

ומהן ההגדרות?
כאמור ,החוק למניעת הטרדה מינית קובע מספר הגדרות ומדרגות לעבירה זו .להלן נביא מספר דוגמאות:
עונש מרבי של שנתיים מאסר צפוי למי שמציע הצעות חוזרות בעלות גוון מיני לאדם שהראה לו כי הוא אינו
מעוניין בהן .אותו העונש צפוי למי שמתייחס באופן חוזר למיניותו של אחר ,שהראה לו כי הוא אינו מעוניין
בכך ,או מתייחס אליו באופן משפיל ומבזה בהקשר מיני .יתר על כן ,אם ההטרדה המינית הובילה גם
להתנכלות )למשל עקב תלונה בהנהלת המשרד( עולה העונש המרבי לשלוש שנות מאסר ,ואם ההטרדה
עצמה הייתה מלווה בהתנכלות עולה העונש לארבע שנות מאסר.
עוד חשוב לציין כי במצבים שונים של תלות כמו ביחסי עבודה ,קטינים ,צבא ,הוראה וכדומה – מספיקה
הערה אחת בעלות גוון מיני ואין צורך במספר הצעות חוזרות ונשנות .הדבר נכון גם לגבי הערה מבזה אחת
הנוגעת למיניותו של אדם ,בכל מצב שהוא.

הטרדה הלכה למעשה
ניתן לראות כי מדובר בהגדרות נרחבות ביותר ,התלויות כאמור בהרגשתו הסובייקטיבית של המוטרד .זוהי
הסיבה שבגללה כל כך הרבה אנשים מוצאים את עצמם מופתעים כאשר הם מואשמים בהטרדה מינית.
בעיה נוספת קשורה להפגנת חוסר העניין בהצעות אלו ,שגם היא נתונה לפרשנות .לכן ,חשוב לדעת כי
המוטרד אינו צריך לומר זאת במפורש ומספיק שסובב את ראשו ,התעלם או התרחק.
דוגמאות להתנהגויות העשויות להיחשב כהטרדה מינית הן לחץ לביצוע פעילות מינית ,בדיחות סקסיסטיות,
דחיקה לפינה ,גהירה ,שליחת מכתבים ,מיילים או מסרונים ,שיחות טלפון ,מבטים בלתי רצויים וחודרים ,וכל
זאת כמובן בהקשר מיני וכשהצד השני מפגין חוסר עניין .למעשה ,אפילו התחככות מקרית בסביבת העבודה
עלולה להיחשב לעבירה פלילית ,במידה שהצד השני פירשה כפגיעה.
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בשורה התחתונה
אמנם ,במרבית המקרים הטרדה מינית אינה מובילה לענישה המרבית המנויה בחוק ,אך תמיד מדובר
בפגיעה קשה בנאשם ,ובוודאי כאשר מדובר באדם המקיים אורח חיים נורמטיבי .אדם זה צפוי לרישום
פלילי ,פרנסתו עלולה להיפגע כמו גם יחסיו עם משפחתו ,שמו הטוב יוכתם ,ובנוסף לכך עלולים להיגזר
עליו עונשים שונים כגון מאסר על תנאי או עבודות לתועלת הציבור .יתר על כן ,מדובר גם בעוולה אזרחית
המאפשרת לתבוע ממנו פיצויים עד  120אלף  ₪מבלי שהנפגע יצטרך להוכיח נזקים .לכן ,חשוב מאוד
להיזהר בהתנהגות ובדברים שנאמרים על רקע מיני ,ובמידה שמוגשת תלונה לפנות במהירות האפשרית
לסיוע משפטי.
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